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Pranostiky:
Svatý Teodor (9.11.),
mrazy lezou z hor.

Je-li na Martina mlha, (11.11.)
přijde mírná zima.

Svatá Cecilie (22.11.),             
sněhem pole pokryje. 

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                      11 /2010

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
města v Lysé nad Labem

Vila cukrovaru
 
Kubistická vysoce 
reprezentativní vila 
byla projektována 
arch. E. Králíčkem 
v roce 1912 a řadí se mezi 
nejvýznamnější stavby 
moderní architektury 
v Čechách.

První tři náhradníci dle jednotlivých stran:
Kulturně! Ing. Černohorský Vladimír   
  Mgr. Kovaříková Olga
  Ing. Chloupková Renata
Naše Lysá Nedoma Jakub 
  Mgr. Papáčková Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 celkem
72 108 1.397 904   962 87 1.086 740 1.550  6.906
36 60         604 428 447 31 440    374         771 3.191
         46,20

okrsek č.
počet voličů
účast voličů
účast v %

Kulturně!
Naše Lysá
KSČM
Lysá 2010
ODS
MOP
TOP09
ČSSD
KDU-ČSL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 celkem
14 65 876 787 865 6 849 814 1788 6064
16 63 920 403 514 2 619 486 1156 4179
48 113 959 777 671 82 457 514 788 4409
28 182 693 428 432 65 364 336 1001 3529
195 119 1890 1300 1718 63 1667 1023 2413   10388
77 80 1163 715 689 8 903 666 1109 5410
25 103 480 351 352 1 328 341 926 2907
37 106 1042 1026 749 111 739 787 1190 5787
40 37 494 261 370 50 281 298 499 2330

Počet hlasů dle jednotlivých volebních stran a okrsků

Zvolení členové zastupitelstva (15):        počet hlasů
Kulturně! Bc. ELIŠKA Petr   646
Kulturně! Ing. ČERNOHORSKÝ Ondřej 560
Naše Lysá  KOLMAN Josef   487
KSČM    Ing. GREGOR Petr  445
Lysá 2010 Mgr. MINAŘÍK Jaroslav  487
ODS   Mgr. HAVELKA Jiří  1004
ODS  Mgr. FAJMON Hynek  972
ODS  Mgr. KOPECKÝ Petr  818
ODS      HAMPLOVÁ Petra  717
MOP      HOUŠTECKÝ Václav  592
MOP  Ing. FIRMAN Miroslav  536
TOP 09  Ing. OSVALD Zdeněk  287
ČSSD  CHLOUPKOVÁ Marcela   842
ČSSD   Mgr. KOŘISTA Jan  495
KDU-ČSL SEDLÁČEK Tomáš  305

  Dančo Jozef
KSČM  Ježek Stanislav
  RSDr. Šturm Ján
  Kohout Václav
Lysá 2010 Labutová Jaroslava
   Vrňák Michal
  Bc. Konečný Miroslav
ODS  Ing. Šťastný Vladislav
  Horvát Milan
  Votava Martin
MOP  Ing. Otava Karel
   JUDr. Povová Jaroslava
  Rambousková Hana
TOP 09  MVDr. Matušina Petr
  Mgr. Hanzalová Petra
  MgA. Sommer Lukáš
ČSSD  Mgr. Špecián Karel
  Husák Bartoloměj
  Masařík František
KDU-ČSL Šubrt Jaroslav
  MUDr. Kitzbergerová Ladislava
  Burian Jan

Irena Šťastná, VO vnitřních věcí

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

      srdečně zve na

Přivítání
Adventu
v Lysé nad Labem

v sobotu 27. 11. v 15 hodin
na Husově náměstí
(prodej ve stáncích 

již od 14 hodin)

* kulturní program *
* mikulášská nadílka *

* tržiště s vánočními stánky *
* občerstvení *

*vyhodnocení soutěže 
o nejkrásnější vánoční

ozdobičku*
* rozsvícení vánočního stromu*

AKCE JE POŘÁDÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY 
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3

18. jednání rady města se ko-
nalo 29. 9. 2010. Program obsaho-
val 36 bodů ke schválení. Třetina 
z nich se týkala pozemků, bytových 
a nebytových prostor a řada bodů 
projde ještě schválením zastupite-
lů, proto bude uvedena až v infor-
macích ze zastupitelstva. V bodu 
č. 3 bylo schváleno zveřejnění zá-
měru na prodloužení nájemní 
smlouvy Komerční bance do kon-
ce srpna 2016. V bodu č. 7 rada vy-
slovila předběžný souhlas s realiza-
cí stavby „Optimalizace trati Lysá 
n. L. - Praha“. V bodu č. 16 zazně-
la informace o rekonstrukci střechy 
budovy hřbitova vpravo od vrat. Po 
odstranění krytiny se ukázalo, že 
životnost krovu je u konce (u levého 
domku tomu bylo jinak), je nutno 
dát krov nový a opravit i zvoničku. 
Rada schválila dodatek k smlouvě 
s dodavatelskou fi rmou Báča z Po-
ličky, v němž se akceptuje zvýše-
ní nákladů o 225 tis. Kč. Firma je 
zárukou kvalitně provedené práce 
a zachování vzhledu budovy. Bod 
č. 25 se týkal výběru poradenské fi r-
my, která by zajistila koncesní říze-
ní na výběr provozovatele vodohos-
podářské infrastruktury v Lysé nad 
Labem. Na veřejnou zakázku došlo 
7 nabídek, z nichž dvě byly vylouče-
ny pro nesplnění kvalifi kačních po-
žadavků. Z důvodu nejvýhodněj-
ší ceny rada vybrala sdružení advo-
kátů Holec, Zuska&Partneři z Pra-
hy, ale současně uložila projektové-
mu manažerovi, aby doplnil pod-
klady k nabízené ceně pro konečné 
rozhodnutí rady. V bodu č. 26 rada 
schválila uzavření dodatku s fi rmou 
PROXIMA na akci Zateplení ZŠ 
Komenského. Vícenáklady byly vy-
naloženy na prostupy pro kamerový 
systém a odvodňovací žlab. Diskusi 
vyvolal bod č. 30, v němž Ústav ar-
cheologické památkové péče Střed-
ních Čech požádal o zvýšení úhra-
dy za práce spojené s průzkumem 
v horní části Masarykovy ulice. Ná-
klady ve výši 1,6 mil. Kč z rozpočtu 
města již byly schváleny, ale dalších 
skoro 700 tis. Kč je už „silná káva“. 
Rada uložila panu starostovi, aby 
projednal návrh s paní ředitelkou 
ústavu a následně radu informoval 
o výsledku. O další velké peníze šlo 
v následujícím bodu, kde se jednalo 
o předláždění chodníků kolem Hu-
sova náměstí. To je vyvoláno změ-
nou výšky rekonstruované Masa-
rykovy ulice a odhadované náklady 
jsou 2,2 mil. Kč. Finančním zdro-
jem jsou úspory při zateplování pa-

vilonů ZŠ Komenského. Přesun fi -
nancí nebude mít negativní dopad 
na vyúčtování dotace na zateplení, 
a tak rada přesun schválila.

Diskusi vyvolal bod č. 32, v němž 
si pan Ing. Paulík stěžuje na řadu 
věcí v souvislosti s dopravním zatí-
žením Jedličkovy ulice a města vů-
bec. O dopisu bude jednat zastupi-
telstvo. V dalším bodu rada schvá-
lila složení hodnotící komise, kte-
rá bude vybírat zpracovatele strate-
gického plánu města. Bodem č. 34 
vstupuje do života územní opatře-
ní o stavební uzávěře, která zabra-
ňuje budování fotovoltaických elek-
tráren na území města. Jediná FVE 
by tak měla být postavena za dosti-
hovým závodištěm. V dalším bodu 
byl schválen program jednání říj-
nového zastupitelstva a v posled-
ním bodu rada schválila montáž 
elektrického topení pro hasičskou 
zbrojnici ve Dvorcích. Zakázku za 
56 tis. Kč provede Sdružení Šubrt+ 
Šubrt+Svoboda z Lysé nad Labem 
a práce bude dokončena ještě před 
konáním voleb.

Závěrečná diskuse byla věnována 
výměně oken a opravám v domech 
č. p. 47 a 1370 v majetku města.

19. jednání rady města se ko-
nalo 12. 10. 2010. Program o třech 
desítkách bodů byl ryze pracovní a 
na nostalgické pocity z posledního 
jednání rady nebyl čas. Skoro tře-
tinu programu tvořily bytové a po-
zemkové záležitosti, a tak se přene-
seme k bodu č. 10, v němž se posu-
zovala zakázka na výrobu vestavné 
skříně pro ZUŠ F. A. Šporka. Velko-
objemovou skříň zhotoví na míru 
Zakázkové truhlářství z Poděbra-
dovy ulice, hodnota zakázky činí 
90 tis. Kč. V dalším bodu se opa-
kovaně posuzovala žádost na zvý-
šení příspěvku na provoz městské-
ho kina. Rozpočtem stanovených 
600 tis. Kč se ukázalo jako nedo-
stačující, a tak po rozboru nákladů 
byla částka zvýšena o 200 tis. Kč. 
Také dva další body se týkaly úpra-
vy rozpočtu – v mateřských ško-
lách Mašinka a Dráček, ale jde jen 
o drobné úpravy, vyvolané provo-
zem. Bod č. 14 připomněl blíží-
cí se vánoční období. Jako už tra-
dičně obdrží klienti Domova na 
Zámku balíčky s léčebnou kos-
metikou v hodnotě 250 Kč/osobu 
a k tomu květinu. Děti z Lysé, umís-
těné v dětských domovech a ústa-
vech, obdrží příspěvek ve výši 
1000 Kč/dítě, z něhož domovy po-
řídí potřebné věci. V bodu č. 18 byla 

stručně shrnuta práce komisí, kte-
ré jsou poradním a iniciativním or-
gánem rady města. Jako poděko-
vání obdrží členové komisí osob-
ní dopis starosty. Následoval vel-
ký blok bodů, které se týkají budou-
cích velkých investičních akcí měs-
ta. V bodu č. 18 byl vybrán koordi-
nátor bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci (BOZP) na akci Revi-
talizace historického centra měs-
ta Lysá n. L. Ze tří nabídek rada 
vybrala společnost SAFETY PRO 
z Olomouce, hodnota zakázky je 
155 tis. Kč. Obdobnou funkci pro 
stavbu MŠ Čtyřlístek v Brand-
lově ulici bude zajišťovat stej-
ná společnost, v tomto případě za 
116 tis. Kč. Na obou stavbách bude 
působit také technický dozor inves-
tora (TDI).  Při revitalizaci cent-
ra rada vybrala ze 4 nabídek fi rmu 
HK z Prahy, nabídková cena 
430 tis. Kč. Při stavbě v MŠ Čtyř-
lístek ze tří nabídek zvítězila rov-
něž fi rma HK s cenou 407 tis. Kč. 
V bodu č. 22 se posuzovaly nabíd-
ky na zpracování nového územního 
plánu města. Náklady budou uzna-
telnou položkou dotace, ale i tak se 
vybíralo s přihlédnutím k ceně. Ví-
tězem se stal Ing. arch. Pavel Kou-
bek z Prahy 2 s nabídkovou cenou 
1,29 mil. Kč. Na další veřejnou za-
kázku na výpočetní techniku pro 
městský úřad přišly vždy dvě na-
bídky a vzhledem k cenám se o do-
dávky „podělily“: fi rma LUCO 
z Lysé dodá počítače a monitory 
za 109 tis. Kč, fi rma COPPEX 
z Prahy 9 programové vybavení za 
135 tis. Kč. 

V bodu č. 26 si rada vyžádala do-
plnění podkladů u fi rmy Holec, Zus-
ka&Partneři, která bude zajišťovat 
koncesní řízení na výběr provozo-
vatele vodohospodářské infrastruk-
tury ve městě. Firma doložila, že 
s tímto typem výběru má zkušenosti 
a 660 tis. Kč bude stačit na zpraco-
vání celé procedury. Na tomto zákla-
dě rada vyslovila souhlas s uzav-
řením smlouvy se jmenovanou fi r-
mou. Zajímavá diskuse se rozvinula 
u návrhů na pojmenování nové uli-
ce v lokalitě za Kruhovkou, do užší-
ho výběru se dostaly návrhy Králíč-
kova nebo Gen. Přikryla. O novém 
jménu bude rozhodovat až nově se-
stavené zastupitelstvo. V dalších 
dvou bodech rada doporučila za-
stupitelstvu schválení dvou změn 
územního plánu města – umístění 
fotovoltaické elektrárny a kynolo-
gického cvičiště. Posledním bodem 

ke schválení byl výběr provozovate-
le nového sběrného dvora. Na ve-
řejnou zakázku dorazily 4 nabídky. 
Jedna fi rma byla z hodnocení vy-
loučena kvůli nesplnění kvalifi kač-
ních požadavků. Ze tří zbývajících 
se vítězem stala společnost A.S.A. 
Praha jako ekonomicky nejvýhod-
nější. Roční náklady budou ve výši 
1,39 mil. Kč. Sběrný dvůr by měl 
sloužit občanům po šest dnů v týd-
nu. Diskuse k tomuto bodu trva-
la hodinu a ukázalo se, že správné 
nastavení podmínek provozu není 
vůbec jednoduché. Vedoucí odbo-
ru správy majetku a investic pan 
Blažek informoval o zkušenostech 
z provozovaných sběrných dvorů 
v okolí, ale důležité budou i vlastní 
zkušenosti po zahájení provozu.

Závěrečná diskuse se nesla v du-
chu poděkování členům rady měs-
ta za aktivní práci v uplynulém vo-
lebním období. Dík patří i členům 
komisí. Zprávy a podklady z komi-
sí jsou mnohdy velmi důležité pro 
konečné rozhodování rady, jejíž 
působení lze považovat celkově za 
úspěšné.

6. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 13. 10. 2010. Bylo posled-
ní ve volebním období 2006 - 2010, 
a snad právě proto bylo přítomno 
všech 15 členů. Program sestával 
ze 17 bodů ke schválení a 5 infor-
mativních zpráv. Po úvodních pro-
cedurách se o slovo přihlásil pan Je-
žek, aby se ještě jednou vrátil ke sní-
žení nájemného obvodního oddě-
lení Policie ČR. Na minulém zase-
dání byl nájem snížen na symbolic-
kou 1,-Kč za kanceláře a stejně tak 
za garáž, a to na dobu 1 roku. Pan 
starosta konstatoval, že P ČR po-
dobnou situaci řeší na více místech 
v republice. V Milovicích je poli-
cie vlastníkem celého objektu v Ar-
mádní ulici, kam by se vešlo celé od-
dělení z Lysé bez problémů, ale za-
stupitelé dali přednost přítomnos-
ti policistů nad příjmem z nájmu. 
I když dojezdová vzdálenost je 
malá, v řadě případů rozhodují se-
kundy.

Poté požádal předseda fi nanč-
ního výboru (dále jen FV), aby 
byly přednostně projednány body, 
k nimž se FV vyjadřoval. V prvním 
z nich Ing. Firman stručně popsal 
úpravy rozpočtu roku 2010, k nimž 
dochází v posledním čtvrtletí. Větši-
nou se jedná o zpřesnění údajů na 
probíhající stavební práce. Vlivem 
snížení některých položek a úspor 
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Pokračování ze str. 2
při stavbách bude možné ještě před 
zimou doplnit veřejné osvětlení 
v Lomu a dokončit obnovu střechy 
u zbývajícího objektu na hřbitově, 
a to včetně zvoničky. Na druhou 
stranu se letos neuskuteční pře-
pojení septiků u 2 domů města 
č. p. 1370 a 47. Případné rozkopá-
ní Jedličkovy ulice při probíhající 
rekonstrukci Masarykovy ulice by 
způsobilo vážné dopravní kompli-
kace. V dalším bodu se zastupitel-
stvo seznámilo s rozborem hospo-
daření města ke konci srpna 2010. 
FV vidí, že práce ve městě pokra-
čují a řada faktur je ještě „v běhu“, 
ale Ing. Gregor i tak kritizoval níz-
ké čerpání investičních nákladů ve 
výši 27%. Třetím bodem této čás-
ti bylo projednání zápisu z FV. Po-
tom se program vrátil k připrave-
nému pořadí jednacích bodů. Blok 
pěti bodů se týkal věcných bře-
men na výstavbu inženýrských sítí 
a body byly schváleny podle návr-
hů. V bodu dalším zastupitelstvo 
schválilo přijetí bezúplatného daru 
od fi rmy PMS Poděbrady. Předmě-
tem daru jsou komunikace a další 
infrastruktura kolem nových byto-
vých domů ve Vichrově ulici. Firma 
vše vybudovala jako součást nové 
lokality, infrastruktura bude slou-
žit obyvatelům a údržbu bude na-
dále zajišťovat město. Body s čísly 
7, 8 a 9 byly věnovány prodeji po-
zemků. V prvním z nich byl bez pro-
blémů schválen výkup pozemku 
48 m2 od 3 soukromých vlastní-
ků; na pozemku je chodník měs-
ta. V dalším bodu požádala spo-
lečnost Predax z Prahy 10 o prodej 
2 pozemků – částí polní cesty, která 
vede k vodnímu dílu v Přerově nad 
Labem. Rada prodej schválila, ale 
v zastupitelstvu se rozvinula disku-
se. Budoucí vlastník souhlasí s věc-
ným břemenem, tj. se zřízením cyk-
lostezky, ale pan Mgr. Fajmon pou-
kázal na to, že nový vlastník může 
bránit volnému pohybu například 
zemědělských mechanismů. Proto 
se bod bude projednávat příště – už 
v novém zastupitelstvu. Nejdrama-
tičtější byl bod č. 3, v němž se pro-
jednával prodej pozemku na výstav-
bu přístupové komunikace do no-
vého obchodního centra (OC) Na 
Mlíčníku. V diskusi k tomuto bodu 
vystoupil několikrát velmi emotiv-
ně pan Ing. Václav Zumr, který ape-
loval na zastupitele, aby záměr vý-
stavby OC ještě přehodnotili. Hlav-
ním důvodem je očekávaný nárůst 
počtu vozidel. Už dnes je křižovat-

ka pod nadjezdem u Penny velmi 
frekventovaná a budoucí TESCO 
zvýší dopravu ještě víc. Diskuse tr-
vala asi 40 minut, zněly hlasy pro 
i proti. S vysvětlením vystoupil i zá-
stupce investora pan Cidlina, který 
uvedl, že z hlukové studie nevyplý-
vá výrazné zvýšení hlučnosti a fi r-
ma zadala zpracování dopravní stu-
die.  Pan Mgr. Fajmon uvedl, že ra-
dikální řešení situace v Jedličko-
vé ulici přinese teprve II. etapa ob-
chvatu a odložení hlasování o pro-
deji není východiskem. Při hlaso-
vání se 11 rukou zvedlo pro pro-
dej, nikdo nebyl proti, 4 se hlasová-
ní zdrželi. Bod č. 10 znamenal čás-
tečné zklidnění – byla schválena žá-
dost o příspěvek na výstavbu vodo-
vodu v ulici Za Kruhovkou. Ve spo-
lupráci s obyvateli ulice město uhra-
dí 256 tis. Kč (bez DPH) na prove-
dení zemních prací při výstavbě vo-
dovodu souběžně s výstavbou kana-
lizace. V bodu č. 11 se projednáva-
la plánovací smlouva pro výstavbu 
OC Lysá nad Labem. Diskuse, kte-
rá začala v bodu č. 10 u přístupové 
komunikace, se tak znovu rozhoře-
la. Jako sporný bod se ukázalo od-
vodnění areálu. Pan Cidlina vysvět-
lil, že dešťová voda bude zachyce-
na ve velké retenční nádrži a odtud 
bude plynule čerpána do zasakova-
cího systému kolem OC, a tak nebu-
de odváděna mimo areál, ani nebu-
de zatěžovat splaškovou kanalizaci. 
Následovalo upřesnění podmínek 
plánovací smlouvy. Když se po půl-
hodině diskuse uzavřela a proběhlo 
hlasování, 12 zastupitelů smlouvu 
podpořilo, nikdo nebyl proti, dva se 
hlasování zdrželi. Soulad v hlasová-
ní nastal v bodech, kdy bylo schvá-
leno konání ohňostroje v Zámec-
ké ulici u příležitosti oslav Dne re-
publiky 28. 10. a při poskytnutí půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení. V bodu 
č. 15 zastupitelstvo schválilo pro-
vozovatele nového sběrného dvora 
v areálu K4. Stala se jím fi rma 
A.S.A. Praha, která tak zúroču-
je dosavadní fungování. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou, ale 
s oboustrannou možností výpově-
di při porušení podmínek smlouvy. 
V dodatečně zařazených bodech 
č. 16 a 17 byly vydány dvě změ-
ny územního plánu – č. 06 Výstav-
ba fotovoltaické elektrárny za do-
stihovým závodištěm a č. 07 Ky-
nologické cvičiště při silnici na By-
šičky. Oba žadatelé uhradili nákla-
dy spojené s pořízením změny. Při 
hlasování o těchto změnách byl 

stav 11-0-3 a 12-0-2.
V bloku informativních zpráv 

byli zastupitelé seznámeni se zve-
řejněním veřejné zakázky na pro-
vozování placených veřejných par-
kovišť v době výstav v průběhu 
roku 2011. Termín pro podání na-
bídek končí 20. 10. 2010. Druhá 
zpráva se týkala kritiky hlučných 
návštěvníků Klubu 77 na náměstí 
B. Hrozného. Městská policie se na 
toto místo zaměří především v noč-
ních hodinách a v příští letní sezóně 
se zde uskuteční měření hlučnosti. 
Přílohou zprávy č. 4 byl dopis pana 
Ing. Paulíka, který sepsal celkem 
11 připomínek k velmi tíživé do-
pravní situaci v Jedličkově uli-
ci a ke křižovatce s ulicí Na Mlíč-
níku. Zastupitelé byli seznámeni i 
se společným stanoviskem odborů 
správy majetku a investic, dopra-
vy a životního prostředí. Na pod-
nět pana Dr. Kořínka bude dopis 
zaslán k vyjádření i Středočeské-
mu kraji, který je vlastníkem této 
komunikace. 

V diskusi vystoupila paní Ba-
cílková ze Dvorců v doprovodu 
předsedy osadního výboru pana 
Ing. Osvalda, aby pozvali čle-
ny zastupitelstva na Dvorecké 
vzpomínání, které se bude konat 
30. - 31. 10. 2010. Společně se za-

stupitelstvem chtějí pokračovat 
v jednání s lesní správou, za ja-
kých podmínek je možné provozo-
vat malé hřiště, které je však vede-
no stále jako lesní pozemek. Pan 
Ing. Otava informoval o stavebních 
úpravách, které probíhají v nádraž-
ních prostorech. Vše by mělo být 
hotovo v polovině prosince a veřej-
nost se může těšit i na nové WC. 
Komplikace fi nančního rázu jsou 
v souvislosti s přípravou parkoviště 
P+R. Odhadované náklady jsou asi 
31 mil. Kč a DPH. Jednání a hledá-
ní zdrojů stále pokračují.

V závěru diskuse nastal čas na 
děkování. Pan starosta Mgr. Havel-
ka zhodnotil končící volební období 
jako velmi úspěšné. Zlepšil se stav 
škol a školek, přibyla kanalizace, 
komunikace. Zastupitelstvo města 
udělalo ohromný kus práce a důle-
žité je i to, že se město výrazně neza-
dlužilo. Poděkoval všem členům za-
stupitelstva a popřál úspěch ve vol-
bách. Pan místostarosta Sedláček 
rovněž poděkoval zastupitelstvu 
a poznamenal, že dosažené úspěchy 
jsou týmovou prací. O tečku se po-
staral pan Mgr. Fajmon, který po-
děkoval starostovi za to, jak po čtyři 
roky řídil město. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

Vážení občané,
z úsporných důvodů nebudou v měsíci listopadu tohoto roku již přista-
vovány 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. 27. 11. a 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

Se započatou topnou sezónou nastal problém s poškozováním sběrných 
plastových nádob na odpady se žhavým popelem. Cena jedné nádoby se po-
hybuje u menších nádob v řádu 650 – 1200 Kč. U kontejnerů 1.100 l se jed-
ná o 6 000 Kč a více. Tyto poškozené nádoby vyměňuje svozová fi rma dopo-
sud ve své režii. Proto Vás žádáme o vhodnou manipulaci s popelem, který 
by měl být uložen až po vychladnutí. Děkuji za spolupráci.                                                                        

Romana Novotná, SMI

Žhavý popel do nádob nepatří!
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Společnost Yabok s.r.o. prohlašuje, že od 1.9.2010 neprovozuje svou 
úklidovou činnost v podchodu ČD Lysá nad Labem, ani správu a údržbu 
WC ČD Lysá nad Labem.                              

Š. Oubrechtová, jednatelka

Prohlášení

Ohlédnutí za obnovou kulturních památek v Lysé nad Labem v roce 2010
Ráda bych Vás touto cestou 

informovala, co se nám podaři-
lo v oblasti památkové péče v roce 
2010 v Lysé nad Labem. 

V letošním roce město získalo 
dotaci ve výši 956.000 Kč z Pro-
gramu regenerace MPZ (Minis-
terstva kultury ČR). Finanční pro-
středky v rámci této dotace a roz-
počtu města byly rozděleny na 
další etapu obnovy střechy špitá-
lu č. p. 265 (Muzea B. Hrozného) 
a dále na restaurování soch - an-
tických bohů: „Pomony“ a „Hefa-
ista“ ze zámeckého parku a 4 ks 
bust (originálů) z ohradní zámec-
ké zdi. Restaurátoři provádí fi nál-
ní kamenosochařské práce na fi gu-
rách antických bohů v zámeckém 
parku (ak. soch. Oto Pospíchal 
a ak. soch. Vojtěch Adamec). Re-
staurátor MgA. Jan Brabec také 
dokončuje restaurování bust, kte-
ré jsou v současné době v atelié-
ru a budou převezeny zpět do Lysé 
a osazeny dle klimatických podmí-
nek ještě v letošním roce, případ-
ně v roce 2011. Další etapu obnovy 
Muzea B. Hrozného provádí sta-
vební fi rma Dalibor Frňka – stavi-
tel. Město, v rámci uvedené dota-
ce, přispělo také cizím vlastníkům, 
a to Jednotě, s.d. Nymburk, na 

další etapu obnovy měšťanského 
domu č. p. 177 (Jednota), na ob-
novu fasád dvorní části objektu, 
Evangelickému sboru na obnovu 
průčelí fasády školy a Římskoka-
tolické farnosti na restaurování so-
chy sv. Řehoře z ohradní zdi kos-
tela. 

V rámci dotace z Fondu kul-
tury a obnovy památek Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje 
město obdrželo příspěvek ve výši 
159.000 Kč na opravu a obno-
vu kapličky v Poděbradově ulici. 
V současné době probíhají dokon-
čovací stavební i restaurátorské 
práce.  Stavební část provádí také 
stavební fi rma Dalibor Frňka – sta-
vitel ve spolupráci s ak. sochařem 
a restaurátorem Jaroslavem Jelín-
kem.

U příležitosti oslav osvobození 
od fašismu byl v květnu téhož roku 
slavnostně odhalen Pomník obě-
tem 1. a 2. světové války v Lysé nad 
Labem – Dvorcích. Obnova pro-
běhla v režimu restaurování. Na 
dané akci se podíleli Tomáš Hejt-
mánek (pamětní deska) a ak. soch. 
Vojtěch Adamec (pomník).

Celkově se město Lysá nad 
Labem v roce 2010 bude podí-
let na restaurování a obnově kul-

turních památek částkou cca
2.100.000 Kč. 

Mohu vás ujistit, že veškeré 
akce obnovy provádí stavební fi r-
my, které mají zkušenosti s opra-
vou a obnovou kulturních pamá-
tek. Co se týče oblasti restaurová-
ní, město spolupracuje s přední-
mi restaurátory České republiky. 
Dokladem je kvalitní výsledné dílo 
a spokojenost zástupců Národního 
památkového ústavu z Prahy.

Ohlédnu-li se zpět, jedná se 
o celou řadu zrestaurovaných kul-
turních památek, především fi gu-
rálních kamenných plastik. Lysá 
nad Labem se může pochlubit také 
mimořádně cennými urbanisticky, 
architektonicky i kulturně historic-
kými objekty. Těší mě, že se za uve-
dené období zdařila obnova ales-
poň některých z nich a současně
i to, že jsou naše opravené památky 
stále pěkné a nedotčené vandalis-
mem. Kéž by tomu tak bylo i nadále.

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem, kterým není lhostejný 

osud našeho kulturního dědictví 
a současně každému, kdo se na ob-
nově památek podílí. 

Touto dobou zpracováváme 
opět podklady pro žádosti o dota-
ce na rok 2011. Věřím, že i v době 
fi nanční krize, budou naše žádos-
ti uspokojeny a budeme moci v ob-
nově památek pokračovat i v dal-
ších letech. 

V současné době také připra-
vujeme již tradiční akci „Zim-
ní setkání“ v zámeckém par-
ku, které jsme naplánovali na 
10. 12. 2010 od 17.00 hodin. 
O podrobném programu Vás bu-
deme informovat. Mohu jen pro-
zradit, že se opět setkáme s hra-
bětem F. A. Šporkem a také 
s některým z restaurátorů, který 
působí v Lysé. Nebude to však po-
vídání u soch, jak asi očekáváte, 
ale u jiné kamenné památky, o kte-
ré jste možná ani neměli tušení… 

Hana Nesměráková,
referentka odboru školství

a kultury

Socha bohyně Pomony Socha boha Hefaista

Klasicistní kaplička v Poděbradově ulici
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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)

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

Vážení voliči ODS v Lysé nad Labem,
děkujeme Vám všem, kteří jste se našim kandidátům rozhodli věno-

vat i nadále svou důvěru a podporu.
Díky Vašim hlasům Občanská demokratická strana v Lysé nad La-

bem zvítězila ve volbách do městského zastupitelstva. Vaší zásluhou 
jsme získali 10.388 hlasů, tedy 23,08% z celkově odevzdaných hlasů 
v Lysé nad Labem. Tento zisk představuje získání 4 mandátů 
v patnáctičlenném městském zastupitelstvu. 

V následujícím volebním období vyvineme veškeré úsilí, abychom 
plně dostáli Vaší důvěře, kterou jste vložili v naši stranu a naše kandidáty.

Vaše ODS v Lysé nad Labem

Děkujeme všem našim voličům 
za podporu!

Srdečně děkujeme všem voličům, kteří nám dali svoje hlasy 
v uplynulých komunálních volbách. Vás i vašich hlasů si velmi 
vážíme i vzhledem k tomu, že se naše sdružení těsně před volbami sta-
lo terčem neférové a pomlouvačné anonymní kampaně.

    Vaše LYSÁ 2010

… jak je v Domově na zámku již tradicí – tedy i letos byl průběh ko-
munálních voleb v Lysé nad Labem pečlivě zajištěn. Zájem a vstříc-
nost účastníků byl patrný.

Přijměte proto, prosím, poděkování ředitelství Domova na zámku a 
především zdravotnímu a sociálnímu personálu – paní H. Lajnerové, 
M. Koderové a J .Mlázovské.

                   Za volební komisi č. 6 Jana Křížová  

Také o volbách...

Děkujeme našim voličům.
Vaše důvěra nás zavazuje.

Kulturně!

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.
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Mezi občany našeho města
byly přivítány tyto děti:

dne 23. 9. 2010
Filip Urbánek
Klára Magadová
Denis Baladrán
Julie Šestáková
Matěj Valach
Kateřina Kopečková
Vojtěch Pivoňka
Matyas Jan Hrabec

dne 21. 10. 2010
Kristýna Herclíková
Mikuláš Hájek
Filip Chrpa
Jakub Vodička
Bořek Tesař
Josefína Buková
Aneta Tejkalová
Justýna Solnařová
Anna Lucie Baďurová
Karolína Křivánková
Natálie Tomaščáková

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

Romana Nováková a AlenaFrankeová, odbor kultury

Vítání občánků Blahopřání

    Lord Herbert:

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

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

zdraví a pohodu do dalších let.

Alena Frankeová, odbor kultury

85 let
Jan Richter 

80 let
František Čaňo
Květa Kellerová

Chtěla bych touto cestou po-
děkovat všem zástupcům spol-
ků, sdružení a organizací, kte-
ří mi zpracovali výroční zprávu za 
rok 2009 o jejich činnosti. Bohužel 
i přes mé velké snažení se mi ne-
podařilo od všech spolků, sdružení 
a organizací působících ve městě 
výroční zprávu získat. Budu ráda, 
pokud mi zástupci budou zprávu 
o činnosti poskytovat i nadále, pro-

tože jsou to pro mne cenné infor-
mace, které mohu zapracovávat do 
kroniky města.

Zprávu za rok 2010 je možné 
nechat u paní Frankeové na od-
boru kultury nebo mi ji zaslat na 
4fi alky@seznam.cz.

Ještě jednou děkuji a těším se na 
další spolupráci.

Jitka Fialová,
kronikářka města Lysá n. L.

Spolupráce spolků, sdružení 
a organizací s kronikářkou města

4. prosince v 5.30 odstartuje 
z Husova náměstí autobus na kaž-
doroční adventní zájezd Spolku ro-
dáků. Opět navštívíme jedno ze čtyř 
evropských měst s nejslavnějšími 
předvánočními trhy – Norimberk 
(dalšími jsou Amsterodam, Pa-
říž a Vídeň). Už jsme tam sice před 
pár lety byli, ale určitě jsme nestih-
li všechno. My tam navíc svoji ná-
vštěvu zkrátíme, abychom popojeli 
do bývalého sídla císařů a biskupů 

Pojeďte s námi
Bambergu a do barokního, rokoko-
vého a hlavně Wagnerem proslulé-
ho Bayreuthu s jeho nejkrásnějším 
divadlem Evropy. I zde, pokud nám 
silniční provoz poskytne dost času, 
se pokocháme historií a nádherou 
adventu a obchodních center.

Zájezd přijde na 650 korun, kte-
ré spolu s přihláškou uhradíte 
u sl. Magdy Horčičkové na měst-
ském úřadu.

Ing. Bohumil Kolací

Dne 9. 10. 2010 oslavili na lyském
městském úřadu svoji zlatou svatbu

rodák pan Česlav Roubíček
a paní Božena Roubíčková.

 
Přejeme jim mnoho lásky do dalších společných let.

Děti Lenka Hodková, Ing. Jiří Roubíček
a Petr Roubíček.

Máte-li zájem státi se zakladateli Kroužku hádankářů a křížovkářů 
v našem městě, přihlaste se telefonicky nebo osobně na uvedené adrese: 
Michal Valiska, Sídliště 1436, tel. 604833725. Naše první schůzka bude 
v sobotu 20. 11. 2010 ve 14.00 hodin na výše uvedené adrese. Přijďte se 
bavit a hlavně nenechte zahálet mozek!

Michal Valiska

Ctitelé a milovníci duševního
sportu a taje!

Každým rokem ji Město projevuje nemalými částkami na opra-
vy soch a objektů z minulosti. A pravidelně na sklonku roku 
tuto chválihodnou činnost občanům prezentuje a hodnotí. 

Přijďte 10. prosince v 17 hodin do zámecké kaple. 
Dozvíte se, že letošní obnova přišla na více jak dva miliony, se-
známíte se, kam ty městské a státní peníze byly použity a přitom 
si poslechnete šporkovskou scénku doprovázenou autorským 
adventním koncertem skupiny Fénix Karla Navrátila.

Věřte, že suchá úřednická čísla spojená se slovem odborníků 
a poslechem krásného slova a hudby se pro vás stane příjemným 
zážitkem.

Zimní setkání
v zámeckém parku

aneb Úcta k historické kráse
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Do soutěže přihlásilo 18 autorů celkem 182 fotografi í.
Odborná porota ve složení Gennadij Alexandrov, Iva Absolonová, Martin Novák, Alena Šmídová a Martin Novák rozhodla o následujícím umístění 
soutěžících fotografi í:

1. místo: „Nutrie“ autor Milouš Šťastný
2. místo: „Branka v kocourově zahradě“ autor Stanislav Svoboda
3. místo: „Candát u trakaře“ autor Milouš Šťastný 

Dále byly velmi kladně hodnoceny snímky:
„Voda, kámen, slunce, teplo v duši“ (Jaroslava Jakubův)
„Volnost“ (Barbora Kovářová)
„Pesimismus“ (Barbora Kovářová)
„Prostor“ (Barbora Kovářová)
„Ranní most“ (Matyáš Řehák)
„Vstříc neznámu“ (Matyáš Řehák)
„Mám dokonalý přehled“ (Mirek Firman)
„První šumavská zóna“ (Mirek Firman)
„Borovice ke Dvorcům“ (Mirek Firman)
„Pod prachem času“ (Tereza Provazníková)
„Trnitá cesta“ (Tereza Provazníková)
„Zrcadlo starých časů“ (Tereza Provazníková)
„P.Kopecký“ (Michal Hradecký)
„Hypnotix“ (Michal Hradecký)
„Vodka“ (Irena Drástalová)
„Rumunsko“ (Irena Drástalová)
„Rezavé květy 4“ (Irena Drástalová)
„Vážka“ (Milouš Šťastný)

1. místo bude oceněno peněžní poukázkou ve výši 2.000 Kč, 
2. místo peněžní poukázkou ve výši 1.000 Kč, 
3. místo peněžní poukázkou ve výši 500 Kč. 
Tyto poukázky budou splatné v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem
na nákup zboží dle vlastního výběru. 

Srdečně zveme na výstavu všech soutěžících
fotografi í, které jsou vystaveny na MěÚ 
do 30. 1. 2011,  2. patro, dveře č. 58. 

Autoři neoceněných fotografi í si mohou po tomto datu fotografi e osobně vyzvednout. Vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Alena Frankeová, odbor kultury

Výsledky fotosoutěže „Černobílá fotografi e“
vyhlášené Městským úřadem Lysá n. L., odborem kultury

Farní Charita Lysá nad Labem
Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem
Občanské sdružení SONUS

Vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT
5. 12. 2010 v 16.00 hodin

v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem 

Účinkují: 
Milan Janoušek - varhany, Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem - zpěv, Orchestr ZUŠ F, A. Šporka - hudba, 

Dětský pěvecký sbor ZUŠ F. A. Šporka - zpěv, Václava Šolcová - 
recitace, děti z Dětského doma v Milovicích - zpěv

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



                         11/2010 LISTY města Lysé nad Labem  8

1.11.2010 – 31.1.2011
Výstava černobílých fotogra ií
přihlášených do fotosoutěže 
Městský úřad, 2. patro
(otevřeno v prac. době MěÚ)
http://www.mestolysa.cz
frankeova@mestolysa.cz

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

6.11. od 14.00 hodin
Starolyské švestkování
Obecní sad Stará Lysá
svoboda@mestolysa.cz

6.11. od 17.00 hodin
Svatohubertská mše
v kostele sv. Jana Křtitele
http://rk lysa.wz.cz/

6.11. od 18.00 hodin
Kabaret Falešná kočička
Ester Kočičková a další účinkující
v kině na Husově náměstí
frankeova@mestolysa.cz
www.luftkinoklub.webnode.cz

6.11. od 21.00 hodin
Oník showit festival 2010 
AZ-kvíz, R.U.M., Kosmodisk, ...
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

7.11. od 14.00 hodin
Obnovení Jednoty bratrské 
v r. 1727 a Ochranovská misie
přednáška ve sborovém areálu ČCE
e-mail: jiri.smida@seznam.cz

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

pavel-jilek@volny.cz

11.11. od 17.30 hodin
Svatomartinský průvod 
s lampiony a ohňostrojem
z Husova náměstí
empatielysa@seznam.cz

12.11. od 17.00 hodin
Music session studia Podlet
Crossband, Flat Fly, Lady Merlot, 
Bar´s Brothers
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

13.11. od 19.00 hodin
Luft Rock Night 2
With Compliments, SO, ČéTé
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

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

16.11.- 20.12.
Výstava stříbrných šperků 
Marcely Novákové a fotogra ií 
Pavly Voříškové
Muzeum Bedřicha Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

18.11.- 21.11.
Cirkus Jo-Joo
v areálu bývalé Fruty
www.narodnicirkus.cz

19.11. od 19.00 hodin
Návrat bez nostalgie 
aneb Čaje o sedmé
hudební doprovod Ing. Bohumil 
Kolací (hity 1950 - 1980)
Předprodej: Kadeřnictví Maxim, 
Husovo náměstí

19.11. od 20.00 hodin
Drumkin: I´M CYBER & Sun lower 
Bitches dj´s, Drum´n´Bass Night
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

20.11. od 19.30 hodin
PunkFest – TmZtM, BezDozoru, 
Čutací Meruna a SO
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

24.11. od 20.00 hodin
Vinylotéka
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

26.11. od 20.00 hodin
Zdeněk Bína (ex -123 min.) 
& Jan Urbanec 
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

27.11. od 15.00 hodin
Karolínka a kouzelné notičky
Divadélko Paleček
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

27.11. od 15.00 hodin
Přivítání Adventu na Husově náměstí
www.spolekrodakulysa.cz

27.11. od 19.00 hodin
Vernisáž výstavy meditačních 
obrazů Marty Ženaté
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

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

1.12. od 20.00 hodin
Václav Koubek, Pavel Fajt, 

Kulturní kalendář Listopad

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Jan Jeřábek, Jan Ponocný
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

2.12. od 16.00 hodin
Mikulášská nadílka pro nejmenší
v sokolovně
www.mcparnicek.cz

3.12. od 15.30 hodin
Čtení s čertem aneb pekelné 
knihovnické vyprávění
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4.12. v 5.30 hodin
Adventní zájezd do Norimberku
odjezd z Husova náměstí
horcickova@mestolysa.cz

4.12. od 9 do 12 hodin
Předvánoční čas
v ZŠ J. A. Komenského

4.12. od 20.00 hodin
Jíst, meditovat, milovat
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

5.12. od 16.00 hodin
Adventní koncert
v kostele sv. Jana Křtitele
labutova@seznam.cz

7.12. od 16.30 hodin
Vánoční tradice 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10.12. od 17.00 hodin
Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse
v zámecké kapli
bodnarova@mestolysa.cz
tel.: 325 510 214

Do nové sezóny vstupuje městské 
kino v Lysé s novým zvukem

Po značném úsilí se právě usku-
tečnila částečná modernizace sní-
mání a reprodukce zvukového zá-
znamu fi lmu, která návštěvníkům 
stálého i letního kina garantuje je-
jich shlédnutí ve standardním zvu-
kovém formátu  Dolby SR.

Je zde tak další důvod, proč svou 
návštěvou podpořit místní kultur-
ní zařízení. V poslední době obliba 
městských kin opět vzrůstá, obyva-
telé stále více oceňují jejich komor-
ní domácí atmosféru, třetinové 
vstupné i mnohem snazší dostup-
nost oproti neosobním a předi-
menzovaným multiplexům. Nevý-
hodou zůstává, že multikina, kte-
rá vlastní nadnárodní společnos-
ti (tedy veškerý zisk putuje za hra-
nice), jsou ještě stále distributory 
fi lmů preferována. Městská kina 
musí čekat až fi lmové novinky ma-

ximálně kasovně zužitkují multiki-
na, pak teprve distributoři zapůjčí 
fi lm jednosálovým kinům. Pokud 
je fi lm komerčně úspěšný, není pro 
ně dokonce problém zrušit již na-
programovaná představení. Nej-
aktuálnějším případem je fi lm Ka-
jínek, kdy lyské kino bylo téměř 
plně zarezervované, ovšem multi-
kino nevrátilo distributorovi kopii, 
takže představení muselo být zru-
šeno. Tím víc si vážíme vaší podpo-
ry a těšíme se na vaši návštěvu. Po-
kud chceme tuto nespravedlivou 
diskriminaci jednosálových kin 
alespoň zmírnit, shlédněte svůj ob-
líbený fi lm příště až  v našem kině 
a nejezděte kvůli němu do Prahy. 
Čím víc budete do svého kina cho-
dit, tím bude mít zajímavější pro-
gram a lepší výbavu. 

Lucie Jursíková

Farní charita Lysá nad Labem    
vyhlašuje soutěž o

NEJPĚKNĚJŠÍ 
PERNÍČEK

na vánoční strom 
do kostela sv. Jana Křtitele

Perníčky, označené jménem a adresou   
tvůrce, můžete odevzdávat v Městské 

knihovně v Lysé nad Labem
do 20. prosince 2010

Vyhodnocení soutěže bude 24. 12. 2010 
odpoledne, při zpívání dětí 

pod vánočním stromem
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   PROGRAM  Listopad 2010   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

AKCE

kinoklub

So 6.11. od 18.00 hodin
Kabaret Falešná Kočička
Ester Kočičkové
Komorně revuální program o třech 
částech s mezinárodní účastí, 
dekadentními prvky a salónní 
atmosférou! Originalitou vyhranění 
a polní trávou zřídka šlehaní umělci 
v nečekaných pózách, obskurních 
varietních výstupech či bizarních 
popěvcích a světových šlágrech 
k poslechu, zpěvu i tanci (společnice 
pro nezadané zajištěny)! Drezůra 
zvěře a ptactva, veselé scénky, pohy-
bové exhibice, emoční katarze! Pod 
konferenciérským bičíkem Ester 
Kočičkové zpravidla vystupují: 
P. Nesvačilová, L. Geislerová, 
B. Trojanová, M. Marinová, 
E. Deutschová, V. Shuklina, M. Boa, 
J. Žáček, J. Bílek, J. Horváth, L. No-
havica, V. Tobrman a mnozí další.  
Vstupné v předprodeji (Luft kino 
klub) 100 Kč, na místě 150 Kč

So 6.11. od 21.00 hodin
Oník showit festival 2010  
“Ukaž ostatním, co je v tobě!”
Vystoupí skupiny AZ-kvíz, R.U.M., 
Kosmodisk a každý kdo přijde. 
Vstupné dobrovolné

Pá 12.11. od 17.00 hodin
Music session studia Podlet   
Crossband - pop/rock/ska/funk
Flat Fly - ska/reggae/alternative
Lady Merlot – alternative/rock
Bar´s Brothers – soul/heavy soul/
northern soul
Vstupné v předprodeji (Luft kino 
klub) 60 Kč, na místě 80 Kč 

So 13.11. od 19.00 hodin
Luft Rock Night 2  
With compliments, SO, ČéTé

Pá 19.11.
Drumkin: I’M CYBER
& Sunfl ower Bitches dj´s
Drum’n’Bass Night

So 20.11. od 19.30 hodin
PunkFest - TmZtM, BezDozoru, 
Čutací Meruna a SO
Pořádající kapela TmZtM si na tuto 
akci pozvala kapely BezDozoru, 
Čutací Meruna a  SO. Kapela 
BezDozoru jede v těchto měsících 
turné v rámci jejich nově vydaného 
CD a PunkFest je jeho součástí. 

KINO

Začátky projekcí ve 20.00 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

Út 2.11. 
Román pro muže
Podle vlastního bestselleru Román 
pro muže napsal Michal Viewegh 
scénář ke stejnojmenné komedii, 
která má všechny předpoklady stát se 
diváckým hitem podzimu. 
Komedie / Drama / Česko / 2010 /  
100 min.

TmZtM zahajující novou éru ve 
zbrusu novém a přísnějším kabátě, 
s novým bubeníkem, nicméně 
prošpikovanými pro sebe typickou 
dravostí a lysko-milovičtí SO, kteří 
„rádi bloudí noční tmou, když čáry 
na asfaltu lžou“.
Vstupné: 30 Kč

St 24.11. od 20.00 hodin
Vinylotéka   
Hudba z klasických nosičů ve vaší 
vlastní režii (desky sebou), kvalitní 
aparatura k dispozici.
Vstup zdarma

Pá 26.11. od 20.00 hodin
Zdeněk Bína (ex -123 min.)
& Jan Urbanec 
Po rozpadu -123min. se Zdeněk 
Bína představí ve svém akus-
tickém worldgroovovém projektu 
s výjimečným basistou Honzou 
Urbancem.
Vstupné: 70 Kč

So 27.11. od 15.00 hodin
Divadélko Paleček: 
Karolínka a kouzelné notičky
O nafoukané princezně Karolínce 
a také o tom, jak kouzelné notičky 
a písničky dokáží vyléčit i velmi 
rozmarnou princeznu!
Vstupné: 50 Kč

So 27.11. od 19.00 hodin
Vernisáž výstavy meditačních 
obrazů Marty Ženaté
Přijďte se uvolnit a naladit na dobro 
ve vašem životě při pohledu na 
harmonizující barvy a tvary živých 
energetických obrazů a posle-
chu zpívaných improvizovaných 
staročeských koled, s doprovodem 
violoncella a kláves.
Vstup zdarma

St. 3.11.
Kajínek
Celovečerní hraný debut režiséra 
Petra Jákla ml. o nejznámějším 
doživotně odsouzeném vězni 
součastnosti. Vinen nebo nevinen?
Akční / Thriller / Krimi / Drama / 
Česko / 2010 / 107 min.

Čt. 4.11.
Kajínek

So. 6.11. od 14.00 hodin
Poslední vládce větru 
Voda. Země. Oheň. Vzduch. Čtyři 
národy, které vládnou každý jednou 
přírodní silou a více než 100 let 
spolu vedou válku. Jediný, kdo by 
mohl nastolit rovnováhu a mír me-
zi těmito národy, je reinkarnující 
se vládce všech 4 živlů – 12ti letý 
Avatar.
Rodinný / Fantasy / Dobrodružný / 
Válečný / USA / 2010 / 103 min .

Po. 8. 11.
Román pro muže

Út  9.11.
Román pro muže

St 10.11.
Iluzionista 
Animovaný / Francie / Velká Bri-
tánie / 2010 /  90 min.
Autor oceňovaného Tria z Belleville 
se tentokrát vrátil s další festivalovou 
lahůdkou. Film s minimem dialogů 
a kouzelnou melancholickou atmo-
sférou budete sledovat na jeden nádech.

Čt 11.11.
Občanský průkaz
Hořká komedie režiséra Ondřeje 
Trojana na motivy stejnojmenné 
knihy Petra Šabacha sleduje osudy 
čtveřice dospívajících mladíků, 
jejich přátel, lásek a rodičů. 
Komedie / Drama / Česko / 2010 / 
137 min.

So 13.11. od 15.00 hodin
Kuky se vrací   
Představte si, že jste malí, ztratíte 
se v lese a v hlavě máte piliny... 
Dobrodružný / Loutkový / Česko / 
2010 / 95 min. 

Ne 14.11. od 15.00 hodin
Karate Kid    
Další příjemný návrat do osmde-
sátek obstarala nová verze Karate 

Kid. V roli pana Hana vynikající 
Jackie Chan a Jaden Smith jako 
jeho žák ve fi lmu plném odhod-
lání a  naplněných životních cílů. 
Přijďte si zopakovat “Jeřábí kop”.
Akční / Drama / Rodinný / Spor-
tovní / USA / Čína / 2010 / 140 min.

Út 16.11.
Wall Street
Michael Douglas se po více než 
20 letech vrátil pod vedením 
Olivera Stona do světa burzovních 
makléřů na Wall Street.
Drama / USA / 2010 / 133 min.

St  17.11.
Bastardi
Jeden z nejdiskutovanějších 
fi lmů letošního roku. Snímek, 
jehož scénář napsal podle vlast-
ních zkušeností mladý učitel, 
upozorňuje na abnormálně se 
zvyšující agresivitu žáků ve ško-
lách. V hlavních rolí Ladislav 
Potměšil a Saša Rašilov.
Drama / Česko / 2010 / 80 min.

Čt 18.11.
Postradatelní 
Mickey Rourke, Arnold Schwar-
zenegger, Bruce Willis, Dolph 
Lundgren  a Sylvester Stallone 
pohromadě v jednom fi lmu? Stal-
lone jako herec a režisér v jedné 
osobě promenil fanouškům akčních 
fi lmů sen ve skutečnost. Co víc 
dodat: nefalšovaná akční podívaná.
Akční / Dobrodružný / Thriller / 
USA / 2010 / 103 min.

Ne 21.11. od 15.00 hodin
Shrek: Zvonec a konec 

Út 23.11.
Habermanův mlýn
Jeden z nejočekávanějších fi lmů 
letošního podzimu je dílem  kul-
tovního režiséra Juraje Herze. Dra-
ma z války se odehrává v malé ves-
nici v Sudetech v letech 1938 až
1945, v době, která oběti promě-
ňovala ve vrahy a  vrahy v oběti. 
V hlavní roli Karel Roden.
Drama / Česko / Německo / 
Rakousko / 2010 / 104 min.

Čt 25.11.
Kajínek

Ne 28.11. od 15.00 hodin
Toy Story 3: Příběh hraček



                         11/2010 LISTY města Lysé nad Labem  10

Rezervace vstupenek na tel.: 
325 551 496. Sedadla nejsou 
číslována. Nutné vyzvednout 

PŘIPRAVUJEME

1.12.  Václav Koubek, Pavel Fajt, 
 Jan Jeřábek a Jan Ponocný - 
 koncert
4.12.   Jíst, meditovat, milovat
11.12. Petrpaslíkovo divadlo: Jak si 
 čerti hráli na divadlo - 
 od 15 hod.
11.12. Machete
16.12. Ďábel
18.12. Domů na Vánoce
21.12. Občanský průkaz
23.12. James Brown Memorial Jam

Kovboj Woody a Buzz Rakeťák 
jsou spolu s ostatními hračkami 
odevzdáni do dětské školky poté, 
co jejich velký kamarád Andy 
dospěl a odchází z domova na 
vysokou školu...
Animovaný / Dobrodružný / Kome-
die / Rodinný / USA / 2010 / 
103 min. / Český dabing

Po 29.11.
Občanský průkaz
Hořká komedie režiséra Ondřeje 
Trojana na motivy stejnojmenné 
knihy Petra Šabacha sleduje osudy 
čtveřice dospívajících mladíků, 
jejich přátel, lásek a rodičů. 
Komedie / Drama / Česko / 2010 / 
137 min.

nejpozději půl hodiny před 
začátkem fi lmu. 

Předprodej vstupenek na akce 
v kinoklubu.

Otevírací doba kavárny:
PO - ČT, NE   14 - 23
PÁ - SO       14 - 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 
- různé příchutě, horká čokoláda, 
ruská čokoláda, koktejly, zapékané 
sendviče, nakládáné sýry a další 
speciality.

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

Pozvánka
na Deskohraní

Víceúčelové kulturní zařízení 
Milovice 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 her-
ní 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 
zakoupit, případně objednat.

Věříme, že i tentokrát vám bu-
deme moci nabídnout jen to nej-
lepší.

Jana Valášková

   Polabské variace 2010  
      a Obec Stará Lysá 

  
               si Vás dovolují pozvat  na 

 

„Starolyské švestkování IV“ 
 

sobota 6. listopadu 2010 od 14 hodin 
 v obecním sadu 

 
 

Odpoledne zahájíme spole nou výsadbou ovocných strom   
do sadu spolu se stálým hostem Eduardem Hrubešem. 

 

Následovat bude sout ž o nejchutn jší švestkový výrobek 
(kolá e, buchty, povidla, kompoty, slivovice, omá ky atd.) 

 
 

Sout žní výrobky budou p ijímány od 12.00 do 14.00 v Urbanov  pohostinství 
Vyhodnocení sout že bude v cca 15.30 (po výsadb  strom ) 

 
 

Tento projekt se uskute uje za finan ní podpory  
M sta Lysá nad Labem a Obce Stará Lysá 

Spolek rodáků a přátel v netradičním prostředí
Spolek rodáků a přátel města 

Lysá nad Labem se 12. 10. 2010 
sešel na přátelském setkání, aby 
vyhodnotil jarní a letní akce a při-
pravil akce do konce roku. Více než 
50 členů a hostů v čele se starostou 
města zavítalo do místa, které je již 
osm let obestřeno určitou tajem-
ností – do hudebního klubu Ca-
lypsso. Řada návštěvníků vzpomí-
nala na doby, kdy se podnik jmeno-
val Hotel Polabí a navštěvovali ta-
neční, plesy a další akce. Provozo-
vatel klubu pan Ivan Ročejdl před-
stavil prostory ve vzorné čistotě, 
i když vnitřní uspořádání je zce-
la jiné.

O zahájení se postarala předsed-
kyně spolku paní PhDr. Dana Pa-
páčková, poté se představil sou-
bor Mirikle a předvedl nejen barev-
né kostýmy, ale i nápadité taneční 
kreace. Další náplň programu tvo-
řily reportáže z Květinové slavnos-
ti na Bon Repos a ze Šporkových 
slavností, natočené TV Manola. 
Z Lyského Montmartre byly promít-
nuty fotografi e s komentářem paní 
Věry Škvrnové. Návštěvníci měli 
možnost seznámit se s kalendářem 
Krajinou Lichtenštejnů a Šporků 
2011 a případně si jej zakoupit. Za-
jímavým předělem programu byla 
soutěž – písemný kvíz, tentokrát na 

téma historie hotelu Polabí. Odmě-
nou 3 vítězům byly právě předsta-
vené kalendáře. Předposledním bo-
dem bylo pozvání na pět akcí, které 
jsou připravovány do konce roku. V 
diskusi apeloval pan Jiří Hanžlík na 
členy a přátele, aby podle svých mož-
ností pomohli organizátorům při 
přípravě akcí. Každá pomocná ruka 
přijde vhod. V závěru milého pose-
zení poděkovala paní předsedkyně 
městu (jako hlavnímu sponzorovi 
Spolku rodáků), dalším sponzorům, 
členům za účast a v neposlední řadě 
hostiteli panu Ročejdlovi za umož-
nění této akce.

Miloš Dvořák, člen výboru

V neděli 7. listopadu 2010 
od 14.00 hodin si chceme při-
pomenout 310. výročí narození 
a 250. výročí úmrtí hraběte Mi-
kuláše Ludvíka Zinzendorfa 
přednáškou seniora Ochranov-
ského seniorátu a faráře v Želez-
ném Brodě Jiřího Polmy „Ob-
novení Jednoty bratrské v roce 
1727 a Ochranovská misie“.

Akce se bude konat ve sboro-
vém areálu Českobratrské círk-
ve evangelické v Lysé nad Labem. 
Zve staršovstvo a místní skupina 
Kostnické jednoty.

Pozvánka
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Restaurace G U R M Á N    

 Nám. B. Hrozného 183/9, Lysá nad Labem  

vás zve na 

VÁNO NÍ KONCERT  

lyské folkové kapely 

L Á Ž O   P L Á Ž O 

v pátek 17. 12. 2010 v 19:30 hodin 

Host: písni ká  David Šitavanc 

+ váno ní hudební p ekvapení 

Vstupné: K  70 K  

Rezervace na tel: 325 552 928 

     736 645 366  

www.lazoplazo.net 

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
a Hudební klub Calypsso Lysá nad Labem

si Vás dovolují pozvat na „Návrat bez nostalgie aneb Čaje 
o sedmé“. Chcete poznat prostředí, které si pamatujete z období 

minulých let ještě jako Hotel Polabí? Prostředí se trochu změnilo, 
ale nabízíme přátelskou atmosféru, nekuřácké prostředí – ale 

hlavně: o hudební doprovod se postará pan Ing. Bohumil Kolací, 
s nímž si připomeneme hity z let 1950 – 1980.

Akce se koná v pátek 19. 11. 2010 od 19 hodin. Vstupné 50 Kč. 
Uvítáme i jednotlivce a prostor dostane i mluvené slovo. Pokud 

máte vzpomínky na akce z let minulých, mikrofon je Váš!
Počet míst je omezen na 100, předprodej vstupenek je 

v Kadeřnictví Maxim, Husovo náměstí.

 

Váno ní koncert  
Hasi ské dechovky Lysá n. L. 

 
 
 

který se koná v sobotu  12. 12. 2010 
 

Za átek 18.00 hodin  
 

Kino Luft Lysá nad Labem 
 

Diriguje: Pavel St íbrný 
 

Zveme Vás srdečně na
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Vánoční tradice
7. prosince 2010 od 16.30 hodin 

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Vstup ZDARMA!

Babka Ťapka
na kraji světa

aneb Nový Zéland očima české babičky
9. prosince 2010 od 16.00 hodin 

beseda s paní Annou Johanou Nyklovou
Paní Nyklová knihu vydala vlastním nákladem a po autorském 

čtení knihu sama prodává. Knihu není možné koupit v knih-
kupecké síti! Cena 520 Kč (křídový papír a více než 100 fotografi í 

pro nás exotického Nového Zélandu). Krásný vánoční dárek 
nejen pro cestovatele a milovníky cizích krajů.

Vstup DOBROVOLNÉ!

Seminář efektivního učení
pro žáky 2 stupně a studenty

prvních ročníků SŠ
strategie učení, mnemotechnické pomůcky, myšlen-

kové mapy, vtípky a fígle, jak bezbolestně vstřebat 
učební látku a mít více času na zábavu

každé pondělí od 16.00 hodin 
Délka výuky 90 minut, cena 50 Kč.

Čtení s čertem
aneb pekelné knihovnické vyprávění
3. prosince 2010 v 15.30 hodin v dětském oddělení

Nakonec si každý malý posluchač vlastnoručně vyrobí
malé překvapení.

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: Planeta 51
Komedie:  Doktor od Jezera hrochů
Ostatní: Nine
Dobrodružné: Princ z Persie
Sci-fi : Iron Man 2

Beletrie pro dospělé:
Jan Suchl, Šok – Alexander Stain-
forth, Lady Jane osudem prokle-
tá – Věra Nosková, Přece by nám 
nelhali – Javier Moro, Indická prin-
cezna – Anna Žídková, Deník ze-
lené vdovy, aneb, Cikánské věštění 

– Melissa Hawach, Let vážky – Ilona 
M. Hilliges, Dcera Afriky – James 
Patterson, Osmé doznání – Barba-
ra Naughton, Tati, prosím ne! – Da-
vid Jan Novotný, Sidra Noach – Ar-
nošt Lustig, Dívka s jizvou – Simon 
Mawer, Mendelův trpaslík – Steve 
Berry, Pařížská pomsta – Douglas 
J. Preston, Hřbitovní tanec – Wolf-
gang Hohlbein, Krev templářů

Naučná literatura pro dospělé:
Jan Řehounek, Zbožíčko 1410-
2010 - Barbora Mykisková, Pět mě-
síců v Himaláji, aneb, Ladak oči-
ma české rodiny – Thomas L. Pur-
vis, Encyklopedie dějin USA – Mar-
lene Dietrich, To jsem já – Kari-
na Divišová, Agility – Dominique 
Cassuto, Když chce dcera hubnout

– Arno Anzenbacher, Úvod do fi lo-
sofi e

Výběr nových knih v MK
Beletrie pro děti:
Michael Molloy, Čaroplutí – Václav 
Šuplata, Veverka Čiperka a jiná zví-
řátka z lesa – Richelle Mead, Vam-
pýrská akademie 4. Krvavý slib – 
Thomas Brezina, Expedice Kolum-
bus  – Julia Boehme, Nejchytřejší 
poník na světě – Emily Rodda, Ta-
jemná země Rondo 3. Poslední bit-
va – Lorena Marín Gutiérrez, Baj-
ky a pohádky - Rick Riordan, Percy 
Jackson 3. Prokletí titánů  - Věčné 
příběhy Čtyřlístku – 9. velká kniha

Naučná literatura pro děti:
Válečná technika: od oštěpu po stí-
hačku – Eloísa Cancio Barón, Ze-
mědělství – Francisca Valiente, Hle-
dej ve středověkém hradě – Eduar-
do Trujillo, Hledej Bojovníky

Kurz drátování
kurz se koná 1. a 15. prosince 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 v Lysé n. L.

Občanské sdružení EMPATIE pořádá
dne 11. 11. 2010 od 17.30 hodin

přijede i Martin na bílém koni
Sraz na Husově náměstí s lampiónem.

Přijďte s námi oslavit největší listopadový svátek.

Náhradní termín v případě nepříznivého počasí 
12. 11. 2010

Lampiónový
svatomartinský

průvod
s ohňostrojem

i M ti bílé

s o ost oje
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Archivní střípky 
Další dva exempláře ze skupiny 

neidentifi kovaných fotografi í ulo-
žených ve státním okresním archi-
vu představují dvě odlišná témata. 
Na první fotografi i vidíme buďto 
natáčení nějakého fi lmu nebo pří-
pravu veřejného (divadelního?) vy-
stoupení v zámeckém parku. Půjde 
o hlavní cestičku francouzskou čás-
tí parku a to těsně u východní vstup-
ní branky. Podle oblečení fi lmařů je 
však fotografi e jen těžko určitelná.

Na druhém snímku je moment-
ka z práce. Bohužel, nelze dobře po-
znat, jestli se jedná o zrní, nebo o pí-
sek. Jediným vodítkem je poznám-
ka na rubu fotografi e - Litol. V kaž-
dém případě jde o cenný dokument 
zachycující každodenní práci. Tako-
výchto fotografi í nebývá v archiv-
ních ani muzejních sbírkách mnoho.

Budeme rádi, pokud nám po-
můžete jakoukoli informací či 
vzpomínkou, která upřesní zařa-
zení těchto fotografi í. Své poznat-
ky sdělujte, prosím, přímo do ar-
chivu (tel.: 325 551 046, e-mail: 
soka-nymburk@soapraha.cz) 
nebo na městský úřad, odbor kul-
tury (tel.: 325 510 212, e-mail: 
frankeova@mestolysa.cz).

PhDr. Michal Řezníček

Římskokatolická farnost v Lysé nad Labem 
spolu s Kulturní a propagační komisí OMS 

Benešov u Prahy a město Nymburk vás zvou 
na bohoslužbu k poctě české myslivosti

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
kostel sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem
sobota 6. listopadu v 17.00 hodin

celebruje: R.D.Pavel A. Porochnavec SchLJ.
účinkují: „BENEŠOVSKÉ HORNY“

lovecký dechový soubor Okresního mysliveckého spolku 
Benešov se svými zpěváky

!!!srdečně zveme!!!

Cestou necestou
se Zdeňkem Troškou
Čtvrtek 2. 12. 2010 od 19.30
Kulturní dům, ul. 5. května, 

Milovice
Vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek:
Městská knihovna, Dukelská 348, 

Milovice, tel. 325 577 248

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 
našeho 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
    mdvorak@mestolysa.cz        724 112 369

1.

2.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Skupina pěti žákyň třetího roč-
níku Střední školy oděvního a gra-
fi ckého designu se na začátku le-
tošního roku zapojila do soutěže 
Voda živá, což je nový projekt sdru-
žení Arnika, jehož cílem je ukázat 
vztah mezi mezi chemickými látka-
mi používanými v domácnostech 
a v průmyslu, zátěží povrchových 
vod a jejich potenciálem se zne-
čištěním se vyrovnat. Soutěž pro-
bíhá v několika etapách. Již jsou 
za námi tři etapy, první etapa spo-
čívala ve výběru toku v okolí Lysé 
nad Labem, jeho popisu a moni-
torování z mnoha hledisek. Dru-
há etapa byla věnována posouzení 
fyzikálních hodnot toku a možným 
znečišťovatelům toku. Několikrát 
za sebou jsme měřili pH a teplo-

Voda živá

Dobrý start

tu potoka od Lysé nad Labem, kte-
rý pramení v oblasti Hrabanovské 
černavy. Teoretická část byla vě-
nována znečišťování povrchových 
vod a čištění odpadních vod. Tře-
tí etapa spočívala v pořízení foto-
grafi í z oblasti toku. Čekají nás ješ-
tě dvě etapy, čtvrtá bude věnována 
opět odlovu bioindikátorů a pátá 
historii oblasti. 

Tato soutěž je uskutečňována 
v rámci projektu Výchova a vzdě-
lávání pro život v environmentál-
ní oblasti, který je spolufi nancován 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky 
v rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost.

Ing. Iva Bittnerová,
za skupinu VYDRY

V prvních zářijových dnech jsme 
se s žáky prvních ročníků Střední 
školy oděvního a grafi ckého desig-
nu oborů Grafi cký design a Oděv-
ní design vydali na adaptační kurz 
do krásné přírody Jizerských hor. 
V Albrechticích v Jizerských ho-
rách jsme prožili pár dní plných se-
znamovacích her, tvůrčích a envi-
ronmentálních aktivit, které jsou 
součástí školního plánu EVVO pro 
rok 2010/2011. Žáci se zúčastnili 
například aktivit Poznávací kvíz-
rostliny a zvířata, Palety z přírod-
nin, Barvy v lese, Lidé a Země, 
Letenka na ostrov, Včelky, Malba 
a kresba v plenéru. Společně jsme 
navštívili přírodní rezervaci Jed-
lový důl s naučnou stezkou, kte-
rá se nachází v údolí říčky Jedlo-
vé mezi Josefodolským a Marián-
skohorským hřebenem Jizerských 
hor. A protože jsme se jeli i vzdělá-
vat, tak jsme večery věnovali téma-
tice drog a první pomoci. I přesto, 

že nám počasí moc nepřálo, vlád-
la mezi všemi dobrá nálada a poho-
dová atmosféra. 

Adaptační kurz Dobrý start byl 
podpořen z Fondu sportu, volné-
ho času a primární prevence Stře-

dočeského kraje. Environmentální 
aktivity byly uskutečněny v rámci 
projektu Výchova a vzdělávání pro 
život v environmentální oblasti, 
který je spolufi nancován z Evrop-
ského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky v rámci 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

  Za celý realizační tým 
Ing. Iva Bittnerová, 

SŠ OGD Lysá nad Labem
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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 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

Ve dnech 26. – 28. září 2010 
proběhlo pracovní setkání pe-
dagogů sedmi partnerských ob-
chodních akademií (Beroun, 
Kolín, Lysá nad Labem, Mladá 
Boleslav, Příbram, Rakovník 
a Slaný) zapojených do projektu 
„Modernizace školních kurikulár-
ních dokumentů obchodních aka-
demií zřizovaných Středočeským 
krajem – metodicko-materiální 
zajištění“ fi nancovaného z ESF 
a státního rozpočtu ČR. Setkání, 
jež se konalo v Rimavské Sobo-
tě na Slovensku a v Egeru v Ma-
ďarsku, bylo zaměřeno především 
na výměnu zkušeností a získávání 
nových poznatků z vyučovacího 
procesu. 

První den jsme navštívili ma-
ďarskou školu Neumann János 
Középiskola és Kollégium v Ege-
ru, v níž nás přivítal ředitel školy 

Dr. Sipos Mihály. Seznámil nás 
s historií školy i města a zajis-
til prohlídku nejen areálu školy, 
ale i jejich podnikatelského cent-
ra.

Velice zajímavá byla i návštěva 
Obchodní akademie v Rimavské 
Sobotě, která je partnerskou ško-
lou Obchodní akademie v Kolíně. 
S prostředím školy, v níž probíhá 
výuka ve slovenštině a maďaršti-
ně, nás seznámila paní ředitelka 
Mgr. Katarína Mattyašovská. 
Zodpověděla i otázky českých 
pedagogů týkající se především 
implementace Školního vzdělá-
vacího programu a problematiky 
státních maturit, které na Sloven-
sku již probíhají. 

Toto setkání bylo velice přínos-
né. Získané poznatky využijeme 
ve výuce na partnerských školách. 

Ing. Dagmar Novotná

Obchodní akademie na setkání českých, slovenských a maďarských 
pedagogů na Slovensku a v Maďarsku

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

   Mate ské centrum Parní ek 
za finan ního p isp ní M sta Lysá n. L. 

zve všechny d ti a dosp lé na 
 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU 
PRO NEJMENŠÍ 

 

do t locvi ny Sokola 
 

ve tvrtek 2. 12. 2010 
od 16.00 hodin 

 

           
  
A co je pro vás p ipraveno? 

- váno ní pohádka 
- Návšt va Mikuláše na Parní ku 
- Mikulášská nadílka 

   

 
   

    VSTUPNÉ:  
    DÍT  50 K , DOSP LÝ zdarma 

 
        NUTNÁ REZERVACE!   

             kv li omezenému po tu d tí 
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Projekt: „Poznáváme Evropu“

Volby 2010 na ZŠ JAK

V dnešní globální společnos-
ti je znalost cizích jazyků nesmír-
ně důležitá. Otevírá nové šance na 
uplatnění v životě, ale i hlubší po-
znání nových kultur. A proto – na 
podporu jazykové a kulturní roz-
manitosti v Evropě prohlásila Rada 
Evropy den 26. září za Evrop-
ský den jazyků. Naše škola (ZŠ 

B. Hrozného, I. stupeň) si připo-
mněla tento den v rámci projektu 
„Poznáváme Evropu“.

Dne 16. 9. si zástupci jednot-
livých tříd vylosovali svůj stát. 
V následujících dnech si děti hleda-
ly informace (hlavní město, jazyk, 
měna, historické památky, osob-
nosti atd.), dle věku. V rámci „díl-

Zachraňme „rikiho“
Ještě celý listopad je možné 

podpořit svým hlasem robota dětí 
z mateřské školy Mašinka. Spo-
lečnými silami vyrobily z krabi-
ček od sýrů „rikiho“ a přihlási-
ly jej do soutěže o nejhezčího ki-
ribota. Pro roboty se hlasuje z e-
mailových adres. Prvních pět ro-
botů v pořadí získá svým dětem 
didaktické pomůcky v hodnotě 
55 000 Kč. Robota jménem „ri-
ki-detail“ z „MŠ Mašinka Lysá 

J a k o 
k a ž d ý 
rok se na 
naší škole 
2. září 
v o l i l i
z á s t u p c i

žáků do školního parlamentu 
a uvažovalo se o jeho předsedovi 
a místopředsedovi, kteří budou 
po celý rok naši školu reprezento-
vat. 

Letos jsme to udělali úplně jinak. 
Na výběru toho „pravého“ před-
sedy se podílela celá škola a nikoli 
jen členové parlamentu. Kandidá-
ti si vytvořili videospoty a žáci hla-
sovali pro ty, kteří se jim nejvíce lí-
bili. Předvolební kampaň probíhala 
ve dnech 2. - 20. září. Spoty běžely 
každé ráno a o přestávkách na tele-
vizi v pavilonu D, plakáty visely na 
nástěnkách a dveřích po celé ško-

ny“ měly děti možnost vyrobit vlaj-
ku, mapu ve formě puzzle, modelo-
vat, či připravit pokrm.

Vrcholným dnem byl čtvrtek 
30. 9. 2010, kdy naši „malou 
Evropu“ navštívila tříčlenná dele-
gace z jiných kontinentů. Za Afriku 
Sussane (Z. Irategeka), za Ameriku 
Michael (M. Tomschik), za Asii (Le 
Vu Hung Anh). Mluvili francouz-
sky, anglicky a vietnamsky.

 Co zažili naši delegáti? V České 
republice (I.A) byli přivítáni chle-
bem a solí. Děti se orientovaly na 
mapě a velmi hezky se vyjadřova-
ly o naší vlasti. Ve třídě (I.B) přiví-
tali delegaci „Slováci“. Při ochut-
návce nechyběl pravý slovenský 
ovčí sýr. Velkým zážitkem byla pí-
seň „Čo ma drží nad vodou“, v po-
dání M. Kubaly. V Polsku (II.B) 
bylo kromě reálií samotných, za-
jímavé slyšet zajímavosti z polské 
pohádky „Jadwiga“. V Itálii (II.A) 
se ovšem pořádal velký raut. Bo-
loňské špagety, italské rizoto, piz-
za, tiramisu… Reálie Itálie byly 
zajímavé, ale gastronomický zá-
žitek vše převýšil. S plným žalud-
kem dorazili naši delegáti do Por-
tugalska (III.A). Zde žáci vynalo-

žili velké úsilí při výrobě mapy. Ve 
Španělsku (III.B) byly také dobro-
ty - Gaspacho a Paelo. Překvape-
ním byli toreadoři se svými býky 
a půvabné tanečnice fl amenca. 
Třída (III.C) se stala Maďarskem. 
Děti zpracovaly tento námět for-
mou myšlenkové mapy. Zajímavé 
bylo čtení v tomto jazyce. V Chor-
vatsku děti vyrobily leporelo, mi-
nislovník a řešily křížovku. Zají-
mavá byla historie původu kravat. 
Ve (IV.B) se otevřelo Dánsko se 
svými mosty a větrnými elektrár-
nami.Vznikla zde stavebnice Lego 
a tak není divu, že se zde nachá-
zí i Legoland. Také v Norsku (V.A) 
to vonělo. Pečená treska ulovená 
u ostrova Hitra , maso s brambo-
ráčky i dezert. Kromě zajímavostí 
o trolech, fjordech a vodopádech 
se delegáti dozvěděli, že Norové 
jsou velkými milovníky kávy, do-
konce ve spotřebě předčí i Italy. 
Poslední zemí bylo Švédsko (V.B). 
Tabuli měli bohatě vyzdobenou, 
jako ostatně i v jiných třídách. De-
legáty však zaujala historie. Švé-
dové jsou prý velmi klidní lidé.

Tento den se opravdu vydařil.                                                     
Y. Sovová

nad Labem“ najdete na webových 
stránkách www.kiri.cz v sekci 
galerie. Zatím se drží mezi nej-
lepšími, ale na páté místo mu 
v tuto chvíli hlasy zřejmě nestačí. 
Prosíme, rozšiřte mezi své známé 
prosbu, ať robota odeslaným hla-
sem podpoří. Z každé e-mailové 
adresy lze totiž hlasovat jen jed-
nou.

Děkujeme. Děti z Mašinky.
(zub)

Pokračování na str. 17
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Vánoční ozdoba 2010
Za okny už máme dávno pod-

zim, blíží se konec roku a také Vá-
noce. Jsou to nejkrásnější svátky 
v roce a všichni, nejen děti, se na 
ně těšíme. Tak jako každý rok bu-
deme mít slavnostní rozsvícení 
stromu na Husově náměstí a i le-
tos bude provázeno vystoupením 
žáků základních škol a školek. 
A teď jedno malé překvapení. Ne-
jenže bude rozsvícen, ale i ozdo-
ben. Krásný smrk se nám sice kaž-
dý rok po setmění nádherně roz-
září pro potěchu oka našich obča-
nů, ale přes den působí tak trochu 
smutně a málo slavnostně. Oslo-
vili jsme několik občanů našeho 
města a tím dali život myšlence, 
díky které bude Vánoční strom tě-
šit naše oči a navodí pocit sváteční 
atmosféry i přes den. Myšlenkou je 
strom ozdobit. Ozdoby budou vy-
robené u nás v Lysé nad Labem ši-
kovnýma rukama našich dětí pod 
kvalitním a odborným dozorem 
pedagogů ve školách a kroužcích. 
A aby byla zároveň lákavá motiva-
ce, vznikla soutěž „Vánoční ozdo-
ba“. V zimě tohoto roku jsme oslo-
vili základní a umělecké školy na-
šeho města se zadáním, fantazii 
a materiálem se meze nekladou, 
pouze ozdoba musí být odolná po-
větrnostním vlivům a také dosta-
tečně velká, aby byla dobře vidět. 
Termín ukončení akce byl stano-
ven na 30. 10. 2010, kdy se všech-

na díla shromáždí do již přichys-
taných prostor městského muzea, 
aby je mohla shlédnout i veřejnost. 
Následně odbornou porotu ve slo-
žení Věra Bodnárová, Jana Dor-
fl ová ,Renata Pušková, David Tu-
roň a Jaroslava Labutová čeká ne-
lehký úkol, vybrat tří nejkrásnější 
a nejnápaditější výtvory. Ostatní, 
jistě neméně krásné, které neob-
sadí bodovaná místa, se rozvěsí na 
strom společně s instalací osvětle-
ní. No a co vítězové, ptáte se? Na 
konci před rozsvícením se ohlásí 
jména tří výherců. Žáci, kteří obsa-
dí druhé a třetí místo budou ofi ci-
álně představeni a zároveň odmě-
něni hodnotnými dary od spon-
zorů akce. Pro vítěze naší soutěže 
je nachystáno netradiční ocenění 
a to, že si bude moci osobně zavě-
sit své dílo na strom pomocí plo-
šiny za dohledu hasičů a odbor-
ných pracovníků. Zastupující vyu-
čujícího tohoto žáka si zde převez-
me také šek v hodnotě 10.000 Kč. 
Ale tu největší odměnu dostaneme 
my všichni občané Lysé nad La-
bem.  Hrdost rodičů nad dobře od-
vedenou prací jejich dětí a i strom, 
který bude „zářit“ i přes den. Přijď-
te se s námi také podívat a pro-
žít tu neopakovatelnou atmosféru 
Adventního rozsvícení stromu na 
Husově náměstí.

Tatina Babinská,
pořadatel akce 

V ý u k a   k e r a m i k y
každé úterý a středu v obecní škole Ostrá

Jednotlivci nebo rodič s dítětem od 16.00 do 18.00 hodin za 90 Kč.
Děti od 8 do 16 let od 16.30 do 18.00 hodin za 70 Kč.

Bližší informace na telefonu 604 917 602.
Těší se Martina Šípková

le, děti chodily po třídách i jednot-
livě okukovat a posuzovat. Stále ně-
kde znělo: „Koho budeš volit? Mně 
se líbí ten kluk z devítky/ta dlouho-
vlasá holka…“. Ve spotech se kaž-
dý kandidát představil, uvedl osob-
ní informace - věk, bydliště, třídu, 
koníčky atd. 

Kandidáti na předsedu byli čty-
ři: Kateřina Kalivodová, Daniel 
Macich, Dominika Tanglová a Iva 
Petrusová, ale protože předsedou 
může být pouze jeden, díky plat-
ným odevzdaným hlasovacím líst-
kům se jím stala Iva Petrusová ze 
7.A. Tak jako každé volby i naše 

byly zakončeny slavnostním jme-
nováním do funkce. Nová před-
sedkyně a místopředseda (druhý 
nejvyšší počet hlasů získal Dani-
el Macich z 9.A) slavnostně pode-
psali smlouvu s ředitelkou školy o 
spolupráci. Za celou školu upřím-
ně gratulujeme! Jako členka parla-
mentu doufám, že budou žáci s no-
vým předsedou spokojeni, protože 
volba byla především na nich. Prá-
ce předsedy je velice náročná, ale 
my všichni z parlamentu uděláme 
vše pro to, abychom mu byli co nej-
více nápomocni.

Barbora Tomková, 9.B

Pokračování ze str. 16

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

 

 

 

 

Sobota 4. 12. 2010  
9:00 – 12:00 

den otev ených dve í k 35. výro í založení školy 
vystoupení d tí 

tv r í dílny 
ob erstvení 

váno ní obch dky 
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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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás
upozornit, že Rámování a paspartování
U 3 koček bylo přemístěno na adresu: 

Ivana Olbrachta 392, Brandýs nad Labem, 
tel.: 326 906 206

www.ramarstvi-kniharstvi.webnode.cz
Těšíme se na  vaší návštěvu!

včetně daňových přiznání a účetního poradenství

e-mail: zdenka-cerna@volny.cz
mobil: 731 457 359

ÚČETNÍ SERVIS
daňová evidence - fyzické osoby

účetnictví - právnické osoby

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

Evropský den jazyků 2010
Dne 26. 9.

se každo-
ročně slaví
v 47 člen-
ských ze-

mích Rady Evropy Evropský den 
jazyků. Cílem Evropského dne ja-
zyků je zvýšit povědomí o jazyko-
vé rozmanitosti a podporovat jazy-
kové vzdělávání. Jako každý rok i le-
tos se k oslavám připojila Obchodní 
akademie v Lysé nad Labem. Čtvr-
té ročníky zajistily zajímavý pro-
gram. Studenti obchodní akademie 
měli možnost navštívit jazykové in-
stituty v Praze, konkrétně Francouz-
ský institut ve Štěpánské ulici, Rus-
ké středisko vědy a kultury v ulici 
Na Zátorce a Goethe-Institut na 
Masarykově nábřeží. Každý student 
tak měl možnost poznat středisko 
jazyka, který se ve škole učí. 

Ve Francouzském institutu stu-

denti navštívili knihovnu, mediaté-
ku, pedagogické centrum, výstavní 
sál. V Ruském středisku vědy a kul-
tury vyslechli přednášku o Rusku, 
dále si prohlédli výstavu obrazů rus-
kého umělce, se kterým měli mož-
nost komunikovat. Poté byli názor-
ně seznámeni s fungováním ruského 
samovaru. V kinosále zhlédli tři do-
kumentární fi lmy o Moskvě a záro-
veň vyslechli informace o jazykových 
kurzech ruského jazyka a o možnos-
ti skládat certifi kát z ruského jazyka. 
V Goethe-Institutu si mohli ově-
řit svou znalost němčiny v testu, ale 
i jazykových hrách a při promítání 
krátkých fi lmů. 

Studenti kladně hodnotili mož-
nost komunikovat s rodilými mluv-
čími v jazyce, který studují, a získat 
informace o tom, jak své jazykové 
schopnosti dále rozvíjet. 

Mgr. Veronika Brynychová

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

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

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

Poskytujeme kvalitní bezplatné vzdělávání v místě bydliště  
s důrazem na humanitní a odborné předměty a cizí jazyky, 
až jedna třetina žáků má možnost vyjet na odbornou praxi 
do zahraničí.

Pro více informací navštivte naše www stránky
www.oalysa.cz nebo volejte 325 552 143.

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
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Občanům po těžkém úrazu může 
pomoci projekt Amadeo

Stává se to. Nečekaný pracov-
ní úraz či dopravní nehoda omezí 
zdravotní stav našich blízkých. Au-
tomobil či motocykl viníka způso-
bí vážnou újmu na zdraví a dotyč-
ný nemusí být ani řidič, ale třeba jen 
chodec, aby se ocitl v nezávidění-
hodné situaci. 

Jak jednat v takové situaci, sdělu-
je autor Projektu pomoci po těžkém 
úrazu ing. Jan Malík. Náhradu lze 
požadovat dva až čtyři roky zpětně 
po úrazu, tedy až od roku 2006. Vět-
šina poškozených neví, že má zpra-
vidla nárok na větší odškodné než 
pojišťovna přiznala a že je lze čer-
pat dodatečně. Mylně se také větši-
na lidí domnívá, že bez předchozí-
ho úrazového pojištění nemůže žá-
dat nic. Tak tomu právě není.

Projekt pomoci nabízí bezplat-
né telefonické konzultace občanům 
s trvalými následky po těžkém pra-
covním úrazu, po nezaviněné auto-
havárii, u těžkých úrazů žáků a stu-
dentů ve škole, stejně tak při ško-
dě způsobené pochybením lékaře. 
Konzultace jsou určeny také pomo-
ci pozůstalým poškozených. 

Bezplatné telefonické konzulta-
ce zahrnují poradenství v řešení si-
tuace po úrazu, objektivní zhod-
nocení již vyplaceného odškodné-

ho, posouzení lékařských posudků 
a bodového ohodnocení, nezávislou 
lékařskou konzultaci se znalcem 
z oboru a v případě nutnosti zpro-
středkované zastoupení poškozené-
ho ve sporu s pojišťovnou. Finanč-
ní krytí případných právních služeb 
projektu se většinou sjednává s po-
stiženým až po vyplacení odškodné-
ho pojišťovnou. 

Telefonickou konzultaci mo-
hou občané sjednat na telefonu: 
723 203 036 s Ing. Janem Malíkem 
- vedoucím projektu,  nebo pro-
střednictvím e-mailu: nahradasko-
dy@email.cz. 
Co možná nevíte…
Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda 
poškozený měl v době úrazu sjedná-
nu úrazovou nebo životní pojistku. 
Spolujezdci viníka nehody (včetně ro-
dinných příslušníků) mají plný nárok 
na náhradu škody na zdraví, ale viní-
ka se jejich nárok po fi nanční stránce 
nikterak nedotkne. 
Nárok na odškodnění má i chodec, 
který sám způsobí dopravní neho-
du, když vstoupí do vozovky, bude mu 
však zohledněna případná spoluvi-
na, nicméně má nárok na částečné 
plnění. 

Radka Saláková
zdroj: www.nahradaskody.cz

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

St 3.11. MUDr. Chocholová
Čt 4.11. MUDr. Dáňová
Pá 5.11. MUDr. Chocholová
So 6.11. MUDr. Čerňanská
Ne 7.11. MUDr. Čerňanská
Po 8.11. MUDr. Čerňanská
Út 9.11. MUDr. Matasová
St 10.11. MUDr. Chocholová
Čt 11.11. MUDr. Dáňová
Pá 12.11. MUDr. Čerňanská
So 13.11. MUDr. Matasová
Ne 14.11. MUDr. Matasová
Po 15.11. MUDr. Čerňanská
Út 16.11. MUDr. Matasová
St 17.11. MUDr. Chocholová
Čt 18.11. MUDr. Dáňová
Pá 19.11. MUDr. Matasová

So 20.11. MUDr. Dáňová
Ne 21.11. MUDr. Dáňová
Po 22.11. MUDr. Čerňanská
Út 23.11. MUDr. Matasová
St 24.11. MUDr. Chocholová
Čt 25.11. MUDr. Dáňová
Pá 26.11. MUDr. Dáňová
So 27.11. MUDr. Chocholová
Ne 28.11. MUDr. Chocholová
Po 29.11. MUDr. Čerňanská
Út 30.11. MUDr. Matasová
St 1.12. MUDr. Chocholová
Čt 2.12. MUDr. Dáňová
Pá 3.12. MUDr. Chocholová
So 4.12. MUDr. Čerňanská
Ne 5.12. MUDr. Čerňanská

PORADNA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
   nabízí řešení zdravotních potíží metodami 

   HOMEOPATIE, AUTOPATIE a EFT 

   Čelákovice, tel.: 737 641 870
www.poradnaprozdravyzivot.cz

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

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 společnos   STOB,

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

WWW.VYZIVOVYPORADCE-HUBNUTI.CZ 
MOBIL: 775 246 033
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Lyská náměstí
Málokteré město střední veli-

kosti jako Lysá, má dvě náměs-
tí. Lysá má vlastně tři náměstí, 
protože na konci Lázeňské ulice 
je prostor kolem sochy sv. Fran-
tiška, to je také takové malé ná-
městí. A co Litol, je to náves nebo 
náměstí? První a dnes hlavní 
Husovo náměstí vzniklo v mís-
tech panského dvora, také má 
svou historii, ale to až příště. Je 
dobře upravené a je to vlastně 
střed města.

Sousední náměstí B. Hrozné-
ho, dříve bylo nazýváno Jung-
mannovo náměstí, má svou his-
torickou minulost. Na připojené 
fotografii vidíte, že uprostřed ná-
městí stál kostel sv. Barbory a ko-
lem byl hřbitov. Obrázek je poří-
zen od nynějšího kostela, je vidět 
stará škola a další domy na spod-
ní straně náměstí. V místech, kde 
jsou dnes moderní obchody, vi-
díte domy malé. Na jaře roku 
1879 byl kostel zbořen i s přileh-
lou kostnicí, ve které byly až do 
hloubky 4 m pravidelně srovna-
né kosti, které prý 14 dní odvá-
želo 6 dělníků na hřbitov za ško-
lu, ten byl také zrušen. Rumem 
z kostnice byl zasypán kal na ná-
městí a náměstí bylo urovnáno 
tak, že mělo svah k jihu. Náměs-
tí nebylo upravené ani čisté, a tak 
roku 1880 prosadil děkan Podob-
ský, aby nebyly na náměstí pouš-
těny husy z celého města jako 
na vsi. Jezdění trakařů, dvojkolek 
i vozíků bylo zakázáno po chod-
nících. Bylo započato s úpravou 
náměstí a Ing. Bošina z Vrutice 
navrhl projekt na stavbu tarasu, 
který má dnešní podobu. Okraš-
lovací spolek, (který ještě tehdy 
existoval), provedl výsadbu ze-
leně a stromů a přispěl ke krá-
se parku. Občan Josef Kaplan na 
vlastní náklady postavil v západ-
ní části parku sochu Panny Ma-
rie. Při kopání základů této so-
chy byla nalezena také malá kost-
nice, která byla převezena rovněž 
na hřbitov.

V té době byl majitelem zám-
ku hrabě Kinský, příznivec 
města. Všechny cesty v zám-
ku ohraničil zvláštními obrub-
níky a při výstavbě Jungmanno-
va náměstí tyto obrubníky věno-
val městu. Bylo to velmi vkusné, 
park se po dokončení stal stře-
dem pozornosti města. Kona-
ly se zde koncerty, park byl neu-
stále navštěvován, lavičky slouži-

ly k pěknému posezení a slouži-
ly i k odpočinku. V roce 1923 byl 
v parku postaven pomník padlým 
z první světové války a najdeme 
na něm jména padlých občanů 
z Lysé i okolí.

To vše je minulost a já se vra-
cím do přítomnosti. Park už není 
středem města, Kinského obrub-
níky už nejsou ozdobou, někte-
ré zmizely a zbytky se válí ko-
lem cest. Lavičky jsou opuštěné, 

parkem se pouze prochází z jed-
né ulice do druhé, o park už není 
zájem. Železné zábradlí něko-
lik roků nikdo nenatíral a býva-
lá chlouba parku taras je zchát-
ralý. Ani v zámku, i když tam jsou 
ještě některé cestičky ohraniče-
né obrubníky, to není také žád-
ná idyla. Obrubníky jsou zarost-
lé a v nádvoří zámku je postave-
na asfaltová cesta, místo obrub-
níků jsou kolem cesty postave-

ny betonové kvádry. Tento člá-
nek není kritikou, jen konstato-
váním, že park už není parkem 
a to skoro 50 let.

Jsou však zde dva světlé body, 
pomník padlých a socha Panny 
Marie. Ty mají své příznivce, kte-
ří se o ně starají.

Ale co – za chvíli park zapad-
ne sněhem, bude přikrytý a nikdo 
nic nepozná.

Vladimír Koleška

Náměstí se starým kostelem, v roce 1872 se zde konala velká sláva. V Lysé byl založen Sokol a v kostele 
se konalo posvěcení praporu. Účast občanů byla velká a už tehdy měli Sokolové kroje.

Takhle vypadalo náměstí B. Hrozného po celkové úpravě v roce 1928.

Foto: Karel Bendl

Foto: Karel Velach
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Nebezpečné invazní plevele – pajasan žláznatý

Za Lysou krásnější XXXVIII.

Pro mne osobně byla inspirací předzahrádka u domu č. p. 1459 na Síd-
lišti. Dokonce mne donutila, abych i já přiložil ruku k dílu a založil trvalko-
vé záhony. A co mne inspirovalo? Především využití celého prostoru mezi 
domem a silnicí. Je zda vysazena pestrá směs letniček (astry, cínie), trva-
lek (hvězdnice, růže, kosatce, denivky, pivoňky, šater, rudbekie), ale i jiřiny 
a kany. Záhon je působivý v podstatě celoročně a vnáší barvu do jinak pou-
ze „zeleného“ sídliště.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Dalším z nebezpečných invaz-
ních druhů je v našem obvodu na-
stupující – pajasan žláznatý, kte-
rý se velmi rychle rozšiřuje ze za-
nedbaných okrajů města a želez-
ničních tratí do volné přírody na 
úkor místních druhů a společen-
stev.
Pajasanu nalezneme nejvíce u vo-
jenského hřbitova a v Rakouském 
táboře (zejména ulice Italská) v Mi-
lovicích. V Lysé se invazně šíří na 
městském hřbitově, u garáží a na 
sídlišti. Byl zjištěn i při polní cestě 
ke střelnici v Hrabanově a podél že-
lezniční trati u Dvorců.
•  Pajasan žláznatý (Ailanthus 
 altissima Mill.) – původní oblastí 
 výskytu je Čína, Indie, Nový 
 Zéland. V ČR se pěstuje jako 
 okrasná parková, nejčastěji 
 solitérní dřevina. Rozšiřuje se 
 především na neudržovaných 
 pozemcích – průmyslové zóny, 
 železniční koridory. Pajasan 
 žláznatý je strom, často se dvěma 
 kmeny. Roste velmi bujně, 
 v 10 letech má až 10 m výšky, 
 v dospělosti 25 m. Letorosty 
 a mladé větévky jsou tlusté, 
 červenohnědé, sametově chlupa-
 té. Listy jsou 40 až 60 cm dlouhé, 
 lichozpeřené s 10 až 15 páry 
 lístků. Kvete v VI – VII nenápad-
 nými zelenými květy v 10 – 20 cm 
 dlouhých latách. Plodem je 
 nažka sedící uprostřed výrazně

 načervenalého křídla, dozrávají 
 v říjnu. Je teplomilný a světlomil-
 ný. K půdním podmínkám je 
 velmi přizpůsobivý, daří se mu 
 i na haldách a výsypkách. Jejich 
 regenerační schopnost je velmi 
 vysoká. Celé stromy páchnou po 
 myšině.
• V našich podmínkách se pajasan 
 žláznatý šíří nejvíce generativně, 
 tj. semeny, které v příhodných 
 podmínkách snadno klíčí. Před-
 nostně by proto měly být likvi-
 dovány semenné stromy.
• Proti pajasanu žláznatému je 
 nejlepší obranou kácení stromů 
 v srpnu až září. Povolení ke káce-
 ní stromů s obvodem kmene 
 nad 80 cm vydává na základě 
 žádosti každý místní příslušný 
 obecní úřad. Pokud neodstraní-
 me pařez je třeba, aby řezná 
 plocha pařezu byla ihned ošetře-
 na koncentrovaným (cca 50 %) 
 roztokem herbicidu např. 
 Roundup. Strom pak již neob-
 růstá.
• Na pařezové a kořenové výmlad-
 ky je nejvhodnější opakovaný 
 postřik herbicidu s následným 
 odstraněním nadzemní části 
 v těchto termínech – první po-
 střik v květnu až červnu, cca po 
 třech týdnech odstranit biomasu, 
 druhý postřik v srpnu až září, cca 
 po třech týdnech odstranit zbylou 
 hmotu. Vhodné je i spálení suché 

 hmoty. Postřik je nejúčinnější, 
 je-li proveden za slunečného, 
 málo větrného počasí postřiko-
 vá látka zaschne na listech (ne
 dojde ke smytí deštěm minimál-
 ně 3 hodiny po aplikaci). Účinná 
 koncentrace 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

Vysvětlení paní Dulové, vedou-
cí stavebního úřadu v Milovicích je 
v souladu se zdejší politikou, tak-
že ani jiné být nemohlo. Občanovi 
se zkrátka „objasní“, že samosprá-
va funguje dobře a vše je v pořádku.

Jen bych chtěla upřesnit někte-
ré „maličkosti“. Upozornění na ne-
kvalitní práci milovického stavební-
ho úřadu jsem podávala pouze panu 
tajemníkovi, Ing. Borisu Csillagi-
mu, jak mi doporučil pan staros-
ta Kraus, že by se tak mělo správ-

ně postupovat, když nejsem spoko-
jena s prací tohoto úřadu. Krajský 
stavební úřad středočeského kraje 
jsem pouze konzultovala, po tele-
fonu a e-mailem, protože od milo-
vického stavebního úřadu jsem ne-
dostala validní informace. Součas-
ná legislativa není zase až tak špat-
ná, jen lidé, si jí vykládají tak, jak 
se komu hodí. Každý rozumný člo-
věk si musí o této věci udělat úsu-
dek sám.

 MUDr. Jana Matasová

Poslední reakce na otevřený dopis 
tajemníkovi MěÚ Milovice

VÝKLAD TAROTOVÝCH KARET
ČTENÍ Z RUKY

Kersko - Hradištko | Mobil: 728 539 022
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Den stromů 2010: Stromy v zámeckém parku 

Co nového v zámeckém parku? Dodatečné otištění v předvoleb-
ním období nepohodlného článku: 
Zbourání kina nikdo nechystá – 
kino spadne samo!

Dne 20. října se v Evropě sla-
ví Den stromu. Proč tento da-
tum? Asi pro nádheru podzimního 
olistění nebo také pro možnost vý-
sadby. Pravdou je, že u příležitos-
ti oslav se pořádají veřejné výsad-
by, přednášky či jiné osvětové akce. 
Odbor životního prostředí využívá 
příležitosti a ke Dni stromu 2010 
zahajuje nový informační seriál vě-
novaný stromům v zámeckém par-
ku. 

Jak všichni dobře víme, zámec-
ký park je památkou zahradního 
umění. Jeho význam spočívá v do-
chovaném architektonickém rázu 
formální úpravy (Libosadu) i v ma-
lebnosti krajinářské části (Bludni-
ce). Park je dlouhodobě vysoce 
hodnocen díky unikátnímu soubo-
ru plastik. S vegetační složkou to 
bylo vždy slabší. Ano, je tu spousta 
javorů, lip, jírovců, habrů, jasanů, 
borovic a smrků. Jsou ale v našem 
parku také nějaké dendrologické 
zajímavosti? Popravdě moc jich tu 
není (ve srovnání třeba se Sychro-
vem, Hrádkem u Nechanic, Kono-
pištěm). S příchodem nového za-
hradníka pana Kolářského se však 
zablesklo na lepší časy. Navázali 
jsme kontakt s Dendrologickou za-

hradou v Průhonicích a od letošní-
ho jara se budeme snažit park kaž-
doročně obohatit o zajímavé dřevi-
ny (viz Den Země 2010).

Seriál zahájíme nejhodnotněj-
ším stromem – památným pla-
tanem javorolistým (Platanus 
x acerifolia Willd.). Platan roste 
jihozápadně od zámku, na zvýše-
né terase (Loc: 50°12’9.767”N, 
14°49’59.178”E). Byl vysazen ko-
lem roku 1890 v rámci úprav nej-
bližšího okolí zámku, které inicio-
val majitel panství baron Bedřich 
Leitenberger. Domníváme se, že 
strom pochází z proslulých okras-
ných školek, které u parku v Bad 
Muskau provozoval Eduard Pet-
zold. Ten totiž přímo pro Leiten-
bergera projektoval úpravu terasy 
u zámku. Dnes je strom po dvou 
ošetřeních vysoký 16 m a má ob-
vod kmene 286 cm. V celostátním 
seznamu památných stromů je 
evidován pod číslem 208 099.1/1. 
Další platany ve městě nalezne-
me např. na náměstí B. Hrozné-
ho, za městským úřadem nebo 
u nádraží.

Sadovnické uplatnění platanů 
je všestranné, nejčastěji jako so-
litérní nebo alejový strom. Je to 

krásný mohutný strom s  rozloži-
tou pravidelnou korunou. Dorůs-
tá výšky až 30 m. Hladká borka 
se loupe ve velkých plátech, tak-
že kmen a silné větve jsou nápad-
ně skvrnité. Listy má kožovité, la-

ločnaté, řapík je dole ztlustlý, dutý 
a zcela uzavírá úžlabní pupen. 
Květy jsou nevýrazné, zato plo-
denství je nápadné – kulovité 
a visí po 1 – 3 na dlouhé stopce. 

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Loňský podzim byl bohatý na prů-
zkumy v terénu a realizaci nových 
záměrů (cesta v západním svahu, 
založení stromových skupin v sever-
ní louce, výsadby stromů …). Neji-
nak tomu bude i letos (samozřej-
mě pokud počasí dovolí). Ještě za 
vegetační doby byla zahájena pří-
prava pro založení lučních porostů 
v Bludnici, kde v loňském létě vznik-
ly nové paseky. Největším technolo-
gickým problémem je zde omezení 
růstu kořenových výmladků trnovní-

ku akát, javorů a prorůstání břečťa-
nu. Tomuto problému se snad na za-
čátku října podařilo učinit přítrž. Vy-
užili jsme možnosti a na pomoc při-
zvali výkonnou techniku. Z pořízené 
fotodokumentace je zřejmé, že fré-
za nesená za traktorem si hravě po-
radila nejen s výmladky, ale i se sta-
rými pařezy. V příštím roce tak bude 
snazší do urovnaného terénu zalo-
žit novou luční směs a vysadit nové 
stromy.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

V předminulém čísle lyských Lis-
tů se objevil článek Petra Kopecké-
ho (ODS), který má upokojit oby-
vatele města a vyvrátit fámy o plá-
nech s městským kinem. Údajná 
fáma o demolici kina za účelem vý-
stavby kruhového objezdu má však 
reálnou podstatu.

Demolice kina za účelem vý-
stavby kruhového objezdu je jed-
na ze skandálních vizí Jiřího Havel-
ky (starosta města, ODS), s kterou 
se prezentoval 17. 8. 2009 na jedná-
ní s provozovatelem kina a fi rmou 
Prodance.  Autor článku „Zbou-
rání kina nikdo nechystá“ u toho-
to jednání na rozdíl ode mě nebyl 
přítomen. „Zdroj fámy“ nad kte-
rým se Petr Kopecký (ODS) pohor-
šuje je jedna z otázek, kterou si kla-
de Sdružení skutečně nezávislých 
kandidátů Kulturně!, a zní: Přijde 
vám v pořádku vize demolice budo-
vy kina za účelem výstavby kruhové-
ho objezdu?

To, že takto personálně nekonkre-
tizující otázka vzbudila takové anti-
patie, jen dokládá, že dotčení nemají 
v tomto směru čisté svědomí. Mimo 
jiné Petr Kopecký měl při jednání 
Kulturní komise na fungování kina 
obdobné kontroverzní názory jako 
Jiří Havelka.

Aby formulace sdružení nedáva-
la možnost další spekulace ohledně 
dezinformace či lhaní je třeba dopl-
nit její znění na: Přijde vám v pořád-
ku vize Jiřího Havelky, starosty měs-
ta, vize demolice budovy kina za úče-
lem výstavby kruhového objezdu?

Pokud p. starosta od zmiňované-
ho záměru upustil, měl o tom provo-
zovatelku kina informovat a nepone-
chávat ji v přesvědčení, že kino bude 
zrušeno. Všichni zúčastnění brali 
jeho slova jako nejvyššího představi-
tele města na výše uvedeném jedná-
ní samozřejmě vážně.

Další nutné korektury nesrov-

Pokračování na str. 23
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Pokračování ze str. 22
nalostí nebo účelových konstrukcí 
článku Petra Kopeckého jsou násle-
dovné: 

Úprava křižovatky na náměstí – 
zřízení odbočovacího pruhu – vyža-
duje rozšíření vozovky (šíře stanove-
ná normou je min. 9 m), otázkou je 
proč toto jednoduché, logické a po-
ukazované řešení nebylo dosud rea-
lizováno. Samozřejmě kritickou do-
pravní zátěž řeší především dokon-
čení obchvatu.

Skutečnost ohledně odkoupe-
ní kina od TJ Sokol: Sokol čekal 
na odkoupení kina městem téměř 
20 let. Původní záměr odprodeje ce-
lého komplexu a následné zbudová-
ní sportovní haly se okleštil na pro-
dej budovy kina a následnou rekon-
strukci sokolovny, která se z nedo-
statku fi nancí opět odkládá. 

Je pravda, že Sokolové měli roz-
hodně zájem, aby se vlastníkem 
kina stalo město (i když město 
dlouhodobě o koupi nestálo, přes-
tože prostory využívalo), právě 
z důvodu zachování jeho kulturní-
ho významu. Nyní se město odkou-
pením kina holedbá věcí, která měla 
být naprostou samozřejmostí.

Částka 210 tisíc Kč (odsouhla-
sena RM a ZM) na nezbytnou mo-
dernizaci ozvučení (snímání zvu-
ku, procese – úprava, reproduk-
ce), bez níž by kino nedostalo tech-
nické osvědčení, a tudíž nemohlo 
dále promítat, byla z rozpočtu měs-
ta odebrána z položky na nákup plát-
na do kina na náměstí, které je již 
také v kritickém stavu (100 tis. Kč), 
dále z položky na malování kina 
(70 tis. Kč) a z položky na údrž-
bu hřiště (40 tis. Kč), tedy z převáž-
né části z fi nancí určených pro kino. 
Mimo to fi rma, kterou zajistil provo-
zovatel kina, ušetří zadavateli (měs-
tu) statisíce korun (konkurent ve vý-
běrovém řízení nabízel modernizaci 
ozvučení za 1 milion korun).

Dotace na provoz kina činily 
v r. 2008 400 tis. Kč (v průběhu
roku navýšeno na 416 tis. Kč), 
v r. 2009 400 tis. Kč (navýšeno na 
760 tis. Kč) a r. 2010 600 tis. Kč. 
Tyto částky jsou určeny na energie, 
půjčovné fi lmů, propagaci atd. a jsou 
(i ve srovnání s jinými městy, kde si 
asi uvědomují, že investují do svého) 
hluboko pod minimem potřebným k 
zajištění celoročního provozu kina, 
proto se vždy v průběhu roku muse-
lo žádat o jejich navýšení. Minulý rok 
se prokázalo, že minimální nutná 
dotace je 800 tisíc Kč (v r. 2009 vy-
čerpána dotace ve výši 760 tis. Kč + 

v lednu letošního roku se zpětně hra-
dily faktury za provoz v posledním 
čtvrtletí 2009 ve výši 57 tis. Kč, bo-
hužel už z letošního rozpočtu). Roč-
ní náklady na plyn činí 143 tis. Kč 
a elektřinu 64 tis. Kč, na propagaci 
215 tis. Kč, půjčovné fi lmů 155 tis.
Kč, dopravné fi lmů 22 tis. Kč, po-
platky OSA 20 tis. Kč, atd. 

Pro srovnání veřejné záchodky 
v Sokolské ulici jsou dotovány 
částkou 430 tisíc. Městská knihov-
na, která sídlí v budově městské-
ho úřadu, má z rozpočtu měs-
ta 2 miliony Kč  (přičemž jen ná-
klady na vytápění jsou nesrovnatel-
né s kinem a jeho sálem..). Kdyby 
bylo kino příspěvkovou organiza-
cí města, (tak jak je tomu většinou 
u podobných kulturních zařízení 
v jiných městech), nestačilo by měs-
tu 600 tis. Kč ani na mzdy zaměst-
nanců, natož na celkový provoz ta-
kového zařízení..

Připomeňme, že kino v krátkém ča-
sovém úseku vystřídalo již několikáté-
ho provozovatele - a slova předchozího 
provozovatele: „Chci dělat to samé, ale 
jinde, za jiných podmínek.“ …

Kromě defi citního rozpočtu se to-
tiž každý provozovatel musí potýkat 
s takřka nefunkčním zařízením kina. 
Provozovatelka kina se snaží šetřit 
fi nanční prostředky, jak může, shá-
ní sponzory, snaží se co nejvíc pra-
cí a oprav zajistit vlastními silami.  
Technický stav budovy kina je však 
v žalostném stavu (el.rozvody, radi-
átory, WC, šatna pro účinkující, izo-
lace, zastřešení, atd.). Zoufalost si-
tuace dokládá fakt, že obě kina, stálé 
i letní, mají v letošním roce na opra-
vy, údržbu a nutné revize v rozpočtu 
města k dispozici dohromady pouze 
50 tis. Kč! Doufám, že se skutečně 
upustilo od vize zrušení kina a že se v 
příštím roce bude do této budovy in-
vestovat dostatek prostředků. 

Co ovšem článku Petra Kopecké-
ho nelze vytknout je zdůraznění, že 
kino je jediným objektem v majetku 
města umožňujícím kulturní a spo-
lečenské dění, protože Lysá jiné po-
dobné zařízení nemá a mít nebude 
(plánovaný sál v komplexu Sluníč-
kové zahrady bude pravděpodobně 
jeho majitel využívat a pronajímat 
k ryze komerčním účelům obdobně 
jako nakládá se sálem výstaviště – 
70 tis. Kč/den, pokud jej nebude 
vlastnit město, s čímž se nepočítá). 
Sluší se ještě dodat, že „zrekonstru-
ované“ letní kino je zcela závislé na 
fungování kina stálého.

Pavel Kopecký 

I 5. říjen 2010 byl pro nás vý-
znamným dnem. Jak jsme vás 
„lákali“ v minulém vydání Listů, 
uskutečnil se v Domově Na Zámku 
v Lysé Den otevřených dveří pořá-
daný v rámci týdne sociálních slu-
žeb ČR.

I když je situace v sociální sfé-
ře velice neutěšená, přesto jsme se 
rozhodli a tento den jsme napláno-
vali a pečlivě připravili. 

Jak už bylo avizováno v pozván-
kách, plakátech a webových strán-
kách, základnou návštěvníků se 
stala Zámecká kavárna. Připravi-
li jsme v ní podrobné informace 
o poskytované sociální službě – 
domov pro seniory a samozřejmě 
nechybělo i malé občerstvení v po-
době moučníku z naší zámecké ku-
chyně a horký zámecký čaj a káva.

Návštěvníky kromě lyské ve-
řejnosti a okolí byli zástupci lyské 
radnice – zastupitelé pan Gregor, 
Minařík a Kopecký, pan tajem-
ník Dvořák, paní místostarostka 
Chloupková a v hojném počtu nás 
potěšil návštěvou Odbor sociál-
ních věcí lyské radnice v čele s ve-
doucí paní Tobiášovou. Zástupci 
zřizovatele Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje se bohužel omlu-
vili.

Rozvinula se diskuse nad stavem 
sociálních služeb v Lysé i okolí. Pak 
už přešla řeč na náš domov, jak se 
u nás seniorům žije, co nás trápí, 
z čeho máme radost.

Po občerstvení se početná skupi-
na vydala do útrob zámku, na pro-
hlídku domova. Účastníci obdivo-
vali především společné prostory 
– prostorné zámecké jídelny, slou-
pový sál, zámeckou kapli a ergodíl-
nu, kde zastihli obyvatele domova 
při pilné práci a neskrývali obdiv 
nad jejich výrobky, které si mohli 

i zakoupit. 
Během prohlídky jim vesele vy-

hrávala a dobrou náladu násobi-
la zámecká kapela Šporkovjanka, 
složená z klientů domova.

Velký obdiv, v jakých prostorách 
a podmínkách se snažíme sociál-
ní službu poskytovat, byl na mís-
tě. Z této chvály a obdivu by měl 
F. A. Špork jistě velkou radost. My 
už ale méně…

Během dne se střídaly další men-
ší skupinky obdivovatelů, mezi 
kterými byly lyská základní spe-
ciální škola a mateřská škola Ma-
šinka. Donesli nám i malé dárky 
a my je provázeli po našem domo-
vě i s náležitým výkladem.

Pro nás to byl velice úspěšný 
a pěkný den a doufáme, že se všem 
u nás líbilo. 

Tato akce je ukázkou toho, že 
Domov Na Zámku v Lysé „ŽIJE“. 
Naše další aktivity můžete sledo-
vat na našich webových stránkách, 
v Listech nebo přímo u nás v do-
mově.

Začátkem podzimu jsme kromě 
pravidelných aktivit jako jsou rus-
ké kuželky, práce v zámecké dílně, 
skupinové cvičení, hraní a zpívání 
v zámecké kavárně s kapelou Špor-
kovjankou i pro veřejnost a senio-
ry z Lysé zahájili školní rok Uni-
verzity volného času, shlédli vy-
stoupení dětského tanečního sou-
boru MIRIKLE a tříkolový mara-
ton v luštění křížovek s naší favo-
ritkou paní Šimonovou. Čeká nás 
beseda s Městskou a státní policií 
na téma „Bezpečí seniorů“.

Je toho opravdu hodně.
Už nyní srdečně zveme další ná-

vštěvníky k nám do domova. I jaký-
koliv jiný den jsou naše dveře do-
kořán otevřené.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel

Den otevřených dveří v Domově 
Na Zámku v Lysé
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O MS development:
Developerská společnost MS de-

velopment s.r.o. je součástí MSG 
holding a.s. – skupiny sdružující 
kromě developerské sekce rovněž 
architektonické studio MS archi-
tekti a komunikační sekci, jež pro-
vozuje internetový časopis Stavební 
fórum a pořádá odborné konferen-
ce. Společnost byla založena před 
necelými dvaceti lety a u jejího zro-
du stal Ing. arch. Michal Šourek, 
který zde jako čelní představitel pů-
sobí dodnes. Za dobu své existence 
realizovala řadu komerčních nemo-
vitostí i rezidenčních projektů, vě-
nuje se však i stále aktuálnějším re-
vitalizacím a regeneracím. Příkla-

dem úspěšně realizovaného projek-
tu je například revitalizace areálu 
bývalého elektrotechnického závo-
du Duda na Královských Vinohra-
dech. Společnost MS development 
působí po celé České republice. 
Aktuálně se věnuje projektu Zåhra-
da v Lysé nad Labem a připravu-
je dva rezidenční projekty na Ost-
ravsku.

Další informace:
Crest Communications
Marcela Kukaňová,
tel.: 222 927 111,
marcela.kukanova@crestcom.cz,
www.crestcom.cz,
www.zahradatojezivot.cz

Prodám slunný prostorný rodinný dům 5+2 / G.
Zahrada, altán, kolna. V dobrém stavu. Stará Lysá
Cena: 3 990 000 Kč                    Tel.: 739 433 109

Novou čtvrť se v Lysé nad La-
bem, severovýchodně od Prahy, 
rozhodla postavit společnost MS 
development. Podle návrhu čtyř 
architektonických ateliérů vznik-
ne nedaleko hlavního města pro-
jekt bydlení, který svým koncep-
tem nemá v České republice obdo-
by. Díky promyšlenému pojetí sou-
sedského bydlení a služeb budou 
mít obyvatelé 13 bytových domů 
s celkem 257 byty veškerý komfort 
doslova na dosah ruky. 

Nízkoenergetický projekt Zåhra-
da vznikne v Lysé nad Labem mezi 
ulicemi Jedličkova, Pivovarská 
a Zahradní. Na ploše dvou hekta-
rů bude postavena nová rezidenč-
ní čtvrť čítající 13 bytových domů 
a objekt Pasáž s obchody, poštou, 
restauracemi, bazénem či ordina-
cemi lékařů. Domy budou obklo-
peny rozlehlým zeleným parterem 
o rozloze téměř 14.000 m2 s altá-
ny, vodními plochami i dětskými 
hřišti. Maximální komfort bydlení 
zajistí intranetová síť napojená na 
Centrum služeb, které je připrave-
né zařídit pro své obyvatele
takřka cokoli – od umytí auta,
hlídání dětí až po ustájení koně
či podání informace o obsazenos-
ti bazénu. „Zåhrada má všech-
ny předpoklady, aby se stala novou 
čtvrtí Lysé nad Labem. Nabídne 
atraktivní bydlení, spoustu zeleně v 
areálu, rekreační a kulturní prosto-
ry i infrastrukturu služeb a obcho-
dů. Navíc bude otevřená široké ve-
řejnosti, protože její občanská vyba-
venost není určená jen rezidentům, 
ale všem obyvatelům Lysé i okol-
ních měst a obcí,“ říká Michal Šou-
rek, ředitel developerské společnos-
ti MS development. 

Na návrhu projektu se podíle-
jí čtyři studia - MS architekti, Jiran 
Kohout architekti, Podlipný Slad-
ký architekti a Projektil architekti. 
Ta navrhla jak domy, tak jejich oko-
lí i Pasáž s obchody a službami. De-
veloperem projektu je společnost 
MS development. Výstavba celého 
projektu je rozdělena do pěti etap. 
První zahájí na jaře roku 2011 by-
tové domy Jasmín a Modřín s cel-
kem 37 byty, kavárnou a dvěma dal-
šími prostory pro podnikání či prá-
ci „doma“. Druhá etapa zahrne ob-
jekt Pasáže a bytový dům Jasany. 
Následovat bude výstavba dalších 
9 domů a celý projekt završí v roce 
2016 Šporkův dům s 43 bytový-
mi jednotkami. „Celý projekt včet-
ně názvů domů je inspirován pří-

rodou a úctou k ní. Všechny bytové 
domy budou nízkoenergetické třídy 
A a maximálně šetrné k životnímu 
prostředí,“ vysvětluje Michal Šou-
rek a dodává: „Energeticky úspor-
ný provoz je důležitý, ale dobrý pro-
jekt pracuje také se sociální energií. 
Podstatné je totiž i to, kolik životní 
energie dá svému okolí.“

Projekt Zåhrada byl promyšlen 
do posledního detailu. Obyvatele 
nebudou rušit parkující auta, pro-
tože v podzemních garážích vznik-
ne 350 parkovacích míst. V projek-
tu je rovněž počítáno se sklepy, skla-
dy a např. i s boxy na uschování kol. 
K některým bytům budou náležet 
terasy, jiné budou mít předzahrád-
ky s altány zajišťujícími potřebné 
soukromí. Každý bytový dům bude 
mít klubovou místnost určenou 
pro hry dětí či setkávání dospělých. 
Standardy jsou vybrány s ohledem 
na individuální potřeby a odlišné 
dispozice každého z bytů. A proto-
že byty v Zåhradě mají blízko příro-
dě, jsou i v interiéru použity kvalit-
ní přírodní materiály. Zåhrada pa-
matuje také na seniory či rezidenty 
se zdravotním omezením. Obslu-
hované bydlení doplněné o profe-
sionální pečovatelskou službu spo-
lu s ordinacemi lékařů a rehabilita-
cemi přímo v areálu projektu zajistí 
spolu s bezbariérovým vstupem do 
všech objektů maximální komfort. 
Samostatnou kapitolu tvoří služby, 
které projekt svým obyvatelům na-
bídne. Prostřednictvím LCD pane-
lu s intranetovou sítí v kuchyni kaž-
dého bytu budou moci jednoduše 
komunikovat se sousedy i s Cent-
rem služeb, nakupovat či spravovat 
své účty nebo pomocí webkame-
ry dávat pozor na své děti hrající si 
na hřišti. Každý obyvatel Zåhrady 
se stane i členem Klubu Zåhrada. 
Ten svým členům poskytne slevy 
a další zvýhodněné nabídky. Již 
nyní funguje klubová karta v nově 
otevřeném CaféInfo – informační 
kavárně – umístěné v areálu pro-
jektu.

Lysá nad Labem leží v okre-
se Nymburk ve Středočeském kra-
ji a má přes osm tisíc obyvatel. Na-
bízí množství kulturních i sportov-
ních možností a kompletní občan-
skou vybavenost, kterou ještě rozší-
ří nabídka obchodů a služeb v pro-
jektu Zåhrada. Rovněž okolí vybízí 
k výletům a cesta do hlavního měs-
ta i nedalekého Nymburka je rych-
lá a bezproblémová jak autem, tak 
vlakem.

Zåhrada - To je život!

Cirkus Jo-Joo v Lysé nad Labem

Po více jak roční pauze se cirkus 
Jo-Joo vrací do Lysé nad Labem, 
aby obyvatele zdejšího kraje potěšil 
novým programem.

Během posledních roků zvlá-
dl cirkus hostování po Moravě, ale 
také v Hong-Kongu, kde účinkoval 
společně s českými krasobruslaři 
celé tři měsíce.

Do Lysé tak přiváží řadu čí-
sel vonících dalekými zeměmi 
a exotikou. Na vyznavače artisti-
ky čeká vystoupení mongolské ar-
tistky Haluny z Ulánbátaru, no-
sitelky Stříbrného klauna z mezi-
národního festivalu Monte Carlo 
v roce 2003, která předvede disciplí-
nu nazvanou plastická akrobacie, u 
nás známou spíše pod názvem hadí 
žena. Nebudou chybět výcviky koní, 
opic, leoparda na vodítku. Manéž 

také zaplní smečka pěti tygrů ussu-
rijských, pumy americké na koních, 
či papoušci Ara vznášející se pod 
kopulí šapitó při vystoupení dua 
Kelly a Jindřich na visutých šálách. 
Ukrajinská umělkyně Roxy strh-
ne diváky temperamentní akrobacií 
na hrazdě. V průběhu programu se 
ve skečích také ukáží klauni Bimbo 
a Sambo. Celé představení plné 
scénické hudby a bohatých kos-
týmů o délce 135 minut může-
te shlédnout v Lysé nad Labem 
od 18. 11. do 21. 11. 2010, v are-
álu bývalé Fruty, vchod z náro-
ží ulic Jedličkova, Pivovarská, kde 
cirkus rozbije své šapitó. Předsta-
vení jsou naplánována na všední 
dny od 17.00 a o víkendu od 14.00 
hodin.

Jiří Výška
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LYSÁ N. L. , STAVEBNÍ POZEMKY U VODÁRNY II
V CENĚ POZEMKŮ JE ZDĚNÝ PILÍŘ S PŘÍPOJKOU PLYNU A ELEKTŘINY (JISTIČE 3x25 A),
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
A ŠACHTA PRO NAPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE.

Výše ceny v m2

závisí na termínu uzavření kupní 
smlouvy

do vydání stavebního povolení na 
výstavbu IS a komunikace

do dokončení staveb IS a komunikace

po dokončení staveb IS a komunikace

1.690 Kč

1.890 Kč

1.990 Kč

www.realis.cz

Tečka za Slavnostmi hraběte Šporka 2010
Tu každoročně napíše cyklistický 

okruh. Pan hrabě Špork nás poslal 
do sousedního selského prostředí, 
a tak nás osvědčení herci přivítali 
v rolích správce kontribuční sýpky 
v Kounicích (František Jirousek), 
kněžny Savojské a Piemontské (roz. 
Lichtenštejnové) v Chrástu (sl. Jit-
ka Kolmanová), sedláka zbaveného 
nevolnictví ve Velence (Tomáš Bře-
zina) a zakladatele chovu koní Kin-
ských a zakladatele Velké Pardubic-
ké Josefa Oktaviána hraběte Kin-
ského (Pavel Průcha).

Nikdo neočekával tak příznivé 
počasí, také počet kilometrů nahrá-
val pochybám, zda se akce uskuteč-
ní či nikoliv, proto nás jelo nejméně 
ze všech ročníků, pouhá čtyřicítka. 
Ale trasa rozfázovaná do poučných 
divadelních zastávek se ukázala 
snadno stravitelnou i pro seniory 
a chrástecké kopečky, když dokonce 
vysvitlo sluníčko, dovolily nádherný 
přehledný pohled do naší krajiny.

Korunovačním klenotem výletu 
byla návštěva jezdecké školy a cho-
vu koní Equus Kinsky v Hradištku. 
Žasli jsme, co manželé Půpánovi 
dokázali za osm let z ničeho vybu-
dovat a po půldruhé hodině se z nás 

stali poučení znalci. Viděli jsme prv-
ky španělské drezúry, víme, kdo je 
plnokrevník, chladnokrevník atd., 
dotýkali jsme se ve stájích zaslou-
žilých rodičů a jejich potomků, zná-
me jejich potřeby, denní režim, po-
vahu, dozvěděli jsme se detaily vý-
cviku, náklady ustájení, personální 
péči a konečně o možnosti připojit 
se k „žákům“ jezdecké školy. Díky, 
pane Půlpáne!

V příležitostné restauraci přímo 

v areálu jsme se dobře naobědva-
li a náladu umocnily skladby dobře 
reprodukované příjemnými hlasiv-
kami a šikovnýma rukama sólistů 
hudební skupiny Druhej dech Ládi 
Weyrostka. 

Slyšeli jsme spoustu ohlasů ve 
smyslu, že to bylo úžasné a za rok 
určitě jedou znovu.  Inu, dobře se to 
poslouchá.

 Ing. Bohumil Kolací,
Spolkem pověřený organizátor
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Závod Lyský šikula

Pokračování na str. 27

Rok se s rokem sešel a naše ky-
nologická organizace pořádala 2. 
ročník závodu Lyský šikula a to ve 
dvou kategoriích – Kategorie A dle 
zkoušek ZOP, která byla obohace-
na cviky odložení za pochodu vleže 
dle zkoušky ZZO a přechodu kladi-
ny jedním směrem, a Kategorie B 
(vyšší stupeň) dle zkoušky ZPU 1 a 
to bez stopy nebo hlídání předmě-
tu psovoda. Obě kategorie byly bez 
skupinových a speciálních cviků. 
Propozice závodu přilákaly celkem 
20 závodníků a jejich psů a to nejen 
z blízkého okolí, ale také až z Ústí 
nad Labem.

Pro 2. ročník závodu bylo vy-
bráno zářijové datum a to 25. září. 
Volba termínu se ukázala jako vel-
mi šťastná, jelikož počasí bylo jako 
stvořené pro závody a hlavně ideál-
ní pro výkony pejsků. Sluníčko nám 
sice nesvítilo, ale ani nepršelo a ne-
bylo nám, hlavně psovodům, zima.

Závody již tradičně začínaly 
v 8 hodin ráno a to prezentací zá-

vodníku a rozlosováním pořadí, ve 
kterém budou závodit. Pro někoho 
byl los šťastný, jiní by si raději vy-
táhli jiné číslo a to ať nižší či vyšší. 
Poté už byl nástup všech psů a pso-
vodů před panem rozhodčím Plš-
kem, který nás úvodem přivítal, po-
přál hodně štěstí, také nám řekl pár 
slov k průběhu celého závodu a zod-
pověděl několik otázek k upřesnění 
požadovaných cviků v závodě. Po 
nástupu ještě proběhla veterinár-
ní kontrola a mohlo se začít závodit. 

První na řadě byla kategorie A, 
které se zúčastnila většina závod-
níků (celkem 17 psovodů). V této 
kategorii se soutěžilo hlavně v při-
volání, poslušnosti a již zmiňova-
ném přechodu kladiny. Výkony byly 
vcelku vyrovnané a posuzování pro 
pana rozhodčího o to těžší. Zvláště 
na medailových pozicích nebylo do 
posledního závodníka jasné přesné 
pořadí!

Poté nastoupili závodníci ve dru-
hé kategorii dle zkoušek ZPU1. Zde 
jsme viděli již obtížnější cviky, které 
byly v první kategorii a také někte-
ré nové jako štěkání na povel, noše-
ní aportu, překonávání překážek aj.

Nálada v průběhu byla velmi 
dobrá a velmi pečlivě se nasloucha-
lo každému hodnocení závodníka 
od pana rozhodčího, které bylo za-
končeno potleskem za výkon, kte-
rý daná dvojice předvedla a to, ať 
byl výkon méně či více zdařilý. Ná-
ladu nám také vylepšovalo tradičně 
výborné občerstvení v naší kantýně. 

Po skončení posuzování se sečet-
ly body závodníků a stanovilo se je-
jich umístění. Výsledky se zveřejni-
ly při nástupu všech závodníků, kde 
každému byl předán diplom, po-
hár a hodnotná cena a i pro ty méně 
šťastné, kteří nezvítězili, byly při-
pravené pozornosti a nikdo tedy ne-
odešel ze závodu s prázdnou.

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

  Zveme Vás do novì otevøené prodejny
    (Masarykova 1739 - ÈERVENÁ BUDOVA ve dvoøe)

  Present U Libušky / Masarykova 1739 / Lysá nad Labem

 

                  (Masarykova 1739 - ÈERVENÁ BUDOVA ve dvoøe)

   Èerstvì otevøený foto-atelier www.fotolysa.cz

ATELIER OTEVØEN:   pondìlí - ètvrtek od 9.00 do 16.00 hodin

Po dohodì je možné fotografování i mimo pracovní dobu (veèer/víkend)

   FotoLysa / Masarykova 1739 / Lysá nad Labem / Tel.: 733 731 553

          www.fotolysa.cz

   * trièka, brašny, tašky, klíèenky

   * kinofilmové fotoaparáty Lomography

   Vtipné a originální dáreèky pro ženy, muže i dìti.

 Na vaší návštìvu se tìší Libuška Luèíková

   * nìco z porcelánu

   * autorské šperky

   * tradièní kovové hraèky

 PRESENT U Libušky!

Nakupujte vtipnì 

a s radostí!!

Fotografujeme a zachycujeme Vás, vaše dìti, rodièe, prarodièe,
ale i vaše zvíøecí miláèky, 

protože jen vzpomínka a tím pádem i fotografie je vìèná...

FOTO-ATELIER
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Zumba s Romčou

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

   

Pokračování ze str. 26

Kategorie A - dle ZOP   
1. místo Bínová
2. místo Mikšová
3. místo Petrášková

Závod Lyský šikula je za námi a 
my děkujeme hlavním sponzorům 
- městu Lysá nad Labem, chovatel-
ským potřebám s kvalitním krme-
ním a poradenstvím VAFA (napro-
ti Plusu) a Haně Kochové. Díky těm-
to sponzorům byl závod bohatý na 
ceny a velmi kladně hodnocen. Dou-
fáme, že se příští rok znovu setkáme 
a bude nás ještě více než tento rok!

Romana Brejchová

Kategorie B - dle ZPU 1
1. místo Nová
2. místo Jiříková
3. místo Malínská

Nové fi tness cvičení, při kterém si vyzkoušíte, co je to mix 
aerobiku a latinskoamerických tanců – merengue, salsa, 
samba, bachata, quebradita, chacha, reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo endorfi ny na několik následu-
jících hodin. Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny a ho-
diny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY A „TANEČNÍ DŘEVA“!

ROZVRH:

• ÚTERÝ 20 – 21 h.,
tělocvična OA v areálu ZŠ J.A.Komenského

• ČTVRTEK 18 – 19 h.,
tělocvična SOKOL (externí hodina)

• PÁTEK  18.30 – 19.30; 19.30 – 20.30h.,
Pohybové studio Posture, Na Františku 231

(kvůli omezené kapacitě nutná rezervace přes
paní Kuncovou na tel.: 608 500 716)

Cena hodin je 60 Kč, možnost zakoupení permanentky
500 Kč/10 lekcí.

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

nebo tel.: 723 951 565

Volejte
ZDARMA
800 366 000
Přijmeme úvěrové 
poradce – zaškolíme

PC Inzerce vypalena 80x50 ZZ193.indd   1 17.8.2010   19:51:30
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Deblové úspěchy Lysé nad Labem
a SKP Nymburk 2010

Sokolský výlet do Prahy

Volejbaloví reprezentanti Lysé 
nad Labem a SKP Nymburk, při-
pravující se již druhým rokem 
ve společném tréninkovém centru
na Remanenci, se na ofi ciálních 
turnajích republikového šampioná-
tu ve volejbalových deblech, v rám-
ci dvacáté jubilejní sezóny novodo-
bé éry opět neztratili a na vybraných 
turnajích posbírali devět medailí, 
z čehož dvě byly na klíčových 
republikových akcích (veteránská 
Mistrovství ČR mužů a mixů).

Debloví specialisté z Nymburka 
spolu se zapálenými reprezentanty 
Lysé nad Labem na letošním roční-
ku deblového šampionátu tedy opět 
nepropadli a spravedlivě se radova-
li ze slušného počtu medailových 
i dalších solidních umístění. Navá-
zali tak na úspěšnou loňskou deb-
lovou sezónu, ve které byli dokon-
ce navíc ofi ciálně vyhlášeni Výbo-
rem AVD ČR tři volejbaloví zástup-
ci Lysé nad Labem v podání Fran-
tiška Kokeše, Aleny Frankeové 
a Diany Bakešové (k jejich ohrom-
né a nefalšované radosti) deblový-
mi „Skokany roku“ devatenácté ofi -
ciální sezony.

Výsledková retrospekce společ-
ných deblových úspěchů reprezen-
tantů Lysé nad Labem a SKP Nym-
burk na vybraných turnajích Mi-
strovství ČR ve volejbalových de-
blech 2010 (A. Frankeová se letos 
z důvodu vleklého zranění kotníku 
turnajů neúčastnila):

A. Jindřichův Hradec
      – M ČR veteránských mixů:
3. místo: T. Kokojan + E. Trnková
4. místo: F. Kokeš + D. Bakešová
B. Sklenaříce – M ČR veteránů, 
      muži:
3. místo: T. Kokojan + R. Kubíček
C. „The Masterking of 20th“
     – generační exhibice losova-
     ných mužů:
4. místo: T. Kokojan + F. Kokeš
D.  Sklenaříce – muži:
3. místo: T. Kokojan + J. Petřík
E. Všechlapy – mixy:
2. místo: T. Kokojan + E. Trnková
3. místo: F. Kokeš + D. Bakešová
F. Hradišťko – losované mixy:
1. místo: F. Kokeš + V. Kučera
3. místo: P. Skalník + D. Bakešová
G. Bojov u Jíloviště
      – losované mixy:
2. místo: F. Kokeš + Z. Žižková
3. místo: T. Kokojan 
                   + M. Kučerová st.

Debloví nadšenci a fanatici 
z Lysé nad Labem Diana Bakešo-
vá a František Kokeš v posledních 
dvou letech objezdili a tím i absol-
vovali valnou většinu ofi ciálních 
deblových podniků republikové-
ho šampionátu, díky čemuž jim za 
tuto jejich neúnavnou a nezniči-
telnou podporu deblového sportu 
patří můj osobní dík!

Mgr. T. Kokojan,
předseda Asociace volejbalových 

deblů České republiky 

Když Miro-
slav Tyrš kon-
cipoval v 60. le-
tech 19. století 
sokolskou myš-

lenku, inspiroval se řeckým ideálem 
nesoucí název kalokagathia. Toto 
slovo v sobě spojovalo krásu těla 
i duše. Člověk jí měl dosáhnout ne-
jen tělesným cvičením, ale i nabývá-
ním morálních kvalit a neustálým 
vzděláváním se. K Sokolu od počát-
ku patřil nejen sport samotný, ale 
i kultura, objevování nových míst 
a pořádání výletů.

Dne 2. 10. 2010 Sokol Lysá nad 
Labem uspořádal pro zájemce v po-
řadí první historickou procházku 
Prahou.  Jejím tématem byla „Pra-
ha královská“. Procházka kopíro-
vala dřívější korunovační cestu čes-
kých králů. Začala před Obecním 
domem, na jehož místě v minulos-
ti stával královský dvorec. Dále se 
ubírala Celetnou ulicí, přes Staro-
městské a Malé náměstí, Karlovou 

ulicí na Křižovnické náměstí. Staro-
městská mostecká věž plnila funk-
ci jakési slavobrány na této cestě. 
Procházka pokračovala přes Kar-
lův most, Mosteckou ulicí, přes Ma-
lostranské náměstí a Nerudovu uli-
cí na Pražský hrad ke katedrále sv. 
Víta, kde býval král slavnostně ko-
runován. 

Na putování královskou Prahou 
se vydalo celkem třináct zájemců. 
U každé významnější památky byl 
krátký kulturně - historický výklad. 
Procházka trvala od 9 do 14.30 ho-
din. Její dlouhá trasa probíhající 
třemi pražskými čtvrtěmi – Starým 
Městem, Malou Stranou a Hradča-
ny – byla zároveň i určitým sportov-
ním výkonem. Podařilo se nám tak 
alespoň zčásti navázat na antickou 
a zároveň sokolskou myšlenku. 

Už teď se těšíme na další výlet za 
zajímavostmi Prahy. Třeba se k nám 
přidáte i Vy!

za Sokol v Lysé nad Labem
Martina Šenkýřová, vzdělavatelka

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


