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Pranostiky:
O sv. Barboře (4.12.),
měj sáně na dvoře.

Na sv. Mikuláše  (6.12.)
je už zima celá naše.

Závěj svaté Albíny (16.12.)             
zaplavuje doliny. 

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                      12 /2010

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

Měšťanský dům 
č. p. 13
Objekt barokního původu byl 
vystaven po požáru v polovině
18. století. Kromě své urbanis-
tické důležitosti a architekto-
nických kvalit je také upomínkou
na místního rodáka profesora
MUDr. Rudolfa Jedličku, 
zakladatele Jedličkova ústavu 
a československé rehabilitační 
péče.

Dny se krátí, večery prodlužují a to je ten nej-
lepší čas na vzpomínání. V krbu plápolá oheň, kte-
rý celou místnost prosvěcuje a příjemně prohřívá 
a mně se krásně vzpomíná...

Ve vzpomínkách se teď vracím do doby svého 
dětství, do dob velkých příprav a těšení se na nej-
krásnější svátky v roce - Vánoce.

Několik dnů před Štědrým dnem jsem jela já 
a má mladší sestra, dvě sestřenice a strýc, který 
táhl velké saně „rohačky“ koupit vánoční stro-
meček. Cestou pro něj jsme se všichni vystřída-
li v jízdě na saních. Strýc dělal koníka a my čtyři 
děvčata si užívala radosti z rychlé jízdy na saních. 
Sníh kolem nás jiskřil a zářil a my už se nemoh-
li dočkat, až přivezeme stromeček domů a Ježí-
šek nám ho, hodným dětem, ozdobí. Když koneč-

ně nastal Štědrý den, nemohli jsme se dočkat ve-
čera. S objevem první hvězdy za oknem nás zva-
la maminka k večeři. Štědrovečerní večeře začí-
nala společnou modlitbou. Pod talířem měl kaž-
dý z nás schované rybí šupinky pro štěstí. Pří-
prava sváteční večeře dala mamince hodně prá-
ce. Nikdy nechyběla rybí polévka, smažený kapr 
s bramborovým salátem, vánočka, cukroví a ovo-
ce. Pro tuto slavnostní příležitost maminka pro 
nás děti připravila „speciální“ vaječný koňak, 
kterým jsme si všichni připili na hezké Vánoce, 
zdraví a dobrou rodinnou pohodu u nás doma 
i u všech našich příbuzných. Po večeři jsme já 
a sestra nedočkavě čekaly na cinkání zvonečku, 
který nám měl oznámit příchod Ježíška.

Vzpomínky na Vánoce

Pokračování na str. 21
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
20. jednání rady města se ko-

nalo 26. 10. 2010. Podle původní-
ho plánu nebylo v období po komu-
nálních volbách do ustavujícího za-
sedání nového zastupitelstva pláno-
váno žádné jednání, ale reálné po-
žadavky si vynutily „zaplnění“ sko-
ro měsíční pauzy. Program obsa-
hoval šest bodů. V prvním z nich 
rada projednávala plán zimní údrž-
by 2010-2011 a schválila naříze-
ní města o neudržovaných pozem-
ních komunikacích. Rozsah zimní-
ho úklidu bude jen o málo větší než 
minulou zimu, přibyla např. Vich-
rova ulice u dokončených domů 
za dráhou. Ve druhém bodu rada 
města schválila příspěvek 7 tis. Kč 
na akci Osadního výboru Dvorce 
„Dvorecké vzpomínání“ ve dnech 
30. - 31. 10. 2010. Také v dalším 
bodu se projednávala žádost o fi -
nanční příspěvek – Ing. René Ko-
pecký připravuje knihu o Bedřichu 
Hrozném, která by měla vyjít v čes-
ké a anglické verzi. Rada uložila od-
boru školství a kultury, aby žádost 
předložil už nové radě města s do-
plněním, zda by Muzeum B. Hroz-
ného mělo o knihu zájem a prodá-
valo by ji zájemcům. V bodu č. 4 
se vybíral zpracovatel Strategické-
ho plánu rozvoje města Lysá nad 
Labem. Město získalo dotaci z EU 
na tzv.“měkké projekty“ (podrob-
nější informace v jiném článku) 
a jednou její součástí je zpracová-
ní strategického plánu. O zakázku 
projevilo zájem sedm společností, 
které obdržely zadávací dokumen-
taci. Nabídky přišly ale pouze dvě, 
a tak hodnotící komise i rada měly 
trochu usnadněnou práci – zvítě-
zila nabídka od společnosti Stu-
dio DELFY s nabídkovou cenou 
955 tis. Kč.

V pátém bodu se projednáva-
la žádost Sboru dobrovolných ha-
sičů Dvorce o příspěvek na pří-
stavbu hasičské zbrojnice. Částka 
163 tis. Kč by měla být použita na 
nákup materiálu, práci věnují hasi-
či zdarma. Je vidět, že spolkový ži-
vot ve Dvorcích od minulého roku 
výrazně ožil. Rada v tomto přípa-
dě žádost odložila na listopad, kdy 
ji bude opakovaně posuzovat rada 
města už v novém složení a s při-
hlédnutím k vznikajícímu rozpočtu 
města na rok 2011. Obdobně tomu 
bylo i v posledním bodu, v němž 
TK Slovan požádal o mimořádný 
příspěvek 90 tis. Kč. Rozhodnutí 
bude tedy opět na nové radě města.

Ustavující zasedání zastupitel-

stva města se konalo 1. 11. 2010, 
na den přesně po 4 letech od minu-
lého ustavujícího zasedání. Zaplně-
ná velká zasedací místnost potvr-
zovala zájem občanů o to, kdo po-
vede město v dalším období. Zastu-
pitelstvo se z 1/3 obměnilo a co je 
potěšitelné, také omladilo. Přítom-
no bylo všech 15 zvolených členů 
zastupitelstva. Zasedání zahájil do-
savadní starosta pan Mgr. Havelka. 
Po jeho úvodních slovech se o slo-
vo přihlásil pan Ing. Gregor a před-
nesl návrh na doplnění programu o 
schválení principů, podle nichž se 
bude volit a požádal také o schvá-
lení etického kodexu zastupitele. 
Pan starosta odpověděl, že volba 
bude probíhat podle platných práv-
ních předpisů a jednacího řádu za-
stupitelstva. Volební slib člena za-
stupitelstva města přečetl tajemník 
a každý zastupitel jej stvrdil povstá-
ním a slovem „slibuji“. Následo-
valo zvolení ověřovatelů, návrhové 
a volební komise. Pan Mgr. Fajmon 
navrhl, aby se volilo tajnou volbou, 
jeho návrh byl přijat. Poté zastupi-
telstvo přistoupilo k volbě starosty. 
Jediný návrh vzešel od Mgr. Fajmo-
na, který navrhl Mgr. Jiřího Havel-
ku. V této chvíli odešel Ing. Gregor 
ze zasedací místnosti a dalšího jed-
nání se již nezúčastnil. Zastupitelé 
obdrželi hlasovací lístky a postupně 
odcházeli za zástěnu, kde lístek pří-
padně upravili a vložili do schrán-
ky. Po sečtení hlasů oznámila voleb-
ní komise výsledek: starostou města 
je pan Mgr. Jiří Havelka, který obdr-
žel 10 platných hlasů. Mgr. Havelka 
volbu přijal a poděkoval volitelům 
i občanům, kteří mu dali svůj hlas. 
Další volba se týkala místostarosty. 
Mgr. Fajmon navrhl, aby v období 
2010-2014 mělo město pouze jed-
noho místostarostu. Tento návrh byl 
přijat 14 hlasy. Pan J. Kolman navr-
hl, aby funkci místostarosty zastá-
vala paní Marcela Chloupková, dal-
ší návrh nebyl. V tajné volbě obdrže-
la paní Chloupková 9 platných hla-
sů, za něž poděkovala a volbu přija-
la. Poslední částí voleb bylo zvolení 
tří neuvolněných členů rady města, 
kterými se stali p. Václav Houštec-
ký, Mgr. Petr Kopecký a Josef Kol-
man. Všichni obdrželi shodně po 
10 hlasech.

V závěrečné diskusi požádal pan 
starosta všechny volební subjekty, 
aby do poloviny listopadu nomino-
valy své zástupce do nově vznika-
jících výborů a komisí. Z řad pří-
tomných vystoupil pan Ježek, který 

konstatoval, že volby dopadly pod-
le očekávání, a vyjádřil přání, aby 
nové zastupitelstvo pracovalo ku 
prospěchu města. Pan starosta po-
děkoval všem přítomným a zasedá-
ní ukončil.

1. jednání rady města v no-
vém složení se konalo 9. 11. 2010. 
V pětičlenné radě zasedli tři členo-
vé z minulého období a dva z ob-
dobí předminulého (p. Houštecký 
a Kolman), a tak se hned rozjel 
pracovní program bez dlouhých 
úvodů. Obsahem tří desítek jedna-
cích bodů bylo většinou projedná-
vání nájmů bytových a nebytových 
prostor, a tak opět uvádím výběr 
některých bodů. Nejdelší čas, více 
než hodinu, byl věnován začínající-
mu provozu nového sběrného dvo-
ra v areálu kotelny K4 na Sídliš-
ti. Odbor správy majetku a investic 
připravil provozní řád a velmi po-
drobný návrh ceníku – vedoucí od-
boru pan Blažek potvrdil, že sbíra-
li poznatky a nápady v několika již 
provozovaných sběrných dvorech. 
Přítomní členové rady také přispěli 
určitými korekturami ceníku, ale 
v závěru se rada shodla na tom, 
že po několika měsících provozu 
se rada k problematice znovu vrá-
tí a pokud to bude nutné, provede 
úpravy. V Listech bude uveřejněn 
podrobný článek o provozu i to, jak 
bude nadále organizován svoz od-
padu ve velkokapacitních kontej-
nerech. V bodu č. 21 byla projed-
návána možnost zvyšování nájmů 
u městských bytů. V diskusi se ob-
jevilo několik požadavků na dopl-
nění podkladů, a tak se k problému 
rada vrátí na příštím jednání. V dal-
ším bodu se opakovaně projedná-
vala žádost TK Slovan o mimořád-
ný příspěvek 90 tis. Kč na krytí pro-
vozních nákladů. Z žádosti si dovo-
lím ocitovat jednu větu: „S rostoucí 
úspěšností klubu rostou i náklady“. 
Pan Houštecký byl pověřen úkolem, 
aby zkontroloval účel požadované-
ho příspěvku a na příštím jednání 
se rada k tématu opět vrátí.

V bodu č. 24 rada vzala na vědo-
mí zápis ze stavební komise. Pan 
Houštecký zprávu doplnil o infor-
mace z prohlídky bytového domu 
č. 715 v Zahradní ulici poté, co 

na zářijovém zastupitelstvu nebyl 
schválen prodej ani jednoho ze tří 
bytů, o nichž se jednalo. Stavební 
komise konstatovala, že stavba je 
ve velmi dobrém technickém sta-
vu. Hliníková střešní krytina a dře-
věný krov vydrží ještě řadu let, také 
stav bytů je pěkný a cena bytů neby-
la nadsazená.  

Oživením programu bylo urče-
ní členů zastupitelstva, kteří mo-
hou oddávat v matričním obvodu 
města a při obřadu budou užívat 
odznak se státním znakem. Kromě 
pana starosty, který má tuto příjem-
nou povinnost uloženou zákonem, 
se této cti dostalo paní Chloupkové 
a pánům Mgr. Kopeckému a Houš-
teckému. V bodu č. 28 rada měs-
ta formálně ukončila činnost všech 
komisí, které byly zřízeny pro obdo-
bí 2006-2010. V nadcházejícím ob-
dobí bude pracovat 6 komisí: kul-
turní a školská, bytová, stavební, 
sociálně zdravotní, bezpečnostní, 
sportovní. Volební subjekty mohly 
zaslat (v prodlouženém termínu do 
konce listopadu) návrhy na 1 člena 
a 1 náhradníka do každé komise. 
Bod č. 30 neudělá radost těm, kte-
ří využívali Husovo náměstí k par-
kování. Tato možnost byla vyvolá-
na rekonstrukcí Masarykovy ulice, 
ale k polovině listopadu končí. Dů-
vodem je stav dláždění, které bylo 
děláno krátce po válce, v roce 1946, 
většinou svépomocí občanů bez ná-
ležitého provedení spodní stavby. 
Hmotnost aut v kombinaci s cho-
váním některých řidičů se na dlažbě 
výrazně „podepsaly“, a tak je tento 
krok nezbytný. Posledním bodem 
usnesení byl požadavek rady měs-
ta, aby odbor správy majetku a in-
vestic předkládal radě ke schvále-
ní každou úpravu městské zeleně 
a aby začátkem prosince předložil 
koncepci rekonstrukce zeleně v zá-
meckém parku.

Závěrečná diskuse se týkala 
dalších možností parkování jak 
v centru města, tak např. na Síd-
lišti. V závěru jednání poděko-
val pan starosta nové radě města 
za aktivitu a „premiérové“ jedná-
ní ukončil.   

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Prostory k pronájmu na náměstí
Nabízíme obchod (bývalé Paspartování) vedle kina

k pronájmu od 1.1.2011.

Tel.: 773 625 007
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Mimořádný svoz komunálního
odpadu (popelnice) v období 

Vánočních svátků

Odbor školství a kultury Městského úřadu v Lysé nad Labem 
vyzývá občanská sdružení, sportovní a společenské organizace 
Lysé n. L., které celoročně pracují s dětmi do 18 let, aby nejpoz-
ději do 31. 1. 2011 podávali své žádosti o dotaci na činnost orga-
nizace pro r. 2011.

Formuláře žádostí naleznete na webových stránkách města: 
http://www.mestolysa.cz/odbory/odbor-skolstvi-a-kultury/for-
mulare

Případně si je můžete vyzvednout na odboru kultury.

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)

Výzva sportovním
a společenským organizacím
k podávání žádostí o dotace

na činnost s dětmi

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

Město Lysá nad Labem vyhlašuje 
záměr na pronájem nebytových 

prostor v Lesní č. p. 620,
Milovice - Mladá

Jedná se o nebytové prostory v přízemí  o těchto výměrách:
  zádveří     5,65 m²
  obchod  69,17 m²
  čajová kuchyňka    4,23 m²
  sklad  13,38 m²
  WC     1,62 m²
  umývárna     2,61 m²
  sprchový kout    1,62 m²
  Celkem:  98,28 m²

 Písemné nabídky na pronájem výše uvedených nebytových prostor zasí-
lejte  přímo na adresu Městského úřadu v Lysé n. L., odbor SM, Husovo 

nám. 23,  PSČ  289 22  nebo doručte do podatelny MěÚ v Lysé n. L. 
do 14. 12. 2010 v zalepené obálce s označením

„Pronájem nebytových prostor v č. p. 620, ul. Lesní, Milovice-Mladá 
-  NEOTVÍRAT!“

  Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabídnuté ceny a rozhodnutí 
Rady města Lysá nad Labem. 
    Bližší informace podá odbor správy majetku a investic, budova MěÚ,
II. poschodí – vedoucí odboru SMI p. Fr. Blažek nebo referent odboru  
SMI pí Kavková na telefonních číslech 325 510 244 a 325 510 234.

    Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení vyhlášeného záměru.

Vážení občané,
Město Lysá nad Labem provede mimořádný svoz komunálního 
odpadu v těchto lokalitách takto:
     
Kačín – úterý 21. 12.
Mlíčník – středa 22. 12.
Litol a střed města-  čtvrtek  23.12.
Sídliště - pondělí 27.12
   
Tímto Vás žádáme o včasné přistavení popelových nádob.

Romana Novotná, odbor SMI



Zpracování strategického plánu rozvoje města startuje
Končící rok 2010 byl bohatý 

na získání dotací pro město. Kon-
cem května obdržel městský úřad 
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR 
o poskytnutí dotace v rámci Ope-
račního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost, která je určena 
na projekt „Zvýšení kvality řízení 
a efektivnosti Městského úřadu 
Lysá nad Labem“. Projekt v celko-
vé hodnotě 4.646 tis. Kč je z 85 % 
fi nancován z Evropského sociální-
ho fondu a ze státního rozpočtu.

Projekt je rozdělen do dvou klí-
čových aktivit – první je zpracování 
Strategického plánu rozvoje města 
Lysá nad Labem (dále jen SP), dru-
hou pak zavedení procesního říze-
ní jako nástroje pro zefektivnění po-

skytovaných služeb. Pro vypraco-
vání SP bude využit model zaměře-
ný na defi nici pěti strategických ob-
lastí:

1) Ekonomický rozvoj města,
2) Infrastruktura města,
3)Bezpečnost ve městě,
4) Sociální rozvoj a lidské zdroje,
5) Životní prostředí.
Pro realizaci výstupu z každé ob-

lasti bude vytvořeno 5 pracovních 
skupin, v jejichž čele bude vedou-
cí odboru nebo jeho zástupce, kte-
rý bude koordinovat zpracování díl-
čích okruhů. Nad pracovními sku-
pinami bude bdít řídící skupina, 
v níž bude zastoupeno vedení měs-
ta a členové rady, resp. zastupitel-
stva města. Tento způsob umožní 

plánovat strategické záměry v kaž-
dé oblasti relativně samostatně, ale 
koordinovaně. Členové pracovních 
skupin budou základním způso-
bem proškoleni a v průběhu několi-
ka měsíců budou zpracovávat údaje 
a podklady ze svých oblastí. Výsled-
kem práce (pravděpodobně v září 
2011) pak bude hotový SP, který 
bude předložen zastupitelstvu měs-
ta k oponentuře.

Druhou klíčovou aktivitou je 
zavedení procesního řízení, které 
by se mělo navenek projevit zvýše-
ním výkonnosti úředníků a kvali-
ty poskytovaných služeb. Zaměst-
nanci úřadu v průběhu let 2011 
- 2012 budou proškoleni v tzv. 
“měkkých“ dovednostech, zamě-

řených na procesní řízení a komu-
nikaci. Vedoucí pracovníci absol-
vují navíc školení vedení a řízení 
lidí v procesním řízení a zvládání 
obtížných situací.

V současné době byl na zákla-
dě výběrového řízení vybrán part-
ner pro zpracování SP a souvisejí-
cích vzdělávacích modulů, kterým 
se stala společnost Studio DEL-
FY. Během listopadu bylo stanove-
no personální složení pracovních 
skupin, které do konce roku ab-
solvují potřebná školení. Od ledna 
se rozběhne vlastní práce skupin 
a o průběhu vás budu postupně 
informovat.

Miloš Dvořák, 
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Městský úřad a Městská knihov-
na v Lysé nad Labem budou mít 
v závěru roku 2010 omezený provoz. 
Městský úřad bude ve čtvrtek 23. 12. 
2010 uzavřen. Po vánočních svát-
cích ve dnech 27. 12. až 31. 12. 2010 
budou zajištěny služby v kancelářích 
po obvyklou pracovní dobu. 

Městská knihovna bude mít le-
tos naposledy otevřeno ve středu 
22. 12. 2010 do 18 hodin. Od stře-

Oznámení veřejnosti – provoz
MěÚ a Městské knihovny

dy 23. 12. 2010 bude knihovna 
uzavřena. Ve středu 29. 12. 2010 
bude v provozu pouze videopůj-
čovna, která bude mít otevře-
no podle běžné otevírací doby, 
tj. od 8 do 11 a od 12 do 18 hodin.

Městský úřad i městská knihov-
na přivítají první klienty po Novém 
roce v pondělí 3. 1. 2011.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Písmenná křížovka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

VODOROVNĚ: A. Evropská 
řeka; lámati. – B. Profesor VŠT 
v Bratislavě - obor stroj. inženýr-
ství; nebeská modř. – C. první část 
tajenky. – D. Tyč vozu (slovensky); 
neprovádět malou potřebu; starší 
vztaž. zájmeno. – E. Chemický pr-
vek latinsky; v minulém roce. – F. 
Hřeby (slovensky), ventil (rusky). 
– G. „S“ německy; dílo pražské-
ho rabína; obývací místnosti. – H. 
Dřív. zkr. papírenského podniku; 
květina; zkr. umělecké akademie. – 
I. Otisk; chem. zn. berylia; japon-
ský vozík. – J. Katan; africký stát.

    
SVISLE: 1. Zkr. slov. měny; vče-
lí produkt; naše město. – 2. dru-
há část tajenky. – 3. Renesanč-
ní střední část budovy; zkr. voj. 
hodnosti. – 4. Londýnský večer-
ník NEW….; maďarsky „otec“. 
– 5. Geometr. těleso; pletenec vla-
sů u žen větších rozměrů. – 6. Ne-
moc krve; česká řeka. – 7. Ne pra-
vou; rybářská potřeba. – 8. Druh 
motýla; 1950 řím. číslicemi; čísli-
ce slovensky. – 9. Město na Filipi-
nách; ostrovan. – 10. Atomy prvků 
se stejným atom. číslem; cizí polní 
míra. – 11. Souhvězdí jižní oblohy 
(Tukan); fanfáry trubek. – 12. Pa-
třící Ireně; zkr. pražského autoba-
zaru.

Pomůcka: risalit
*Řešení tajenky na str. 20

Michal Valiska

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

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

Uzávěrka je vždy 5. dne v předchozím měsíci!

Sleva při opakování inzerátu 3x a více - 20%!

Při platbě na fakturu uvádějte při objednání fakturační
adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti 
v pokladně MěÚ.
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Kříženec kokršpaněla č. 7
pes, stáří 4 roky, kamarádský, klidný, 
vhodný ke starším lidem, přítulný
Kříženec č. 48
pes, stáří 1,5 roku, přátelský, 
mazlivý, vhodný do rodiny k dětem
Kříženec rasl-teriér č. 49
pes, stáří 2 roky, temperamentní, 
vhodný na zahradu
Labrador č. 51
pes, stáří 3 roky, klidnější, vhodný 
do rodiny a na zahradu
Německý ovčák č. 54
fena, stáří 3 roky, klidnější, bázlivá, 
vhodná na zahradu
Belgický ovčák č. 88
fena, stáří 2 roky, temperamentní,
vhodná na zahradu s vysokým
plotem
Retriever zlatý č.62
pes, klidný, stáří 3 roky, vhodný 
na zahradu
Kříženec špic-labrador č.63
pes, stáří 3 roky, vhodný na zahra-
du a hlídání
Kokršpaněl č.64
fena, stáří 2 roky, klidná, vhodná 
do rodiny s dětmi a do bytu
Kříženec labrador č.65
fena, stáří 1 rok, klidná, vhodná 
do rodiny a na cvičení

Hledáme nový domov pro tyto pejsky

Štědrý den v útulku
pro opuštěné pejsky

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

Kočky, kocouři a koťátka 
dle aktuální nabídky.

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

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

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

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

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

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

Alena Durdanová, odbor SMI

Na Štědrý den je psí útulek Lysé nad Labem otevřen:

 od 9.00 do 13.00 hodin
Vaší návštěvou a dárkem v podobě krmiva můžete tak pomoci 

opuštěným pejskům, zpříjemnit jim tak i dlouhé čekání na nový 
domov. Krmivo je možné zakoupit na místě v prodejním stánku. 

Přivítáme Vás malým občerstvením a pravou vánoční atmosférou. 
Předem děkujeme za Vaší pomoc a přejeme Vám krásné prožití 

vánočních svátků. 

Psí útulek Lysá nad Labem
www.pejscilysa.wz.cz, tel.: 723342174

Blahopřání

    Ernest Hemingway:
„Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.“

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

91 let
Vlasta Ježková

85 let
Marta Dušková

80 let
Josef Němec

Jiřina Šenková
Marie Palírová
Zdeněk Štěrba

Jaroslav Laibner

M sto Lysá nad Labem 
Domov Na Zámku 

a Spolek rodák  a p átel m sta Lysá nad Labem 
po ádají   

Zimní setkání  
v zámeckém parku 

aneb 
Úcta k historické kráse 

 

10.12.2010  v 17.00 hod 
v zámecké kapli 

 
šporkovská scénka doprovázená adventním koncertem 

skupiny Fénix Karla Navrátila 
rekapitulace obnovy památek 

tajemství šporkovských náhrobník  
ob erstvení v zámecké kavárn  

 
 

Srde n  zvou organizáto i 
Sraz na nádvo í zámku 

LISTY 
Lysá nad Labem

Přejeme vám příjemné 
prožití svátků vánočních

a mnoho úspěchů 
v novém roce 2011.
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1.11.2010 – 31.1.2011
Výstava černobílých fotogra ií
přihlášených do fotosoutěže 
Městský úřad, 2. patro
(otevřeno v pracovní době MěÚ) 
http://www.mestolysa.cz/
frankeova@mestolysa.cz
 
16.11.- 20.12.
Výstava stříbrných šperků 
Marcely Novákové a fotogra ií 
Pavly Voříškové
Muzeum Bedřicha Hrozného
www.polabskemuzeum.cz
 
2.12. od 16.00 hodin
Mikulášská nadílka pro nejmenší
v sokolovně
www.mcparnicek.cz

2.12. od 18.00 hodin
Adventní koncert
v sále ZUŠ
zus.lysa@iol.cz
 
3.12. od 15.30 hodin
Čtení s čertem aneb pekelné kni-
hovnické vyprávění
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz
 
3.12. od 19.00 hodin
Peru
vyprávění výpravy členů KVT 
z Lysé n. L.
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
martin.eliska@email.cz

3.-5.12.
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.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.cz
 
5.12. od 16.00 hodin
Adventní koncert orchestru 
a sboru

v kostele sv. Jana Křtitele
labutova@seznam.cz
zus.lysa@iol.cz
 
6. - 10.12.
od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin
Prodej věcí z bazaru hraček, knih 
a drobných domácích potřeb
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

6.12.2010 - 7.1.2011
Výstava keramiky Nadi Jelínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6.-22.12.
Vánoční prodejní výstava prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ
v ZUŠ
zus.lysa@iol.cz

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

8.12. od 14.00 hodin
Vánoční dílna v ZŠ B. Hrozného
v Masarykově škole
info@zsbhrozneho.cz

8.12. od 20.00 hodin
Jazzvečer s Olgou Kovaříkovou
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
 
9.12. od 16.00 hodin
Babka Ťapka na kraji světa aneb 
Nový Zéland očima staré babičky
autorské čtení a beseda s Annou 
Johanou Nyklovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9.12. od 17.30 hodin
Vánoční koncert žáků 
v sále ZUŠ
zus.lysa@iol.cz

10.12. od 10.00 hodin
Respekt X Hranice aneb výchova 
dítěte v teorii a praxi
v MC Parníček
www.mcparnicek.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
 
10.-12.12.
Stříbrné trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

11.12. od 15.00 hodin
Petrpaslíkovo divadlo: 
Jak si čerti hráli na divadlo
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
 
12.12. od 18.00 hodin
Vánoční koncert Hasičské dechovky
v kině na Husově náměstí
blazek@mestolysa.cz
 
14.12. od 18.00 hodin
Austrálie
přednáška Petra Čerňanského
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

14.12. od 18.30 hodin
Vánoční setkání v zámecké kapli
Šporkovo trio ZUŠ
domov.zamek@tiscali.cz

14. a 15.12. od 18.00 hodin
„Louskáček“ představení ZUŠ
v kině na Husově náměstí
předprodej v kanceláři ZUŠ
zus.lysa@iol.cz

15.12. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz
 
16.12. od 16.00 hodin
Zdobení perníčků
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

17.12. od 18.00 hodin
Adventní koncert 
„Ej, v onen dávný čas“
- starodávné české, latinské 
a maďarské písně o narození Ježíška 
Jana Lewitová-zpěv, harfa, viola, 
Agnes Kutás-zpěv, housle
v evangelickém kostele
mfajmonova@gmail.com
 
17.12. od 19.30 hodin
Lážo Plážo
vánoční koncert lyské folkové kapely
v restauraci Gurmán
www.lazoplazo.net

Kulturní kalendář Prosinec 2010 / Leden 2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

17.-19.12.
Zlaté trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

18.12. od 18.30 hodin
Folklorní soubor Šáteček
v zámecké kapli
domov.zamek@tiscali.cz

20.12. od 18.00 hodin
Vánoční koncert boru HN, 
orchestru a sólistů 
v kině na Husově náměstí
předprodej v kanceláři ZUŠ
zus.lysa@iol.cz

21.12. od 16.00 hodin
Vánoční koncert
v Základní škole praktické 
a speciální, Komenského 1534
Irena.Dlabolova@seznam.cz

23.12. od 20.00 hodin
James Brown Memorial Jam
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
 
24.12. od 9 do 13 hodin
Otevřen psí útulek
(možno podarovat pejsky krmivem)
www.pejscilysa.wz.cz

26.12 od 16.00 hodin
LYRA DA CAMERA
vánoční koncert v kostele sv. Jana 
Křtitele
frankeova@mestolysa.cz

31.12. od 14.00 hodin
Silvestrovský běh
prezentace v sokolovně od 13.30 h
jaroslav.denemark@creditinfo.cz

1.1. od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
Na louce „U Černých vrat“
bodnarova@mestolysa.cz

4.1. od 16.30 hodin
Řím – Rané císařství
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

22.1. od 19.30 hodin
IV. Reprezentační ples tanečního 
klubu dospělých
Výstaviště Lysá n. L.
předprodej ve zlatnictví TOPAZ, 
Náměstí Čsl. armády 26

Z tebe vyjde vévoda
Ten útržek biblického textu z Ma-

toušova evangelia nezachycuje an-
dělské zvolání určené Marii. Jeho 
původ je mnohem zemitější. Jeru-
zalémští velekněží a zákoníci v něm 
na příkaz krále Heroda oprašují 
dávnou výpověď proroka Micheáše. 
Herodes se zajímá o náboženství, 
protože je znepokojen. Do Jeruzalé-
ma totiž dorazili mudrci od výcho-
du a zjišťují, kde naleznou právě na-
rozeného krále Židů. Nebeské zna-
mení – hvězda zářící nad světem 
– je přivedlo až sem. Ale Herodovi 

se syn nenarodil. Hledaný tedy ne-
může být jeho následník, ale pouze 
jeho konkurent. A o konkurentech 
je dobré mít přehled.

Herodes svolává svou intelektu-
ální elitu, aby se od ní dozvěděl, co 
ho dosud vůbec nezajímalo: „Kde se 
má Mesiáš narodit?“ Je židovským 
králem a nezná tak zásadní věci tý-
kající se jeho národa! Učenci jsou 
ve své odpovědi jednotní: „V jud-
ském Betlémě, z toho vyjde vévo-
da. “ Prorok Micheáš, na jehož vý-
povědi stavějí, o zaslíbeném Mesiá-

ši poznamenává, že jeho „původ je 
odpradávna, ode dnů věčných“. Mi-
cheáš by si dobře rozuměl s apošto-
lem Pavlem. Ten v Ježíši také nevi-
dí jen výjimečně schopného člověka 
narozeného v roce jedna, ale „obraz 
Boha neviditelného a prvorozeného 
všeho stvoření“.

V té původní hloubce však ve-
lekněží a zákoníci Herodovi pro-
rocká slova netlumočí. Řeknou mu 
o Betlémě, brnknou na sentimen-
tální strunku malosti tohoto judské-
ho městečka, přidají pastýřský mo-

tiv a tím končí. Úplně stejně, jako 
když se lidé ptají po Mesiáši dnes. 
Původ toho „vévody“ se také ztrácí 
v balastu kolem něho. Ve slavnostně 
nasvícených ulicích, v záplavě dár-
ků a výstřelech lahví šampusu. Ješ-
tě že jsou kolem nás kostely a mod-
litebny, ve kterých je stále sdělová-
no to podstatné: „Vévoda, který vy-
šel z judského Betléma, je od Boha 
zaslíbeným Mesiášem.“ Kdo ho na-
lezne, už není ztracený.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář
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   PROGRAM  Prosinec 2010   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

AKCE

kinoklub

St 1.12. od 20.00 hodin
Václav Koubek, Pavel Fajt, Jan 
Jeřábek a Jan Ponocný - koncert
Vynikající lyrické texty podpořené 
neotřelým aranžmá ostřílených 
muzikantů.
Vstupné: 100 Kč

Pá 3.12. od 19.00 hodin
Peru
Vyprávění členů letošní výpravy 
Klubu vysokohorské turistiky z 
Lysé nad Labem do Bílých Kordil-
lér, na Machu Picchu, guanové 
ostrovy a další místa této krásné 
země, bohatě ilustrované fotogra-
fi emi i fi lmy. Pořadem vás budou 
provázet: M. Eliška, R. Vydra 
a M. Švarc.
Vstupné dobrovolné

St 8.12. od 20.00 hodin
Jazzvečer s Olgou Kovaříkovou
Otevřený prostor hudební komuni-
kaci za účasti zpěvačky a kontraba-
sistky Olgy Kovaříkové a hostů.
Vstupné dobrovolné

So 11.12. od 15.00 hodin 
Petrpaslíkovo divadlo: 
Jak si čerti hráli na divadlo
Divadelní představení, které pobaví 
děti i dospělé.
Vstupné: 50 Kč

Ne 12.12. od 18.00 hodin
Tradiční vánoční koncert 
Hasičské dechové hudby Lysé n. L. 
Přijdte se v předvánočním shonu 
zaposlouchat do krásných melodií 
a v závěru koncertu si společně 
zazpívat vánoční koledy. 
Diriguje Pavel Stříbrný. 

Čt 23.12. od 20.00 hodin
James Brown Memorial Jam
2. ročník hudebního vzpomínání 
na amerického zpěváka, hudeb-
ního skladatele a vydavatele, 
přezdívaného The Godfather Of 
Soul.
Vstupné dobrovolné

KINO

So 4.12. od 15.00 hodin
Já, padouch 
V záplavě animovaných fi lmů si 
našel cestu mezi diváky také první 
z nich, kde v úloze hlavního hrdiny 

vystupuje osoba spíše záporná. Po-
hádka o zlém padouchovi jménem 
Gru, který se chystá ohromit svět 
tím, že ukradne měsíc vás zaručeně 
rozesměje, pobaví i poučí zároveň.
Animovaný / Komedie / Rodinný / 
USA / 2010 / 95 min.
Vstupné: 90 Kč

So 4.12. od 20.00 hodin
Jíst, meditovat, milovat
Máte všechno, co jste si kdy přáli 
a přesto vás tíží pocit, že to není to 
pravé? Udělejte to jako Elizabeth 
(Julia Roberts). 
Romantický / USA / 2010 / 140 min.
Vstupné: 90 Kč

Út 7.12. od 20.00 hodin
Legenda o létajícím Cyprianovi 
Strhující příběh, resp. pověst, 
podle níž kdysi dávno v horském 
klášteře ve slovenských Pieninách 
působil mistr věd i řemesel, lékař, 
bylinkář a stavitel létajícího stroje 
mnich Cyprián. 
Drama / Historický / Slovensko / 
Polsko / 2010 / 108 min.
Vstupné: 80 Kč

Čt 9.12. od 20.00 hodin
Hlad (projekce v kávárně v rámci 
festivalu Jeden svět)                               
Film Hlad přináší detailní a šokující 
pohled na osudy komunit a kon-
krétních lidí, kteří se na třech kon-
tinentech ocitli v pasti současných 
mezinárodních poměrů. Není 
příjemné to vidět, ale rozhodně 
není dobré o tom mlčet...
Dokumentární / Německo / 2009 /  
90 min.
Vstup zdarma

Pá 10.12. od 20.00 hodin
Muzika  
Bez muziky se nedá žít. Zvlášť ne 
za totality. Nejúspěšnější slovenský 
fi lm posledních 10 let.
Komedie / Drama / Romantický / 
Slovensko / Německo / 2007 / 
99 min.
Vstupné: 80 Kč 
 
So 11.12. od 20.00 hodin
Machete
Bývalý federální agent Machete 
neposílá sms, nikdy nemění 
pokerovou tvář a zradu trestá tak, 
jak jeho jméno napovídá. S křovi-
nořezem a nůžkami na plot navíc 
zachází natolik obratně, že mu od-

pustíme i reklamní dovádění s ká-
mošem Bédou Trávníčkem.
Akční / Krimi / Thriller / Komedie / 
USA / 2010 / 105 min. 
Vstupné: 90 Kč

Čt 16.12. od 20.00 hodin
Ďábel 
V jeden obyčejný den se potká 
pět lidí ve výtahu. Všichni mají za 
sebou svou minulost - někdo horší, 
někdo lepší. Poklidná atmosféra 
nevinné jízdy se změní v okamžiku, 
kdy ve výtahu uvíznou a začnou se 
dít děsivé věci...
Horor / Thriller / USA / 2010 / 
80 min.
Vstupné: 90 Kč

So 18.12. od 15.00 hodin
Kuky se vrací
Dobrodružný / Loutkový /  Česko / 
2010 / 95 min.
Vstupné: 80 Kč

So 18.12. od 20.00 hodin
Domů na Vánoce
Cokoliv vyjde z dílny severských 
fi lmových nadšenců, stojí za to. 
Jestli ještě nejste vánočně naladěni, 
tak tenhle kouzelný snímek se o to 
postará.
Komedie / Drama / Norsko / 
Švédsko / Německo / 2010 / 85 min.
Vstupné: 80 Kč 
   
Út 21.12. od 20.00 hodin
Občanský průkaz   
Film o zodpovědnosti, vzpouře, 
tiché důstojnosti a ceně svobody 
umí rozesmívat šabachovskými 
eskapádami, ale zároveň říznout do 
živého pěkně profi lovanými 
a uvěřitelnými charaktery. 
Komedie / Drama / Česko / 2010 /  
137 min.
Vstupné: 90 Kč

St 22.12 od 20.00 hodin
Přežít svůj život 
A je tu další bizardní lahůdka ze 
Švankmajerovy dílny. Psycho-
analytická komedie - tak svůj fi lm 
označil Švankmajer. Psychoana-
lytická proto, že v něm vystupuje 
postava psychoanalytičky a kome-
die proto, že...Ale to si už si snad 
domyslíte.
Animovaný / Komedie / Drama, 
Česko / Slovensko / 2010 / 90 min.
Vstupné: 80 Kč

St. 29.12. od 20.00 hodin
Red 
Romantický Bruce Willis, drsná 
Helen Mirren, šílený John Mal-
kovich a Morgan Freeman, který 
neustále obdivuje ženská pozadí. 
Všichni dohromady hláškují jedna 
radost a jen těžko lze vybrat jednu 
scénu, která by všechno charakteri-
zovala, protože do konce fi lmu se 
nepřestanete uchechtávat. 
Akční / Komedie / USA / 2010 / 
111 min.
Vstupné: 90 Kč

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

Otevírací doba kavárny:
PO - ČT, 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

PŘIPRAVUJEME

5.1. Letopisy Narnie: Plavba
 Jitřního poutníka
6.1.  Kimčongilie (FF Jeden svět) 
 – kavárna, zdarma
8.1.  Megamysl od 15 hod.
11.1.  Tacho
13.1.  Barmský VJ – reportáž 
 z uzavřené země (FF Jeden 
 svět) – kavárna, zdarma
20.1.  Bunny a Býk 
22.1.  Záměna
25.1.  Fotři jsou lotři
28.1. The Social Network
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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

AGNES KUTÁS JANA LEWITOVÁ
zpěv, housle zpěv, harfa, viola

Evangelický kostel, 
náměstí Bedřicha Hrozného, 

Lysá nad Labem

adventní koncert
pátek 17. prosince, 18 hodin

EJ, V ONEN DÁVNÝ ČAS
starodávné české, latinské a maďarské písně 

o narození Ježíška

Vstupné dobrovolné
pořádá: Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem 

a Českobratrská církev evangelická

 

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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V Masarykově duchu
Příjemný sváteční podvečer strá-

vilo 28. října přes 150 lidí v evan-
gelickém kostele. V rámci měst-
ské oslavy 92. výročí vzniku samo-
statného československého státu 
zde vystoupil soubor Muzica Viva. 
Sedm hudebníků (cembalo, hous-
le, viola, violoncello, hoboj, fl étna, 
buben a zpěv) vystoupilo s originál-
ním repertoárem lidových písní po-
cházejících z doby Třicetileté války.

Vzhledem k názorovým pozicím, 
na kterých tehdy jejich autoři stá-
li, se u nás jejich texty nezachova-
ly. Do místa svého zrodu se dostaly 
oklikou přes německý Heidelberg, 
kde byla jejich sbírka nalezena. Pro 
ucho českého posluchače bylo zce-
la nezvyklé naslouchat barokním 
skladbám s názvy: S českým voj-
skem hrabě Thurn, Běda nám brat-
ři Čechové, Měj Wűrtenberg ó Pane 
rád, nebo ironickou: Náš milý Fer-
dinande.

Nejradikálnější byla ovšem 
skladba s klerikálně znějícím náz-

vem: Já kardinál Clesel, ve které 
se jmenovaný církevní hodnostář 
dává dohromady s jezuitou a pak 
s ďáblem. Ten si libuje, že mu tihle 
dva nejvíc pomáhají jako živí. Však 
také umělecký vedoucí souboru Ja-
roslav Krček poznamenal, že tuto 
skladbu nelze hrát v každém koste-
le. Mimochodem z dvaceti předne-
sených skladeb měla právě tato nej-
větší aplaus.

Po koncertě se posluchači posí-
leni dalšími občany města přesu-
nuli za roh fary do Zámecké uli-
ce na dvanáctiminutový ohňostroj. 
Na plakátech byl uveden jako „svě-
telná iluze“. Jeho výjimečnost tkvě-
la v synchronizaci s hudbou – na 
malém městě něčím opravdu ne-
zvyklým. Dvanácti minutami An-
tonia Vivaldiho a s očima zdvižený-
ma vzhůru jsme tedy sváteční pod-
večer zakončili. Bylo to symbolické 
a hezké.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Jazzové pohlazení 

Muzikantské pohlazení při-
pravil na neděli 7. listopadu 
2010 Chrámový sbor u sv. Jana 
Křtitele v Lysé nad Labem, který 
si na nedělní podvečer pozval 
několik hostů ke společnému 
vystoupení. Koncert zahájil Jazz 
Orchestra ZUŠ F. A. Šporka 
pod vedením Vítka Andršta. 
Mladí muzikanti to opravdu roz-
jeli a po každé skladbě je pře-
plněný sál odměňoval potles-
kem. Poté svůj um předvedl
chrámový sbor pod vedením
svého sbormistra Petra Baje-
ra. Při druhé skladbě s názvem 
Halle, Halle, Halle klávesista 
sboru Aleš Háva zapojil i divá-
ky, kteří zpěváky na podiu do-
provázeli. Pěvecký sbor Domi-
no z Tábora svými skladbami 
zavedl diváky do časů Osvobo-
zeného divadla. Zazněly sklad-
by jako David a Goliáš, Šaty dě-
laj člověka, které byly zaranžova-

né pro sbor. Zpěváci a hudební-
ci se na pódiu střídali, doplňovali 
i prolínali. K muzikantskému 
pohlazení přispěla i výborná 
zpěvačka paní Pavla Hávová, 
která zazpívala dva francouzské 
šansony. Koncert zakončil ko-
morní sbor Domino rockovým 
oratoriem Eversmiling Liberty.

Čas strávený s výbornou mu-
zikou v sále kina určitě všem 
posluchačům zpříjemnil neděl-
ní podvečer. Jedno mínus bych 
ale dodala. Sál byl zcela zaplněn, 
a tak se muselo často větrat 
i nouzovými dveřmi, proto-
že uvnitř bylo zcela nedýchatel-
no. Doufám, že v příštím voleb-
ním období nové zastupitelstvo 
zahrne do rozpočtu města další 
nezbytné opravy kina, abychom 
prostředí pro kulturní vyžití mě-
li zase o něco příjemnější.

Jitka Fialová,
kronikářka města

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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Koncert očima aktérů aneb boj se synkopou
Pryč jsou časy, kdy jsme 7. listo-

padu povinně slavili říjnovou revo-
luci. Mladší ročníky, ty vůbec netu-
ší „vo co go“ nebo lépe v minulém 
čase „o co šlo“ a to je vlastně dob-
ře. Pro mne se teď ovšem stává da-
tum 7. 11. 2010 dnem vítězství nad 
synkopou, vítězství mého milované-
ho Chrámového sboru při kostele 
sv. Jana Křtitele. Toho dne probě-
hl totiž koncert s názvem Jazzové 
pohlazení. Kdo tam nebyl, má čeho 
litovat a kdo tam byl, stal se svědkem 
nejen očitým, ale také ušitým, proto-
že to slyšel na vlastní uši. 

Jazz na koncertě zajistil pře-
devším Jazz Orchestra ZUŠ F. 
A. Šporka řízený Vítem Andrš-
tem, který hrál naprosto špičko-
vě skladby instrumentální. Hos-
tující komorní sbor Domino z Tá-
bora bravurně zazpíval, mimo 
jiné, blok písní od tria Ježek-Vos-
kovec-Werich. Tím nám troš-
ku vzal vítr z plachet, protože ně-
které z nich jsme měli nazkoušené 
také my, tak jsme se zkrátka přidali 
a zazpívali to společně jako mega-
chór.

Také musím zmínit naprosto 
úžasné publikum, které se dostavi-
lo v takovém počtu, že mu kino bylo 
malé, a které se podařilo díky skvě-
lému klavíristovi Aleši Hávovi vtáh-

nout do děje koncertu. Byl to záži-
tek i pro nás, kteří jsme stáli na pó-
diu. Posluchači s námi do rytmu, dle 
jeho pokynů, luskali, tleskali i dupa-
li. A to, prosím, v synkopách! A prá-
vě o boji se synkopou chci psát pře-
devším. 

V anglické internetové Wikipe-
dii se praví, že synkopa je přízvuk 
na nepřízvučné době nebo pře-
dražení doby, kde by se běžně oče-
kávala doba přízvučná. Přelože-
no do lidové češtiny, je to zkrát-
ka důraz nikoliv na první, ale na 
druhou dobu, a tou první dobou 
může být třeba i pomlka. Schvál-
ně si to zkuste. V běžné mluvě 
je to nepřirozené a legrační, ale 
v muzice z toho vznikají úžasné 
efekty. Synkopa je podstatou mno-
ha hudebních stylů. Prvně ji už na-
lezneme třeba u některých klasiků. 
Také je základem reggae, rapu, jaz-
zu a nacházíme ji v obměnách v be-
atu i v popu.

Vrátím se k přípravě a nácviku 
písní na koncert. Nejsme sbor profe-
sionálů zpívajících z listu, takže ob-
rovské nadšení z nového plánu práce 
je pokaždé zkaleno první zkouškou, 
na které nám to vůbec nejde, kdy na-
lézáme melodicky téměř nezazpíva-
telná místa písně, rytmus nešlape 
a k tomu ještě ty synkopy… Pohy-

bem se nechá synkopa ztělesnit jako 
kulhání, ale dokud kulhá i náš zpěv, 
je nutno dřít a pilovat, až se píseň vy-
loupne v celé své kráse a konečně ji 
zpíváme tak, že posluchač z toho ne-
cítí ono prvotní úsilí, ale jen lehkost 
a hravost a užívá si našeho zpěvu 
stejně, jako si ho užíváme my. 

A co jsme vlastně zpívali na kon-
certě my? Kromě tradičních čer-
nošských spirituálů, které máme v 
repertoáru už více let a několika pop-
rockových písní, jsme nově nacviči-
li také jednu zpívanou česky - Pout-
ník a dívka. Většina těchto písní je 
zajímavá především výše zmíněný-
mi synkopami a v okamžiku, kdy se 
z nás synkopa prodere ven a vysko-
čí z písně snadno a lehce, tak je vy-
hráno, dobojováno, super zážitek. 
Pro nás i pro posluchače. Na koncer-
tě jsme cítili silnou vazbu s publikem 
a to nás „nakoplo“ k lepšímu výko-
nu. Také musím citovat větu zvuka-
ře: „Ta synkopa tam byla, já ji sly-

šel!“  A tomu se říká pochvala.
Nádherné bylo zazpívat si Cohe-

novo Hallelujah z fi lmu Shrek. Pře-
klad z angličtiny není jednoduchý, 
ale bylo to zkrátka o lásce.  

Černošský spirituál When the 
Stars Begin to Fall má několik výkla-
dů, nicméně jde o víru utlačovaných 
černých otroků v budoucnost – Až 
začnou padat hvězdy.

Píseň What a Wonderful Day pro-
slavil Louis Armstrong a text této 
písně je návodem k radosti ze života.

Podobně je na tom Hawkinsovo 
Oh, Happy Day (Šťastný den). Ten-
to známý hit z fi lmu Sestra v akci si 
s námi publikum spontánně zabrou-
kalo.

Co si tedy závěrem vzájemně po-
přát do budoucnosti? Nebojte se 
jí, mějte se rádi a každý den buď-
te „happy“! Jen nezapomeňte dávat 
důraz na druhou dobu! Jinak to ne-
bude to pravé synkopové.

Lenka Kuchařová

Hledám práci od 1. 1. 2011
mám zkoušky na vysokozdvižný vozík (skladník, vrátný ...)
45 let, invalidní důchodce, Čech      Tel.: 604 708 184

ŽIVÝ BETLÉM   & 
ZPÍVÁNÍ POD  

VÁNO NÍM STROMEM 
 

24. 12. ve 13.30 
kostel sv. Jana K titele 

 
Zpívat budou: 
D ti ze ZŠ T.G.M.  v Litoli  za hudebního doprovodu 
pana Kusovského a spol. 
D tský p vecký sbor Fontána ze ZŠ B. Hrozného 
s paní Kremlíkovou 
 
 
Na Vaši ú ast se t ší Farní charita Lysá nad Labem 
Akce se koná za finan ní podpory m sta Lysá n. L.. 

VÝSTAVA  
ERNOBÍLÝCH 
FOTOGRAFIÍ 

z fotosout že vyhlášené  
odborem kultury M Ú Lysá nad Labem 

 
 

od 1.11.2010 do 31.1.2011 
 

ve 2.pat e M Ú, dve e .58 
 

Pond lí  7.00 – 18.00 hodin  
Úterý   7.00 – 15.00 hodin 
St eda  7.00 – 18.00 hodin 

tvrtek  7.00 – 14.30 hodin 
Pátek   7.00 – 11.30 hodin 
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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 

Vánoční tradice
7. prosince 2010 od 16.30 hodin 

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Vstup ZDARMA!

Řím - Rané císařství
4. ledna 2011 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.

Vstupné  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.

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:
Kouzelná chůva a velký třesk, 
Toy story 3, Jak vycvičit draka
Komedie: 
Ženy v pokušení

Beletrie pro dospělé:
Magda Váňová, Kukaččí mládě – 
Vlastimil Vondruška, Zloději ostat-
ků – Petra Makoliová, Zůstaň se 
mnou, lásko! – Jana Kawuloková, 
Stačí zavřít oči – Stanley Struble, 
Tajemná legenda Mayů – Carolly 
Erickson, Paměti Marie Stuartovny 

– Arnaldur Indridason, Seance smrti 
– František Nepil, Proč jsem necho-
dil na Alexandrovce – Václav Větvič-
ka, Poutník okouzlený rodnou zemí

Naučná literatura pro dospělé:
Jan Suchl, Malé krkonošské ticho – Jit-
ka Lenková, Největší vojevůdci v české 
historii – Pavel Kovář, Život v sedle:  
autorizovaný příběh Josefa Váni

Výběr nových knih v MěK
Beletrie pro děti:
Věra Řeháčková, Tajemné poza-
dí Žanetina života – Claudia Gray, 
Přesýpací hodiny – Pavel Šrut, Li-
chožrouti – Roderick Gordon, Ná-
vrat z podzemí – Barbara Nesvad-
bová, Garpíškoviny aneb Bibi a čty-
ři kočky – Thomas Brezina, Zroze-
ní rytíře

Kurz drátování
15. prosince 2010 od 16.30 hodin

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

Austrálie
Nekonvenční země na druhé straně 

světa
(originalita a tolerance, životní styl, příroda, cestování – Sydney, 

Blue Mountains, Queensland – Great Barrier Reef)

14. prosince 2010 od 18.00  hodin
beseda s Petrem Čerňanským

Vstup ZDARMA!

Výstava keramiky
Nadi Jelínkové

od 6. prosince 2010 do 7. ledna 2011
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Vánoce v ZUŠ F. A. Šporka 

2.12.       Adventní koncert v sále ZUŠ v 18.00 hodin. 

5.12.         Váno ní koncert orchestru a sboru v kostele 
                sv. Jana K titele v Lysé nad Labem spolu  
                s Chrámovým sborem od 16.00 hodin 

6. - 22. 12.   Váno ní prodejní výstava prací žák   
                        výtvarného oboru 

9.12.      Váno ní koncert žák  v sále ZUŠ v 17.30 hodin 

14.12.      „Louská ek“ – p edstavení v kin  Luft 
                         v 18.00 hodin, p edprodej vstupenek od 1. 12. 
                         v kancelá i ZUŠ 

15.12.       „Louská ek“ – p edstavení v kin  v 18.00 hodin,  
       p edprodej vstupenek od 1. 12. v kancelá i ZUŠ 

20.12.         Váno ní koncert Sboru HN, orchestru a sólist  
        v kin  Luft od 18.00 hodin., p edprodej vstupenek 
        od 1. 12. v kancelá i ZUŠ 

Archivní střípky 
Ve sbírce fotografií státní-

ho okresního archivu se nachází 
série fotek se školní tematikou. 
Několik fotek pravděpodobně 
převážně z 80. let 20. století uka-
zuje zajímavé momenty ze škol-
ní výuky.

Na první z fotografií je klasic-
ká „školní dílna“, typický klu-
kovský předmět 5. a 6. ročníku 
ZŠ (ovšem jeden rok ho měly 
i dívky). Mladí řemeslníci mají 
k dispozici nejen základní nářa-
dí, ale k vypracování nákresu vý-
robku nezbytný trojúhelník s rys-
kou a penál (vlevo na ponku).

Druhá fotografie ukazuje 
„koutek přírody“ – ptačí volié-
ru, podle dlažby patrně na chod-
bě školy. Nevím, zda by dnes by-
lo možné něco takového ve škole 
udržovat. Obě fotografie pochá-
zejí pravděpodobně z tzv. nové 
školy (ZŠ J. A. Komenského).

Budeme rádi, pokud nám po-
můžete jakoukoli informací či 
vzpomínkou, která upřesní za-
řazení těchto fotografií. Své po-
znatky sdělujte, prosím, přímo 
do archivu (tel.: 325 551 046, 
e-mail: soka-nymburk@soapra-
ha.cz).

PhDr. Michal Řezníček

1.

2.

V

2.12.        A

Vánoce
v evangelickém kostele

12. 12. 2010 od 9 hodin, kostel
Bohoslužby s pěveckým sborem a orchestrem
17. 12. 2010 od 18 hodin, kostel
 „Ej, v onen dávný čas“ (zpěv, harfa, viola, housle)
19. 12. 2010 od 9 hodin, kostel
„O čem se povídá ve stáji“ (divadlo) + vystoupení dětí
25. 12. 2010 od 9 hodin, kostel
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
26. 12. 2010 od 9 hodin, kostel
Bohoslužby, káže farářka Tabita Landová 
1. 1. 2011 od 9 hodin, sborový dům
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
 2. 1. 2011 od 9 hodin, sborový dům
Bohoslužby, káže emeritní farář Dalibor Molnár

Všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Jak na environmentální výchovu na střední škole
O tom, že není důvod mít oba-

vy z environmentální (ekologické) 
výchovy na střední škole, se již po-
druhé přesvědčil pedagogický sbor 
Střední školy oděvního a grafi c-
kého designu z Lysé nad Labem. 
Ve dnech 22. - 24. 10. 2010 se ko-
nalo víkendové školení v příjemném 
prostředí školícího centra Malevil 
v CHKO Lužické hory pod vedením 
školního koordinátora EVVO, který 
je zároveň odborným pracovníkem 
tříletého projektu, díky kterému 
se celé školení uskutečnilo. 

Již při cestě autobusem si odbor-
ný pracovník projektu vzal úvod-
ní slovo, přivítal účastníky školení 
a seznámil je s programem školení. 
Úvodní řeč byla doplněna krátkou 
přednáškou na téma CHKO Lužic-
ké hory, geologie, fauna a fl ora Lu-
žických hor. Po příjezdu, ubytování 
a společné večeři následovala večer-
ní část školení v učebně, která byla 
věnována hře Beo – Hraj o plane-
tu Zemi. Účastníci školení vytvoři-
li týmy a vyzkoušeli si hru s velkým 
zápalem a zaujetím. 

Druhý den školení 23. 10. 2010 
byl zahájen aktivitou Globální pro-
blémy lidstva, kdy účastníci vytvo-
řili dvojice podle předem rozda-
ných obrázků, které vždy souvise-
ly s jedním globálním problémem. 
Dvojice problém představila a ná-
sledovala diskuze. Program ško-
lení navázal prezentací „Co doká-
že člověk?“, ukázkami z fi lmu Na-
sytíme celý svět a Home. Celá do-

polední část byla zaměřena na pro-
blematiku kácení deštných pralesů. 
Odpolední část programu díky pří-
znivému počasí byla věnována po-
bytu v přírodě, byly předvedeny hry 
na téma stromy a biodiverzita lesa. 
Večerní program navázal na dopo-
lední část a byl věnován pěstování 
sóji, etice chovu zvířat a biopotravi-
nám. Znovu byl program doplněn 
ukázkami fi lmů a fotografi emi z bi-
ofarmy Sasov u Jihlavy, kterou na-
vštívil odborný pracovník v červen-
ci 2010. 

V neděli 24. 10. 2010 si u neda-
lekého potoka a mokřadu účastní-
ci vyzkoušeli odlov bezobratlých ži-
vočichů včetně určování druhů or-
ganismů podle klíče a určení kvali-
ty toku podle bioindikátorů. Po spo-
lečném obědě bylo provedeno zá-
věrečné hodnocení akce, byly vypl-
něny dotazníky pro zpětnou vazbu 
a všichni účastníci se vydali autobu-
sem na cestu do Lysé nad Labem.  

Školení bylo součástí projek-
tu Výchova a vzdělávání pro život 
v environmentální oblasti. Tento 
projekt je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Za celý realizační tým projektu 
bych chtěla poděkovat všem dvace-
ti třem pedagogům, kteří se mnou 
vydrželi i o víkendu, velmi ochot-
nému personálu školicího střediska 
a řidičům, kteří nás bezpečně do-
pravili tam i zpět. 

  Ing. Iva Bittnerová 

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.

Pozvánka
Základní škola praktická a speciální zve 

všechny své přátele na výstavu našich výrobků, 
které budou vystaveny na Výstavišti v rámci 
vánočních trhů ve dnech 10. - 12. 12. 2010. 
Dále si Vás všechny dovolujeme pozvat na 

VÁNOČNÍ KONCERT, který se koná 
21. 12. 2010 v 16 hodin v naší škole. 

Budeme se na Vás těšit.

Mgr. Irena Dlabolová, zástupkyně ředitele



                         12/2010 LISTY města Lysé nad Labem  14

S programem Comenius do Anglie aneb Studená válka očima 
současných studentů

První lis-
t o p a d o v ý 
týden jsem 
strávil spo-
lu s další-

mi třinácti studenty z Obchodní 
akademie Lysá nad Labem v an-
glickém Derehamu. Setkali jsme 
se s anglickými a německými stu-
denty, kteří společně s námi reali-
zují projekt programu Comenius 
s názvem „Má pád Železné opony 
význam pro dnešek a byla naplně-
na očekávání roku 1989?” Zamě-
řili jsme se na období tzv. stude-

né války. V partnerské škole Nea-
therd High School Dereham jsme 
připravili výstavu, která nám i na-
šim anglickým a německým part-
nerům pomohla zhodnotit danou 
dobu. Příprava výstavy nás stala 
spoustu času a námahy, ale výsle-
dek stál za to. Během pobytu v An-
glii jsme také poznávali památky, 
navštívili jsme Londýn a rozvíjeli 
jsme své jazykové schopnosti. Vý-
let byl obohacující a všem se nám 
velmi líbil.

Ondřej Hanke,
student 3.B

Rádi by-
chom po-
zvali žáky 
9. tříd a je-
jich rodi-

če na Dny otevřených dveří v naší 
škole. Konají se v sobotu 4. prosin-
ce 2010 od 8.00 do 12.00 hodin a 
10. ledna 2011 od 10.00 do 16.00 
hodin. 

Proč studovat v Obchodní akademii v Lysé nad Labem? 
Školou vás provedou naši stu-

denti, my učitelé vám rádi zodpo-
víme vaše dotazy a navíc se po-
chlubíme jednak výsledky generál-
ní zkoušky státních maturit, jed-
nak dalšími možnostmi zahranič-
ní praxe.

Výsledky generálky státních ma-
turit potvrdily, že příprava našich 
studentů na maturitu jde správ-

ným směrem. Na začátku 4. roč-
níku je naše úspěšnost 94% v čes-
kém jazyce a 92% v anglickém ja-
zyce. Na státní maturity tedy umí-
me naše studenty připravit.

Kromě kvalitního studia nabízí-
me již tradičně praxi v zahraničí. 
A to nejen u osvědčených partnerů 
pro stáže v Německu a Francii, ale 
dokonce jsme zajistili a jako jediná 

obchodní akademie ve Středočes-
kém kraji nabízíme praxi v Anglii, 
navíc je většina nákladů na zahra-
niční výjezdy fi nancována z pro-
jektu Leonardo da Vinci.

Budoucím středoškolákům 
máme co nabídnout. Přijďte se 
přesvědčit, rádi vás v naší škole 
uvítáme.

Mgr. B. Svobodová

6. října 
2010 jsme 
v ranních
h o d i n á c h 
v y r a z i l i

směr Brusel. Výletu se zúčastni-
li studenti 2.B - Markéta, Zuzka, 
Karolína, Beata, Michal, Evžen -  
a samozřejmě třídní paní profesor-
ka Žantovská. Kolem 11. hodiny 
jsme dorazili na místo a měli jsme 
možnost jít se podívat po městě. 
Viděli jsme Atomium, Královský 
palác, Katedrálu sv. Michala a sa-
mozřejmě známou sošku čurají-
cího chlapečka. Zakoupili jsme si 
pár drobností na památku a hlav-

Výlet do Bruselu
ně vyhlášenou belgickou čokoládu. 
Druhý den jsme navštívili Evrop-
ský parlament, kvůli kterému jsme 
do Bruselu vůbec jeli. Pan posla-
nec Miloslav Randsdorf nás prove-
dl po budově a seznámil nás se svý-
mi pracovními povinnostmi. Měli 
jsme dokonce možnost vidět zase-
dání. Touto cestou bychom chtě-
li panu poslanci poděkovat za jeho 
čas a vstřícný přístup. Domů jsme 
se vrátili unavení, ale plní neobvyk-
lých zážitků. Vždyť do Evropského 
parlamentu se nedostaneme kaž-
dý den!

Zuzana Hedrlínová,
studentka 2.B

Volejte
ZDARMA
800 366 000
Přijmeme úvěrové 
poradce – zaškolíme

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

 

 

 

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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My kan-
toři, vyu-
čující češ-
tinu, mívá-
me pocit, 
že dnešní 
děti nečtou 

a pokud ano, tak málo. Často si lá-
meme hlavu s tím, jak zajímavě 
a nápaditě zaujmout žáčky, aby kníž-
ku nejen otevřeli, ale aby ji zavřeli až 
na konci, po dočtení.

Měla jsem možnost již dvakrát se 
zúčastnit Nonstop čtení pořádané-
ho lyskou knihovnou, kde kolektiv 
bezvadných, energických knihovnic 
tuto akci pořádá již několik let a o zá-
jem adeptů na čtení nemá nouzi.

V této souvislosti mne napadlo 
zkusit podobnou akci i v naší ško-
le, kde by byla větších rozměrů, neb 
máme dětí jako smetí, a tak chuť pře-
konala obavy z nezdaru. 

Organizaci akce jsme vymys-
lely spolu s další vyučující češti-
ny, Hanou Kuchařovou a Školním 
parlamentem. Nápomocni muse-
li být všichni vyučující, kteří ve tří-
dách připravili své nonstop čtenáře 

Naše první Nonstop čtení aneb ať žijí knížky!

ENV? Překlep nebo nová zkratka?

a pak si je spolu s ostatními spolu-
žáky přišli poslechnout. Naši muž-
ští kolegové Michal Krebs a Fran-
tišek Hajný odvedli skvělou práci 
v dokumentaci celé akce, skvěle po-
máhaly paní vychovatelky  Lenka Vr-
cholová a Hana Šumpíková ze ŠD a 
Kateřina Amlerová ze školního klu-
bu.

Dne 23. září nonstop čtení pro-
puklo. Podle stanoveného harmo-
nogramu se čtenáři střídali ve dvou 
„nonstop čítárnách,“ v jedné čítárně 
se střídali žáci 2. stupně, ve druhé se 
statečně tužili naši malí žáčci, včetně 
těch úplně nejmenších z 1. třídy, kte-
rým p. učitelka za jejich snahu při-
pravila upomínkový diplom. A víte, 
co to je koncem září v 1. třídě číst??? 

Děti mohly vybrat úryvek ze své 
oblíbené knihy, některé za vyučující-
mi přišly na radu a daly na naše do-
poručení.

Nonstop čtení probíhalo téměř 
celé dopoledne. Protože za tři dny 
byl Evropský den jazyků, snažili 
jsme se z tohoto důvodu číst v co nej-
rozmanitější škále cizích řečí – slo-
vensky, německy, rusky, anglicky, 

francouzsky, ukrajinsky, polsky, ba 
dokonce i chorvatsky.

Skoro nás až překvapilo zaujetí 
malých i větších čtenářů a jejich spo-
lužáků, kteří nejen že pozorně sledo-
vali výkony svých kamarádů, ale také 
jim drželi palce, aby jejich čtenářská 
premiéra před publikem a videoka-
merou dobře dopadla. 

Co nás dospělé nejvíce potěši-
lo, byly šeptané větičky typu: „Hele, 
znáš to? To by mohlo bejt docela za-
jímavý. Nevíš, odkud tu knížku má?“ 

nebo „ Ty jo, tohle by nedala!“ (reak-
ce na cizí jazyk). Zaujetí knížkami 
bylo opravdu hmatatelné.

Co říci závěrem? Povedla se dal-
ší zajímavá akce, která děti zaujala, 
bude je zajímat další ročník a my vy-
učující máme pocit, že dětský čtenář 
není na vymření. Naopak, městská 
knihovna možná získá další malé 
členy. A tak to má být.

Mgr. Jolana Rudolfová,
vyučující českého jazyka
na ZŠ J. A. Komenského

E N V 
značí v na-
šem škol-
ním vzdělá-
vacím pro-
gramu a ne-
jen v něm 

environmentální výchovu. A co to 
je? Znamená to výchovu k odpověd-
nému zacházení s životním prostře-
dím.

Dne 1. 11. 2010 proběhl na ZŠ 
J. A. Komenského projektový den 
právě environmentální výchovy. Na 
naší škole nejsou projektové dny 

žádnou výjimkou, ale tento byl ně-
čím neobvyklý.

Na organizaci celého dopoled-
ne se podílel školní parlament. Pro 
1. – 3. třídy si připravil Slavnost pa-
dajícího listí. Děti na jednotlivých 
stanovištích plnily různé úkoly s té-
matem podzimní přírody. Členové 
školního parlamentu měli připrave-
né různé soutěže, za které děti dosta-
ly sladkou odměnu.

9. ročníky v rámci výuky dějepisu 
si připomněly tragédii holocaustu za 
2. světové války. Na počest obětí vy-
sadily na školním dvoře 40 žlutých 

krokusů, dodaných Židovským mu-
zeem Praha v rámci mezinárodního 
projektu Krokus. 

K environmentální výchově pat-
ří také udržování čistoty životního 
prostředí. 6. a 7. ročníky se podílely 
hrabáním listí v okolí školy. 

Nejatraktivnější akcí celého dne 
bylo hlasování o zvířeti, které bude 
naše škola sponzorovat. Nejvíce hla-
sů získala roztomilá surikata.

Některé třídy dostaly za úkol vyro-
bit znak města Lysá nad Labem z re-
cyklovatelného materiálu. Jak se jim 
to podařilo? Posuďte sami…

Mimochodem, už trochu chápete 
tu zkratku ENV?

Mgr. Simona Sabáková,
Mgr. Petra Zemanová,

koordinátorky činnosti školního 
parlamentu při ZŠ J. A. K.
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Na ZŠ B. Hrozného v Lysé 
nad Labem proběhl ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou univer-
zity Karlovy v Praze v datu 
11. 10. – 22. 10. školní projekt 
nesoucí název „Barokní Lysá 
nad Labem“. Jednalo se o dějepis-
ný projekt, ve kterém ovšem došlo k 
propojení mezipředmětových vzta-
hů, a dějepis tak spolupracoval i s ji-
nými obory – českým jazykem, ze-
měpisem, občanskou výchovou, ci-
zími jazyky, mediální a informativní 
výchovou, výtvarnou a hudební vý-
chovou.

Projekt se týkal nově vzniklé-
ho průřezového tématu Výchova ke 
vztahu ke kulturně historickému dě-
dictví. Jeho hlavním úkolem bylo se-
známit žáky s kulturně historickým 

Projekt „BAROKNÍ LYSÁ NAD LABEM“
žáků 7. a 8. ročníku ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

dědictvím města, ve kterém žijí, či 
kam dojíždí do školy. Žáci by si díky 
realizovanému projektu měli za-
čít postupně vytvářet kladný vztah 
k městu a jeho okolí, památkám, 
kultuře, životnímu prostředí. Pro-
jekt by měl sloužit i jako prevence do 
budoucna – nemělo by docházet k 
devastování kulturních a přírodních 
památek jimi samými.

Projektu se zúčastnili všich-
ni žáci 7. a 8. ročníků (celkem 
100 žáků). Pracovali v zájmových 
skupinkách na zadaných úkolech 
(např. natočení reklam a dokumen-
tu o barokní Lysé, zvýšení turismu 
v Lysé, vytvoření barokní lyské 
kroniky, tvorba obrazů, 
barokního pexesa, do-
mina, písní, básní, po-

vídek ad.)  V každé třídě byly 3 sku-
piny. Názvy skupin byly následující: 
kronikáři; spisovatelé, fi lozofové, 
básníci; cestovní kancelář „Baro-
ko“, umělci 1 – výtvarníci; umělci 
2 – hudebníci; fi lmový štáb. 

Projekt byl slavnostně zahájen 
v kostele sv. Jana Křtitele. Žáci byli 
do projektu „zasvěceni“ perníko-
vými pečetěmi. Následovala prv-
ní fáze nazvaná „Barokní abeceda 
a encyklopedie“ – žáci se teoretic-
ky seznamovali s obdobím baroka 
v českých zemích v návaznosti na re-
gionální baroko doby Šporků v Lysé 
nad Labem. V části „Rande s baro-

kem“ podnikli v zájmových 
skupinkách různé exkur-

ze po lyských barok-
ních památkách a se-

známili se tak s barokem naživo, tvá-
ří v tvář. Ve fázi „Okouzlení barok-
ní múzou“ tvořili díla s využitím své-
ho talentu, znalostí, schopností a do-
vedností. Své práce pak představili v 
rámci skupinek v tzv. školní prezen-
taci a někteří z nich i v závěrečné ve-
řejné prezentaci ve škole a v muzeu 
před pozvanými hosty. Nechyběla 
ani kulturní vložka – hra na hudební 
nástroje, zpěv a přednes básní a po-
vídky. Součástí projektu byla i sou-
těž žáků nazvaná „Barokní Riskuj“, 
kde mohli zúročit své znalosti a vý-
stava některých prací žáků v Muzeu 
B. Hrozného. Žáci tak dospěli do fi -
nální fáze projektu „Předání barok-
ního poselství druhým“.

Martina Šenkýřová,
autorka projektu

Projekt Barokní Lysá, kte-
rý vznikl díky pí. učitelce M. Šen-
kýřové a ve spolupráci s pražskou 
Univerzitou Karlovou, byl zahájen 
11. října v našem kostele sv. Jana 
Křtitele, kde jsme se po poslechu 
písně s barokní tématikou, prá-
vě od pí. učitelky, pana ředitele, a 
pí. Dr. Kořínkové dozvěděli něco 
málo o projektu a o baroku. Asi po 
hodině jsme se vrátili do tříd, kde 
jsme ve svých skupinkách praco-
vali právě na projektu. Účel pro-
jektu měl vést k tomu, že my – žáci 
ZŠ B. Hrozného – poznáme Lysou 
i z trochu jiné stránky. Zjistili jsme, 
kdo to byli Šporkové, co všech-
no zde udělali a třeba i to, odkud 
se vzaly na našem kostele sochy 
světců. Dále šlo také o komunikaci 
a spolupráci mezi spolužáky i uči-
teli. Za dva týdny, co jsme na tom-
to projektu pracovali, jsme nabra-
li spoustu vědomostí, ale i navázali 
lepší vztahy ve třídě, protože větši-
na z nás začala vnímat nápady dru-
hých.

Na závěr by-
chom chtěli poděko-
vat panu řediteli, že nám 
tuto akci schválil, a pak hlav-
ně pí. učitelce Olze Gruhnové, kte-
rá nás na projekt připravovala, byla 
naší oporou a stále nám pomáhala, 
PaedDr. Kořínkové za prohlíd-
ku zámeckého parku, pí. Labuto-
vé za prohlídku katolického kostela, 
Ing. Svobodovi za přednášku o ba-
rokní krajině a pomoc s přípravou vý-
stavy, PhDr. Řezníčkovi za prohlídku 
kláštera, panu faráři Vejnarovi za pro-
hlídku evangelického kostela, vedou-
címu muzea p. Rašínovi za možnost 
uspořádat výstavu našich prací. Dále 
všem ostatním vyučujícím, co na nás 
během projektu dohlíželi a samo-
zřejmě pí. učitelce Martině Šenkýřo-
vé, která projekt připravila, byla nám 
k dispozici celých čtrnáct dní v kuse 
a díky které jsme zjistili, že chodíme 
do školy v nejhezčím barokním městě 
v České republice! Děkujeme!

8. A (skupina fi lmového štábu),
ZŠ B. Hrozného

Zahrada Antona Šporka

Špork, to byl kníže nadevšechno,
byl moudrý a rozumný,
pořádal lovy na kachny
v tom krásném čase barokním.

Kníže s citem pro umění,
náš zámecký park zvelebil,
při záři nad zemí polární,
soch dvanácti měsíců zde postavil.

Sochy jaro, léto, podzim, zima,
nedaleko nich stojí,
lstivá kachna klasy sbírá,
turisté s údivem strnule stojí.

Barokní sochy slunce záře,
rokokní ve světle měsíce,
obdivují se všichni kráse,
jež Anton Špork zanechal tu zde.

Písčitá zem, klenba přírody,
v parku nadevše skvostném,
Šporka mít má svoje výhody,
ožívá příroda v duchu radostném.

Elementů sochy umělecky ztvárněné,
živly voda, oheň, země, vzduch,
alegorie úředně schválená,
odolají vlhku, blesku, suchu. 

Však vedle těchto nejznámějších,
 jsou tady i jiné,

třeba lvi, ti patří k nejkrásnějším,
perlám naší Lysé.

Nebo třebas písku lebky,
by byly tolik nadějné,
že se krásou tolik leskly,
až sem přilákaly zloděje.

Krádež se jim podařila,
škoda velká navždycky,
avšak vzpomínka se udržela, 
víme o Šporkově právním vlastnictví.

Ale stále je to naše chlouba,
dáma drží buchty,
lovci v rukách zajíc, kachna,
andělíček milý.

Voják stojíc u soudku vína,
duben drží citrusy,
vládne tu alegorická síla,
silnější než virusy.

Taková jest naše Lysá,
taková jest zahrada,
Anton krásu do soch chytá,
tak Brauna dílo vypadá.

Památek cena nevyčíslitelná,
končí tato báseň,
budou tu s Vámi do nekonečna,
jak drží u zubu dáseň. M
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Projektové vyučování na Základní škole Bedřicha Hrozného
aneb Putování za lyským barokem

Jistě jste 
si povšim-
li krásných 
barev pří-
rody kolem 
nás, zajíma-
vých stínů, 

které se prodlužují, hladivých pa-
prsků podzimního slunce, už tro-
chu nesměle probleskujícího skrz 
koruny stromů, i závojů mlhy, ne-
rozlučné, tajemné společnice po-
labského podzimu. Atmosféra 
vpravdě umělecká, inspirativní. I na 
naší škole jsme měli barevný pod-
zim. Oslovila nás studentka PedF 
UK, Martina Šenkýřová, která při-
pravila dvoutýdenní školní projekt 
k tématu barokního období v Lysé 
nad Labem.

Baroko nám bylo 11. - 22. 10. 
stále nablízku. Doprovázelo nás ve 
všech předmětech humanitního za-
měření. Poznávali jsme památky 
města i okolí, dívali jsme se do tvá-
ře barokní krajiny, zajímalo nás vý-
tvarné a hudební umění v místním 
měřítku i obecném kontextu. Kdo 
byl František Antonín Špork? Jak 
vypadalo naše město v 17. a 18. sto-
letí? Kdy byl postaven místní kos-
tel a ostatní významné památky? 
Jak přemýšleli lidé v době baroka?
A proč byli uctíváni svatí? Však se 
toto vše a ještě mnohem víc dozví-
me.

Zahajovací setkání v kostele 
sv. Jana Křtitele k nám přivábilo tu 
pravou uměleckou atmosféru, tolik 
potřebnou pro další dny. Žáci sed-
mých a osmých tříd po celou dobu 
spolupracovali v projektových sku-
pinách. Kronikáře zaujala zejména 
postava hraběte F. A. Šporka a sta-

li se odborníky na důležité dějin-
né události. Umělci na sebe necha-
li působit múzy. Výtvarníci se za-
měřili na barokní malířství, sochař-
ství a architekturu, vytvářeli také 
vlastní kresby nebo malby. Hudeb-
níci zapojili svou fantazii při tvor-
bě písní, využívali načerpaných po-
znatků o barokních hudebních for-
mách a nástrojích. Referenti ces-
tovní kanceláře připravovali plány 
pobytu pro turisty včetně výletních 
okruhů po Lysé a okolí. Filozofové 
se zamýšleli nad poselstvím, hod-
notami a symbolikou barokní doby. 
Vše pečlivě a s nadšením správných 
novinářů dokumentoval školní fi l-
mový štáb.

Neseděli jsme jen ve školních la-
vicích. Často jsme se vypravili na 
„rande“ s barokem přímo do terénu 
– do zámeckého parku, kostela sv. 
Jana Křtitele, evangelického sbo-
ru, archivu, Muzea Bedřicha Hroz-
ného a na další místa spjatá s baro-
kem nebo důležitá pro naše bádání. 
Mohli jsme si vyzkoušet také „nej-
baroknější“ hudební nástroj – var-
hany – a uslyšet jejich majestátní 
tóny. Pozorněji jsme vnímali výraz 
barokních soch, zámecký park vy-
tvořil pro naše vycházky tu nejkrás-
nější kulisu. Četli jsme v dokumen-
tech i pověstech, pátrali v mapách 
Šporkova panství, skládali verše, 
psali povídky, vytvořili výukové pla-
káty, doplňovačky, pozvánky, na-
malovali barokní pohlednice, pexe-
so či domino, natáčeli dokument 
i reklamu. Ještě dokreslit obrázek, 
zvýraznit poslední nadpis, vystřih-
nout scházející čtvereček pexesa, 
svázat kroniku, poupravit rým, do-
ladit zpěv. Závěrečná klapka... Po 

dvou týdnech jsme, možná s lehkou 
trémou, představili výsledky své-
ho úsilí nejprve školnímu publiku. 
O den později přišla na řadu školní 
znalostní soutěž o baroku. Pomysl-
nou tečkou se stala odpolední veřej-
ná prezentace, probíhající ve spolu-
práci s Muzeem Bedřicha Hrozné-
ho, kde se uskutečnilo závěrečné 
setkání spojené s výstavou žákov-
ských prací.

V průběhu dvou týdnů nešlo jen 
o shromažďování a používání no-
vých informací. Učili jsme se vzá-
jemně spolupracovat, společně po-
rovnávat různé nápady, hodnotit 
nejen svou práci, ale ocenit i sna-
hu ostatních spolužáků. Uvědomili 
jsme si, že naše město není jen mís-

tem, kde žijeme nebo pracujeme. 
Získali jsme k Lysé bližší, niternější 
vztah. Za naši pozornost a péči stojí 
veškeré její kulturní bohatství, pro-
tože naše město je opravdovou ba-
rokní perlou. Křehkou a krásnou. 
A ohlasy žáků? Zeptejte se svých 
dětí. Ve škole hodnotily celý projekt 
velmi příznivě.

Děkujeme zejména slečně Mar-
tině Šenkýřové za důkladnou pří-
pravu a realizaci přínosného pro-
jektu a také všem, kteří se nám 
v jeho průběhu věnovali, zpřístup-
nili nám cenné památkové objekty, 
spolupracovali při zajímavých vy-
cházkách, přednáškách nebo po-
máhali radou.

Olga Gruhnová

Vážení rodiče a přátelé naší školy!
Srdečně Vás zveme na vánoční dílnu, která proběhne 

8. 12. 2010 od 14.00 hodin v budově I. stupně 
ZŠ B. Hrozného (Masarykova škola). 

Přijďte si s námi užít adventní atmosféru a strávit příjemné 
odpoledne s dětmi.

Žáci a učitelé I.stupně ZŠ B. Hrozného
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Na naší 
Z á k l a d -
ní škole
B e d ř i c h a 
H r o z n é h o 
v Lysé nad 
Labem se  

žáci a  učitelé 1. stupně zúčastnili 
dlouhodobého projektu „ Barevný, 
veselý a hravý podzim“, který trval 
od 23. září do 4. listopadu 2010. 
Všichni se aktivně zapojili do roz-
manitých činností, které pozitivně 
ovlivňují zdraví, vytvářejí správné 
návyky, postoje a přístupy důležité 
pro zdravý životní styl.

Podzim ve své barevnosti a růz-
norodosti byl všude kolem nás. Za-
zněla písnička – Doktora se nebojí-
me, zeleninu rádi jíme. 

Jedno odpoledne se děti sešly na 
„ Podzimní dílně“, kde společně vy-
ráběly krásné výrobky z přírodního 
materiálu. S dětmi se rádi zapojili 
do celé práce i rodiče.

S velkým nadšením byl přivítán 
„Týden zdraví“. Každá třída při-
pravila pro své spolužáky rozmani-
té pokrmy a nápoje z podzimních 
plodů. Pokrmy a jejich prezentace 
se všem zdařila na výbornou. Pře-
svědčili jsme se, že i zdravá výživa 
může být pestrá, lákavá a chutná.

V rukou dětí ožívaly dýně, na 
chodbách i ve třídách zavonělo 
podzimní ovoce. Společně s draky 
jsme zamávali podzimu a sluníčku. 

Přejeme krásný podzim i Vám!  
Žáci a učitelé 1. stupně 

ZŠ B. Hrozného

Podzim ve škole
Program Prosinec 2010

NABÍZÍME TENTO PROGRAM 

Pro děti:

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

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

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

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

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

každé úterý odpoledne
Tvořeníčko pro děti od 3 let

každou středu odpoledne
Angličtina pro děti od 3 let

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

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

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

Pro dospělé:

každé pondělí dopoledne
Chi-Toning s hlídáním dětí - ZMĚNA V ČASE!

každé pondělí dopoledne
Aerobic s hlídáním dětí - NOVINKA!

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

Hlavním cílem projektu je zajistit celodenní kvalitní a kvalifi kované hlídání pro předškolní děti pracujících rodičů. Usilujeme o zlepšení služeb v mateřství 
a rodičovství a podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Tento projekt je fi nancován z ESF ČR a státního rozpočtu ČR.

OBSAZUJEME NÁSLEDUJÍCÍ POZICI: VYCHOVATEL/-KA
· Pedagogický směr a relevantní praxe
· Přátelské vystupování a jednání, trpělivost
· Spolehlivost a zodpovědnost
· Kladný vztah k dětem a ekologie
· Výhodou je znalost AJ
· Čistý trestní rejstřík
· Forma úvazku HPP, ale závisí na dohodě tak jako pracovní doba, je možná dopoledne, odpoledne ale i večer

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Otevřeli jsme novou ekologickou mateřskou školku rodinného typu

Bunny-Eko školka
Jiráskova 243/8
Čelákovice
http://www.bunny-ekoskolka.cz
e-mail: info@bunny-ekoskolka.cz
Mgr. Jana Teichertová
tel.: 736 437 829

POZOR! V prosinci máme otevřeno 
pouze od 1.12. do 21.12.2010
ZNOVU OTEVÍRÁME v pondělí 
3.1.2011 v 9.00 hodin.
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V sobotu 16. 10. 
2010 uspořádalo 
naše Mateřské cen-
trum Parníček v od-
poledních hodinách 

třetí ročník Bramboriády. Akce, je-
jímž hlavním tématem byly hry 
s bramborami, se tentokrát uskuteč-
nila v CaféInfo v Zåhradě v areálu 
bývalé Fruty, 

Ani letos jsme se při pořádání této 
akce neodklonili od již zaběhnutého 
programu, a tak si krátce po druhé 
hodině odpolední nejprve děti za do-
provodu svých rodičů zaskotačily při 
cvičení s hudbou. Následně se děti 
vrhly na absolvování jednotlivých 
soutěží, které pro ně byly připrave-
né. Mohly si vyzkoušet hod brambo-
rou na medvěda, slalom na koníkovi 
mezi bramborami, shazování kuže-
lek bramborou, tisk na papírový ta-
lířek bramborovými tiskátky, ozdo-
bení brambůrky šípky a dalším pří-
rodním materiálem a různé další dis-
ciplíny. Po absolvování všech soutě-
ží dostaly děti zaslouženou odmě-
nu, na kterou nám přispěla Zdravot-
ní pojišťovna METAL-ALLIANCE, 
Nábytek JAMALL a Zåhrada. Bram-

bory jsme již podruhé dostali od sou-
kromého zemědělce pana Rubeše.

Samozřejmě ani na této Bram-
boriádě nechyběla bramboračka, 
kterou pro naše Mateřské centrum 
opět zdarma uvařila Restaurace u 
Labutě. Jelikož nám přálo i počasí 
a z nebe nespadla ani kapka, mohli 
si malí i velcí také pochutnat na buř-
tu opečeném na ohni. 

Letošní ročník Bramboriády se 
skvěle vydařil. Svědčí o tom i to, že 
poslední návštěvníci opouštěli Ca-
féInfo až kolem šesté hodiny. V této 
souvislosti bychom proto rádi po-
děkovali všem našim spolupracov-
níkům a sponzorům, díky kterým 
jsme mohli Bramboriádu uspořá-
dat, a především zástupcům Zåhra-
dy, kteří nám poskytli perfektní záze-
mí i prostor, na němž se děti mohly 
vydovádět. Snad žádné dítě si nene-
chalo ujít skákání na velké trampo-
líně či návštěvu velkého dřevěného 
korábu plného různých prolézaček.

Děkujeme taktéž všem návštěv-
níkům za příjemně strávené sobot-
ní odpoledne a těšíme se opět příš-
tí rok!

Organizační tým MC Parníček

každé úterý dopoledne
Pilates s hlídáním dětí

každé úterý v podvečer
Chi-Toning

každý čtvrtek dopoledne
Cvičení na míčích s hlídáním dětí

každý čtvrtek odpoledne 
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí

každý čtvrtek v podvečer
JÓGA neboli relaxační cvičení

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

Upozorňujeme na tyto novinky / akce v programu:

pondělí 29. 11. až pátek 3. 12.
PŘÍJEM VĚCÍ DO BAZARU hraček, knih a drobných 
domácích potřeb

čtvrtek 2. 12. od 16.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ PRO NEJMENŠÍ

pondělí 6. 12. až pátek 10. 12.
PRODEJ VĚCÍ V BAZARU hraček, knih a drobných 
domácích potřeb

pátek 10. 12. od 10.00 hodin
Řízená diskuze na téma RESPEKT X HRANICE aneb 
výchova dítěte v teorii a praxi (v rámci Miminkovin)

čtvrtek 16. 12. od 16.00 hodin
ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

každé pondělí od 9.45 hodin
CHI-TONING s hlídáním dětí

každé pondělí od 10.45 hodin
AEROBIC s hlídáním dětí - NOVINKA!

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

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

BAZAR
hraček, knih a drobných 
domácích potřeb

pondělí 6.12. - pátek 10.12.
v čase od 9.00 do 12.00

a od 14.00 do 18.00 hodin
Bazar nových i použitých hraček, knih a drobných 

domácích potřeb se bude konat v Mateřském centru 
Parníček na adrese Čsl. Armády 29/11, Lysá n. L.

Přijímáme pouze čisté, neroztrhané a nezničené hračky, 
knihy a drobné domácí potřeby od pondělí 29. 11. 

do pátku 3. 12., a to každý den od 9 do 12 hodin, 
v úterý a ve středu také od 14 do 18 hodin.

Za každý kus, který budete chtít prostřednictvím 
Mateřského centra prodat, vybíráme bez ohledu na 

prodejní cenu 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 našeho MC. DĚKUJEME.

Bramboriáda
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* Tajenka písmenné křížovky: Veselé Vánoce přejí Listy.

 
 
 

 
 

Domov Na Zámku Lysá nad Labem 
- domov pro seniory

Mateřské centrum Parníček zve
děti i jejich rodiče na

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
ve čtvrtek 16.12. od 16.00 hodin

Přijďte si k nám spolu s dětmi ozdobit 
perníčky na Vánoce.

Perníčky budeme mít již upečené, polevu 
připravenou ke zdobení, takže už stačí jen 

PŘIJÍT A ZDOBIT. 
Odměnou pak budou nejen úsměvy dětí na 

tváři, ale také něco dobrého na zub.
Těšíme se na Vás!
Cena 30 Kč/dítě

Zámecké novinky 
Vánoce jsou před námi a my 

jsme tu opět s informacemi, jak se 
u nás na zámku žije.

V říjnu jsme jak jinak nezahále-
li a kdo nás navštívil a byl s námi, 
může jistě potvrdit.

O Dnu otevřených dveří jsme 
se zmiňovali už v minulém čís-
le Listů. Kromě pravidelných ak-
tivit jako jsou bohoslužby, Uni-
verzita volného času, promítá-
ní filmů pro pamětníky, poseze-
ní s jubilanty, skupinové cviče-
ní…; to bylo závěrečné kolo Kří-
žovkářského maratonu i s vyhlá-
šením vítězů. Probíhající podzim 
jsme si připomenuli „Podzim-
ním dnem“ s ukázkami výpěstků 
a kuchařským povídáním, které 
s podzimem souvisí. 

Ukázali jsme se i před na-
ším zřizovatelem, Krajským úřa-
dem Středočeského kraje, a to na 
IV. Krajské konferenci sociálních 
služeb v Příbrami, kde jsme s naší 
zámeckou kapelou Šporkovjan-
kou konferenci zahajovali.

Ve druhé polovině října jsme 
u nás v domově přivítali milou ná-
vštěvu klientů a zaměstnanců z do-
mova pro seniory - kněžny Emy 
z Neratovic. Zahráli jsme jim k po-
slechu, ukázali historické skvosty 
zámku i zámeckého parku. Nyní se 
chystáme návštěvu oplatit. 

Po několikaleté pauze jsme 
v rámci prevence bezpečnosti se-
niorů pozvali pobesedovat pří-
slušníky městské i státní policie, 
kteří ochotně pozvání přijali. Va-
rovná slova s tímto tématem pře-

šla v přátelskou a uvolněnou dis-
kuzi s našimi klienty. Rádi by-
chom s těmito přednáškami po-
kračovali i v budoucnu.

A to se blížil konec měsíce a my 
se vydali za brány našeho domo-
va a to do jiného domova doslova 
„za humny“, do ÚSP Mladá Milo-
vice, kde jsme zdejší klientelu po-
těšili opět s naší zámeckou kape-
lou. Jejich nejoblíbenější písnička 
„Jede, jede mašinka“ zvítězila na 
plné čáře.

27. 10. 2010 procházel chod-
bami našeho zámku „lampióno-
vý průvod“, zakončený povídáním 
s paní Dr. Kořínkovou v souvis-
losti se Dnem vzniku samostatné-
ho československého státu v roce 
1918. Poslední říjnovou sobotu 
jsme opět hráli s kapelou Špor-
kovjankou a to na „Dvoreckém 
vzpomínání“ pořádaného dvorec-
kými k 250. výročí založení obce 
Dvorce.

Já myslím, že jsme toho stihli 
opravdu hodně. Nemyslíte?

A co nás čeká? Doufáme, že klid 
a pohoda adventu a blížících se 
Vánoc…

Budeme bavit sebe, ale i ostatní 
veřejnost. Čekají nás návštěvy s vá-
nočními programy lyských základ-
ním a mateřských škol. 7. 12. 2010 
přivítáme zpěváka, doby mládí na-
šich seniorů, pana Richarda Ada-
ma. 

14. 12. 2010 od 18.30 hodin 
i pro veřejnost uspořádáme „Vá-
noční setkání v zámecké kapli“ 
a přiblížíme se k času Vánoc se 

Šporkovým triem ze ZUŠ v Lysé 
nad Labem a 18. 12. 2010 vy-
stoupí folklorní soubor Šáteček.

A pak už snad přijde Ježíšek 
a obdaruje nás velkou spoustou 
dárků, které si jistě zasloužíme.

Je čas adventu a blíží se čas 
vánoční, kdy by měli mít lidé 
k sobě blíž a pomáhat si. My se 
o to snažíme každý den s vypě-
tím všech sil. Budeme moc rádi, 
pokud nás v naší snaze podpo-

říte. Jakákoliv fi nanční pomoc 
bude pro náš domov velkým pří-
nosem a povzbuzením.

Informace o možnostech darů 
lze získat u ředitele domova.

Vážení a milí, krásné Vánoce 
a úspěšný rok 2011 Vám ze srd-
ce přejí obyvatelé a zaměstnan-
ci Domova Na Zámku u nás 
v Lysé.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.
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Občanské sdružení Semiramis, 
které je největším středočeským 
poskytovatelem sociálních služeb 
protidrogové prevence, existuje už 
10 let. Kulaté výročí oslavilo premi-
érou fi lmového dokumentu, který 
mapuje činnost všem pěti progra-
mů protidrogové prevence, které 
Semiramis provozuje ve Středočes-
kém, Královéhradeckém a Liberec-
kém kraji, tedy K-centra Mladá Bo-
leslav, K-centra Nymburk, Centra 
terénních programů, Centra drogo-
vých služeb ve vězení a Centra pri-
mární prevence. Pracovníci sdruže-
ní dojíždějí také do ulic a škol Lysé 
nad Labem.

Kromě zaměstnanců sdružení ve 
fi lmu vystupují představitelé měst, 
škol, probační a mediační služby, vě-

zeňské správy a v neposlední řadě 
i klienti Semiramis o. s. Jako zvlášt-
ní hosté se objeví herec Ladislav Žu-
panič, frontman skupiny Tři sest-
ry Lou Fanánek Hagen a redaktor-
ka zpravodajství ČT Ivana Šmelová.  

Pětatřicetiminutový fi lmový do-
kument nemá sloužit jen pro potře-
by sdružení, ale klade si také za cíl 
představit oblast protidrogové pre-
vence široké veřejnosti. Proto bude 
mimo jiné distribuován městům 
a školám, s nimiž Semiramis spo-
lupracuje, a k dispozici bude kaž-
dému, kdo o jeho zhlédnutí proje-
ví zájem. „Chystáme se oslovit kina 
ve městech, kde pracujeme, jestli 
by neměla zájem fi lm promítnout, 
v jednání je také síť regionálních te-
levizních stanic. Objeví se samo-

zřejmě také na našem webu,“ říká 
za autory dokumentu mluvčí Semi-
ramis o.s. Ondřej Urbanec. 

Film vzbudil zájem už při své pre-
miéře, kdy ho zhlédla padesátka di-
váků včetně představitelů měst. 
„Myslím, že by dokument měli vi-
dět všichni naši zastupitelé. Poku-
síme se ho promítnout na některém 
ze zasedání zastupitelstva,“ uved-
la například starostka Sadské na 
Nymbursku Cecilie Pajkrtová. 

Občanské sdružení Semiramis 
začínalo svou činnost v oblasti pro-
tidrogové prevence ve skromných 
podmínkách K-centra Nymburk 
a včetně začínajících terénních pro-
gramů mělo několik desítek klien-
tů. Dnes pracuje s 8 tisíci klienty v 
pěti programech, z toho je více než 

1 tisíc uživatelů drog, většinou nit-
rožilních. Ve Středočeském kraji 
pracuje na Nymbursku, Mladobole-
slavsku, Mělnicku a Praze-východ. 
Aktivity Centra primární preven-
ce přesahují do Královéhradeckého 
kraje, práce Centra drogových slu-
žeb ve vězení do kraje Libereckého.  

V roce 2009 vyměnili pracovní-
ci Semiramis o. s. více než 171 tisíc 
použitých injekčních stříkaček za 
hygienicky nezávadné a v 15 měs-
tech Středočeského kraje posbírali 
a zlikvidovali 864 odhozených stří-
kaček. Centrum primární preven-
ce pracovalo se 4 a půl tisíci žáky 
a 377 pedagogy na 33 školách. 

Další informace, výroční zprávy 
a kontakty najdete na www.os-se-
miramis.cz.

Semiramis oslavil 10 let existence
premiérou fi lmu o své činnosti

Pokračování ze strany 1
Když jsme konečně uslyšely hlas 

zvonku, otevřely se dveře u poko-
je a my uviděly rozzářený vánoční 
stromeček, prskavky a pod větvemi 
poschovávané vánoční dárky. Když 
jsme se potěšily s dárky a rodičům 
poděkovaly za krásný večer, předa-
ly jim obrázky, které jsme pro ně na-
kreslily.

Poté nás všechny čekala ještě jed-
na slavnostní večeře a nádherný ve-
čer strávený u babičky a dědy „Na 
Dupandě“, kde se vždy celá naše 
rozvětvená rodina, strýcové, tety 
a hlavně dvě mladší sestřenice se-
šli. Kolem bohatě prostřeného stolu 
se nás sešlo 12, jako apoštolů. Kro-
mě tradičního vánočního menu, jaké 
jsme měli i doma, byla tady i babičči-
na specialita „kapr načerno“, hustě 
posypaný mandlemi, ořechy, hrozin-
kami, zalitý švestkovou omáčkou, 
ozdobený ještě zeleninou a plátky 
citronu. I tady jsme dostávali dárky, 
ale hlavně prožívali  spolu s dospě-
lými nádhernou vánoční atmosféru. 
Když se na setmělém okně ozářeném 
jenom svíčkami a rozzářeným stro-
mečkem objevila „zlatá prasátka“, 
o která se postarala teta s maminkou 
v podobě pohazované zlaté pšenky 
na tabulky okna, naše radost a pře-

kvapení nebraly konce. Když potom 
došlo na vánoční koledy, cukroví, 
krájení jablíček a ochutnávání domá-
cí zmrzliny, kterou jsme my děti po-
máhaly připravit, zářily naše oči stej-
ně jako vánoční hvězda na špici stro-
mečku.

S pocitem radosti, spokojenos-
ti a dobré nálady, rozcházeli jsme se 
všichni domů. Ještě dlouho po Váno-
cích  jsme vzpomínali na krásně pro-
žité svátky s těmi, kteří nás mají rádi 
a tyto nezaměnitelné chvíle pro nás 
děti připravily.

Tyto mé vánoční vzpomínky jsou 
z doby, kdy mé další dvě sestry mlad-
ší o 8 a 11 let nebyly ještě na světě, ale 
i ony potom pokračovaly v této zapo-
čaté rodinné tradici.

Všichni, co už mi odešli a nejsou 
se mnou, mi něco zanechali.  Jsou 
to hezké vzpomínky na dobu  mého 
dětství, mládí i dospívání a já pro-
střednictvím těchto vzpomínek se 
do této doby vracím a zvlášť v době 
předvánoční znova nezapomenutel-
né chvíle prožívám.

Přeji vám ze srdce šťastně pro-
žité Vánoce. Do nového roku 2011 
hodně zdraví, pohody a spoustu 
milých překvapení.

Alena Hradecká,
KD Lysá nad Labem

S blížící  se 
zimou vyvstá-
vá otázka, jak 
jí přežije ku-
bistická vila 
v Litoli. Pro 
ty z vás, kte-

ří se zajímáte o tuto mimořádnou 
památku architektury, zatím čle-
nové sdružení Za záchranu kubis-
tické vily architekta Emila Králíč-
ka v Litoli, o. s. nemají dobré zprá-
vy. Na základě únorových jedná-
ní se zástupci MěÚ Lysá nad La-
bem i Národního památkové-
ho ústavu nechal vlastník, spo-
lečnost ARS Altmann Praha spol. 
s r. o., přes léto vypracovat projekt 
pro stavební povolení k zahájení 
oprav. Zatím se však podařilo pou-
ze provizorní zakrytí proskleného 
světlíku v hale, kudy do vily pršelo. 
Významným počinem bylo vyčištění 
okapů, díky jejichž dlouhodobé ne-
údržbě významně vlhlo zdivo vily. 
Zimním „opatřením“ tedy bude 
jen nařízené odstraňování sněhu ze 
střešní konstrukce a zajištění oken a 
dveří.

Budeme všichni doufat, aby ne-
zůstalo jen u těchto kosmetických 
opatření, ale aby se na jeře při-
stoupilo k již řádnému zabezpe-

Kubistická vila v Litoli
čení objektu. K podpoření těchto 
snah jsme oslovili mateřskou fi rmu 
ARS Altmann v Německu, která 
snad bude mít více pochopení pro 
v pravdě evropskou vilu Emila Krá-
líčka. 

za sdružení Stanislav Svoboda

Vzpomínky na Vánoce
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Dne 26. 10. 2010 proved-
la Městská policie Lysá nad La-
bem společně s obvodním oddě-
lením PČR Lysá nad Labem bese-
du se seniory v domově Na zám-
ku v Lysé nad Labem. Mnozí se 
ptají, proč má policie besedo-
vat se seniory, není to zbytečné? 
Opak je pravdou. Bohužel v dneš-
ní době jsou senioři jednou z nej-
více ohrožených sociálních sku-
pin v naší společnosti. Na senio-
rech je páchaná nejrůznější trest-
ná činnost, ať to jsou podvody, ná-
silná trestní činnost, šikana apod. 

Při besedě jsme se snažili naše se-
niory upozornit na tato nebezpečí 
a popřípadě jim poradit, jak se 
v určitých situacích zachovat. 
Beseda proběhla v uvolněné at-
mosféře a myslím si, že přinesla
oboustrannou spokojenost. Na 
závěr jsme byli pozváni na prohlíd-
ku zámecké kaple. Chtěl bych tou-
to cestou poděkovat všem, kteří se 
na této besedě podíleli. Doufám, že 
takováto setkání budou probíhat 
i nadále.

Luděk Přibyl,
 ředitel MP Lysá nad Labem             

Beseda se seniory Lysáci staví pro Lysáky internet
budoucnosti!

Již od léta se mohou další stov-
ky domácností připojit k internetu 
přes optickou přístupovou síť ob-
čanského sdružení LysaFree. Kon-
cem srpna jsme dokončili výstavbu 
druhé části sítě na sídlišti, připojení 
je dostupné ve všech domech. Prv-
ní část jsme spustili již v roce 2006, 
dnes služeb optické sítě využívá na 
dvě stovky uživatelů. Mimo sídliště 
jsme naše optické kabely pokládali 
taky po celé délce rekonstruované 
Masarykovy a Čapkovy ulice. Rych-
lost přípojek je 100Mbit/s a kromě 
připojení k internetu je možné přes 
síť sledovat digitální televizi. Urči-
tě stojí za zmínku i to, že naše úsilí 
podpořilo v rámci projektu i Minis-
terstvo informatiky a při budování 
sítě úzce spolupracujeme s městem 
Lysá nad Labem.

Optický kabel je nejmodernější 
médium pro telekomunikační sítě, 
zvládá přenosové rychlosti v řádu 
desítek Gbit/s a to na vzdálenosti až 
desítek kilometrů. Skvělé paramet-
ry, řeknete si, proč vlastně tu optiku 
nepoužívají už všichni? Rychlost je 

totiž vykoupena vyššími pořizova-
cími náklady, která komerčním po-
skytovatelům internetu brání ve vy-
užití této jedinečné technologie.

Možná se proto budete ptát, jak 
je možné, že právě LysaFree tuto 
velmi sofi stikovanou technologii 
nabízí. Jelikož jsme nezisková orga-
nizace, všechny naše fi nanční pro-
středky využíváme k zajištění pro-
vozu a zlepšování parametrů naší 
sítě. Protože jsme všichni místní, 
Lysou vnímáme nejen jako měs-
to, kde žijeme a pracujeme, ale také 
jako místo, které máme rádi. Pro-
to jsme k naší síti zdarma připojili 
městský úřad a většinu škol a ško-
lek ve městě. Mimoto také provozu-
jeme v Lysé dvě veřejné web kame-
ry. Jedna je umístěna na věži kostela 
a zabírá centrum města. Druhá ka-
mera je na domu č.p. 214, tzv. Vich-
rově vile a zobrazuje krásné panora-
ma zámeckého vrchu, kostela a ná-
městí Bedřicha Hrozného. Obrázky 
z kamer a další informace najdete 
na našem webu www.lysafree.net.

LysaFree, o.s.

Poznámky k volbám
V měsíci říjnu jsme absolvova-

li komunální volby a 1. listopadu 
bylo na ustavujícím zasedání za-
stupitelstva města (ZM) zvoleno 
jeho vedení. Podívejme se zblízka, 
jaké ty volby byly a co přinesly na-
šemu městu.

Samotným volbám předcháze-
la volební kampaň, do které se za-
pojilo 9 politických subjektů. Ty 
se soustředily na vydávání růz-
ných tiskovin, propagačních ma-
teriálů, plakátů, ale i na velké bill-
boardy, dle toho, jak který politic-
ký subjekt je bohatý nebo chudý. 
Využily se panely na Husově ná-
městí, které nikdo nepoškodil, vy-
držely až do voleb. Jako pozitivní 
počin hodnotím besedu v kině se 
všemi zástupci sdružení a stran, 
kteří měli prostor pro představení 
volebních programů. Přišlo hodně 
občanů, kteří  od kandidátů chtě-
li slyšet odpovědi zejména na tyto 
problémy: proč byla rekonstrukce 
Masarykovy ulice tak drahá, prak-
ticky bez dotací a málo účelná, 
kritika vládnutí ODS  pomoci po-
litické korupce,  problematika re-
konstrukce nezpevněných komu-
nikací, postup vedení města při 
realizaci projektů, nedostatečné 

a nekvalitní parkovací plochy, 
polemika kolem umístění obchod-
ního centra Na Mlíčníku, posta-
vení víceúčelové haly, úprava če-
kárny na nádraží a problémy 
v dopravě na hlavních tazích měs-
tem. 

Škraloupem na předvolební 
kampani byla tiskovina anonym-
ních autorů “Sebechvála smrdí“, 
která byla vhazována občanům 
do domovních schránek a zamě-
řena k vládnutí ODS v uplynulém 
volebním období. Pokud to auto-
ři mysleli vážně, tak se měli po-
depsat a neschovávat se za něko-
ho jiného.

V samotných volbách zabodo-
valo všech devět politických sub-
jektů. Vyhrála ODS, i když opro-
ti roku 2006 ztratila 1 mandát. 
U této strany je nutno podtrh-
nout, že od r. 1998, kdy se komu-
nální politikou zabývám, má své 
voličské jádro, kterému je jedno, 
zda ODS je ve vedení města nebo 
v opozici, zda na čele kandidátky 
je ten nebo onen, zda se dopusti-
la nějakých chyb, vždy získala tři 
až pět mandátů. Například v mi-
nulém volebním období jí neu-
škodila ani situace kolem nevý-

hodné smlouvy nového parková-
ní ve městě, vládnutí pomoci po-
litické korupce, nesplnění někte-
rých bodů programového prohlá-
šení atd. Po 12 letech bude mít 
pí. Chlouková z ČSSD v ZM ko-
legu. MOP oproti minulému vo-
lebnímu období přišel o 1 mandát. 
I když zastupitelé za KSČM od-
vedli dobrou práci v ZM, v komi-
sích a výborech, že iniciovali pod-
pisovou akci pod petici za dostav-
bu obchvatu a výstavbu domova 
důchodců s denním stacionářem, 
se to nijak ve volbách neodrazil, 
KSČM ztratila jednoho zastupite-
le. Sdružení Naše Lysá, Lysá 2010 
a KDU-ČSL získaly po jednom za-
stupiteli. Lyský region v letošních 
volbách nekandidoval. Novými 
subjekty na komunální politické 
scéně je sdružení KULTURNĚ!, 
které získalo 2 mandáty a TOP O9 
s jediným zastupitelem.

V  novém zastupitelstvu je de-
set zastupitelů, kteří již mají zku-
šeností v samosprávě a pět je no-
vých. Matadorkou v ZM je pa-
ní Marcela Chloupková, která od 
r. 1998 zasedala ve všech RM a 
vykonávala funkci zástupce sta-
rosty! 

Po volbách se intenzivně vy-
jednávalo, jaké bude složení ve-
dení města. Názory se různily jak 
v ODS, tak i v MOPu, kdo s kým 
a proti komu. Rozhodnutí padlo 
den před konáním ustavujícího 
jednání ZM. Tady proběhlo hla-
sování podle připraveného scé-
náře. Z bývalého vedení byli opět 
zvoleni tři zastupitelé, a místo zá-
stupců KULTURNĚ!, kteří údaj-
ně měli také namířeno do koalice, 
se nakonec „umazali“ zastupitelé 
z MOPu a Naše Lysá. Dobrá zprá-
va je pro ty voliče, kteří kritizovali 
vládnutí pomoci politické korup-
ce. Nebude druhý zástupce staros-
ty a ušetřené fi nanční prostředky 
cca 2 miliony korun budou použi-
tý na úklid sněhu z chodníků a na 
přistavení kontejnerů na domov-
ní odpad.

Volební programy jsou si velmi 
podobné a tak by nic nemělo brá-
nit tomu, aby se vygenerovaly pri-
ority pro další rozvoj města s je-
jich fi nančním zabezpečením. Pro 
transparentnost jednání RM i ZM 
by se měly při rozdílném hlasová-
ní v zápisech uvést jména radních 
nebo zastupitelů.

Ján Šturm
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Informujme pravdivě
Vracím se k předvolebním akti-

vitám některých volebních subjek-
tů až teprve nyní, abych nebyl nař-
čen, že něco ovlivňuji předem nebo 
případně někomu ubližuji. Jsem 
velice zklamán zejména nepravdi-
vými informacemi, které byly uve-
deny na letácích ODS a ztotožňu-
ji se s názory občanů, že byli uve-
deni v omyl, nebojím se říci přímo, 
podvedeni.

Za poslední 4 roky, kdy jsem byl 
zastupitelem, vše co se v zastupi-
telstvu města (ZM) projednáva-
lo a odsouhlasovalo, jsem zažil na 
vlastní oči a vzhledem k tomu, že 
jsem zasedal již v předchozích za-
stupitelstvech, měl jsem možnost 
i srovnávat a sledovat realizaci 
akcí, které přecházely z jednoho 
období do druhého.

Ve volbách nakonec získala ODS 
4 mandáty, nejvíce ze všech sub-
jektů, i když o 1 mandát méně, než 
měla v minulém volebním období. 
Voliči asi uvěřili, že ve svých před-
volebních materiálech uveřejňu-
je pravdu a nic než pravdu. Podí-
vejme se však, jak to ve skutečnos-
ti bylo.

Ve svém volebním materiá-
lu „Co jsme dokázali“ přesvědču-
je voliče, že vše, co se v Lysé doká-
zalo udělat, je zásluhou všemoc-
né strany, především zásluhou ve-
doucího triumvirátu v radě měs-
ta. Stačí se však podívat do záko-
na o obcích, kde v § 5 je stanoveno 
ve stručnosti, že obec spravuje za-
stupitelstvo, tedy žádná jednotlivá 
strana, a k tomu účelu se volí ješ-
tě navíc orgány jako je rada a sta-
rosta. Navíc vnímavý občan - volič 
jistě pochopí, že jestliže má strana 
v zastupitelstvu 5 členů a jednoho 
člena ze svého „B“, a přitom je tře-
ba k odsouhlasení jakékoliv akce 
8 zastupitelů, že nemůže nic roz-
hodnout sama.

V předvolebním materiálu měla 
ODS uvedeno celkem 28 akcí, 
resp. oblastí, kde něco údajně do-
kázala. Zajímavostí jistě je, že vět-
šinu drobných oprav a rekonstruk-
cí zabezpečují podle schválené-
ho plánu přímo jednotlivé odbo-
ry. Pracovníkům úřadu a projekto-
vé manažerce ještě nikdo nepodě-
koval, ale já takto činím. S těmito 
akcemi nemělo vedení nic společ-
ného, na některé akce byly dota-
ce schváleny již před rokem 2006. 
Obdiv patří zejména odborům 
školství a kultury, vedoucí paní 
Dr. Bodnárové, odboru majetku 

a investic, vedoucímu panu Blaž-
kovi a projektové manažerce, paní 
Javorčíkové.

Co zajistil pan starosta, byla 
např. dotace cca 2 mil. Kč na za-
koupení nového požárního vozid-
la prostřednictvím svého kamará-
da pana Tluchoře.

Pro příklad uvádím, že dva roky 
trvaly neplodné diskuse, kdy neby-
lo možno přesvědčit zastupitele za 
ODS a jimi ovlivňované zastupite-
le, aby byl dán souhlas k výstavbě 
modulární školky pro 50 dětí, což 
bylo nakonec rozhodnuto, že bude 
ve stávajícím areálu MŠ Pampeliš-
ka. Nakonec úsilím, především nás 
zastupitelů za KSČM, místostaros-
ty pana Sedláčka a za podpory ve-
řejnosti, zejména rodin s dětmi, se 
to podařilo. ODS se chlubí zcela ci-
zím peřím.

S výstavbou v bývalém areá-
lu Fruty jsou dlouhodobé potí-
že, připravovaly ji již minulá za-
stupitelstva, do její přípravy měs-
to vložilo již dříve cca 12 mil. Kč. 
Oživit tyto plány dokázal v úno-
ru 2007 Ing. Gregor, jinak se mož-
ná dosud nic kolem výstavby nedě-
lo. Není zásluhou ODS, že byl zís-
kán investor, naopak kolem výbě-
ru byla řada manipulací a podvodů 
na hranici porušení zákonů. Na-
konec pozemky města v jeho cen-
tru jsou připraveny k odkupu za 
směšnou cenu a město bude při-
praveno při realizaci podle jiných 
dokumentů a informací o přibližně 
15 mil. Kč. Stačí se podívat, za ja-
kou cenu jsou prodávány zasíťova-
né pozemky na okraji města. Sa-
motný projekt a jeho fáze realizace 
vykazují řadu závad. Především sa-
motné pojetí staveb, paneláky typu 
50. let, krabicového typu, o něco 
vylepšené, hustota zástavby, byto-
vé domy na 70 % pozemku města, 
degradují celé území, které moh-
lo být novou dominantou města. 
Přitom není momentálně záruka, 
na základě předpokládaného har-
monogramu výstavby, že se poly-
funkční objekt s občanskou vyba-
veností bude vůbec stavět. Navíc 
je potřeba počítat s obranou maji-
telů domků v Pivovarské ulici, jimž 
v jejich požadavcích vyhověla de-
veloperská fi rma pouze částečně 
a u vedení města neměli občané za-
stání, naopak šlo a jde soukromé 
fi rmě velice na ruku.

Obchodní centrum na Mlíčníku 
je teprve ve stádiu příprav na jeho 
realizaci, zástupci ODS se dušova-

li ještě před půl rokem, že o akci nic 
nevědí, přitom soukromá fi rma již 
jednala s řadou místních subjek-
tů o výměně nebo výkupu pozem-
ků a ZM nic nevědělo. Proti vý-
stavbě je řada protestů, jedna peti-
ce s podpisy občanů byla již vede-
ní města předána. Je zcela jasné, že 
se zhorší dopravní situace, život-
ní prostředí a život občanů obecně 
v ulici Jedličkova, na starém síd-
lišti, Na Mlíčníku apod. Protestuje 
se i proti umístění, OC si přejí ob-
čané ve zcela jiných lokalitách. 
Zajímavá je také skutečnost, že 
v územním plánu je tato lokalita 
vedena jako drobná výroba a při-
tom tam má být supermarket, což 
je zcela podivné. Ovšem nepodaří-
li se tento projekt dovézt ke zdár-
nému konci, město o tuto výstav-
bu přijde a bude tam pouze nále-
tová zeleň. Rozhodování je proto 
složité.

Je zajímavé, i když ne překvapi-
vé, že se v letácích ODS jaksi za-
pomněla zmínit o zjevných neú-
spěších. Již se zde nepíše, že vládla 
v Lysé na základě politické korup-
ce, což přišlo daňové poplatníky na 
cca 2 mil. Kč, není zde zmínka, že 
nezvládla zavést nový systém par-
kování, že smlouva připravená 
s fi rmou Activ Kladno byla tak 
nevýhodná pro město, že ji soud 
uznal naštěstí za neplatnou od sa-
mého počátku, jinak hrozilo městu 
velmi vysoké penále, po jejím zru-
šení v roce 2007.

Není nikde napsáno, že proble-
matikou výstavby II. části obchva-
tu a stavbou domova důchodců 
s denním stacionářem, které jsou 
akcemi Středočeského kraje, se 
nové zastupitelstvo pod vedením 
ODS, i přes interpelace zastupi-
telů, zejména za KSČM, nehodla-
lo zabývat, resp. až po 3 letech ur-
gencí. Nakonec před volbami se 
na podporu těchto požadavků roz-
hodli zástupci KSČM vyvolat pod-
pisovou akci a petici již podepsa-
lo k 25. 10. 2010 cca 1100 obča-
nů, kromě některých členů ODS 
a jejich příznivců. Nepodepsali se 
např. pan starosta, radní Kopecký 
a europoslanec Fajmon. Očekává 
se jednání u hejtmana MUDr. Da-
vida Ratha.

O rekonstrukci Masarykovy uli-
ce toho bylo napsáno již hodně. 
Toto dílo za desítky milionů při do-
taci pouze cca 3 mil Kč na kanali-
zaci (pozn.: zajistila místostarost-
ka na Středočeském kraji, niko-

liv ODS)se nezdařilo, byť pro ně-
které hezké na pohled, ale bohu-
žel naprosto neúčelné, s problema-
tikou provozu i údržby, se zhorše-
ním podmínek pro podnikatele zde 
provozující živnosti, ale i pro obča-
ny samé při jejím každodenním vy-
užití, navíc s řadou závad a nedo-
statků, které budou muset být do-
datečně odstraněny. Občané žáda-
jí, již nikdy něco podobného více. 
Bohužel, i to, po výsledcích voleb 
a volbě staronových členů rady, opět 
hrozí. Navíc tato stavba zmrazila vý-
stavbu jiných potřebných věcí.

Výstavba separačního dvora je 
sice hezká věc, ale občané jsou zdě-
šeni, neboť zejména pro ty, kteří 
nebydlí na novém sídlišti, se stalo 
v podstatě nemožné tento separač-
ní dvůr využívat a pokud nebudou 
přistavovány kontejnery, tak se do-
čkáme toho, že město a přilehlé 
obce budou zamořeny odpadem. 
V současné době stačilo vzít koleč-
ko nebo káru a odpadu se dalo zba-
vit celkem snadno, ale v budoucnu 
to bude složitější a náročnější na 
dopravu odpadu do určeného mís-
ta, zvláště velice složité pro starší 
občany. 

O anonymním pamfl etu, vhazo-
vaném do schránek den před vol-
bami se raději nevyjadřuji, jedno-
značně však prohlašuji, že není 
dílem KSČM, jak se radostně po 
městě rozšiřovalo. Šlo o ničím ne-
podloženou fámu. Nakonec máme 
k dispozici určité indicie a výpově-
di svědků, že autorem byl zcela jiný 
subjekt. Pouze mohu konstatovat, 
že ale obsah pravdivý byl.

Nakonec podíváte-li se na voleb-
ní programy kandidujících stran 
a občanských sdružení, tak si 
jsou podobné jako vejce vejci, ale 
v žádném jsem nezachytil, že by 
se v něm tak chlubilo jako v mate-
riálech ODS.

Nakonec jste stejně jako voli-
či vypadli ze hry, výsledky voleb 
se nerespektovaly, opět došlo na 
volební tanečky a v podstatě opět 
k politické korupci, i když o něco 
jiné, než v minulém období. Na-
dávání, Vám, občanům nepomů-
že, je třeba jít k volbám, účast asi 
46 % není to pravé ořechové.

Mohu Vás všechny ujistit, že zá-
stupci za KSČM se nikdy nesníží 
ke lživým informacím a vyzývám 
všechny ostatní, informujte prav-
divě!

Stanislav Ježek,
bývalý zastupitel za KSČM
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám poděko-

val za to, že jste volili jednu z demo-
kratických stran a „nadělili“ mi, byť 
bezpartijnímu, více jak 50% prefe-
renčních hlasů a dostal jsem se tak 
na prvé místo v kandidátce. Velice si 
cením vaší důvěry a bylo to pro mne 
velkým překvapením, když sleduji 
a vy též, ten nehorázný proces ne-
vybíravých a ničím nepodložených 
útoků proti KSČM, ať již od mé-
dií, včetně veřejnoprávních, ane-
bo od některých politických činite-
lů nebo politologů. Hodně jste dis-
kutovali o tom, že předvolební klá-
ní bylo nefér a velice jste kritizova-
li předvolební letáky ODS plné lží, 
nepravd a chlubení se cizím peřím 
anebo pamfl et, byť pravdivý, rozná-
šený v noci z 15. na 16. 10., který byl 
zcela neprávem přisuzován KSČM. 
Máte pravdu, bylo to na stížnost 
k soudu. Ale sami víte, jak v této 
zemi soudy pracují.

Možná, že jsem vás přeci jen ně-
které trochu zklamal, když jsem 
1. 11. 2010, odešel předčasně ze 
zmanipulovaného a nedemokratic-
kého volebního aktu nového vede-
ní tohoto města. V úvodu jsem se 
snažil přesvědčit ostatní, abychom 
respektovali demokracii a výsledky 
voleb a zástupci města byli zvoleni 
podle paritního systému na zákla-
dě volebních výsledků. Bohužel se 
tak nestalo a mohu jen obdivovat 
ty demokraty, kteří mne podpoři-
li. Bylo nás bohužel málo. Ale snad 
mne pochopíte, znáte dlouhodo-
bě mé pevné postoje, té kome-
die jsem se nemohl zúčastnit. Na-
konec funkce obsadili zastupitelé 
v pořadí výsledků na 1., 3., 4., 6. 
a 7. místě. Chápu vás, že to odsu-
zujete.

Mohu vás ujistit, že budu v ZM 
pokračovat ve své započaté práci 
a přes veškerou ideologizaci pro-
jednávaných otázek budu vždy brát 

v úvahu vaše názory, podněty, i po-
koušet se řešit vaše problémy, ať 
již přímo anebo pomocí interpela-
cí. Neočekávejte ode mne, že budu 
pouze kritizovat, ale především po-
dávat vlastní podněty anebo návr-
hy přímo na jiná řešení. Již v těchto 
dnech jsem podal návrhy na změ-
nu programu ZM tak, aby zejména 
„obecné záležitosti“ byly projed-
návány na úvod zasedání. Součas-
ně se i pokouším, aby byl přijat za-
stupiteli „Etický kodex zastupitele 
města Lysé nad Labem“.

Závěrem minulého období jsem 
byl příjemně překvapen, že po na-
šem minimálně tříletém snaže-
ní, myslím tím i snaze mého býva-
lého kolegy pana Stanislava Jež-
ka, došlo k tomu, že byly vytvoře-
ny základní předpoklady ke zpra-
cování strategického plánu města, 
v jehož rámci by měl být zpracován 
i dopravní a energetický generel, 
jehož cílem bude stanovení priorit 
v rozvoji města v jednotlivých ob-
lastech zájmu občanů a bude tak 
snad zabráněno takovým kolap-
sům jako byla rekonstrukce, resp. 
konečná podoba Masarykovy uli-
ce. Snad se nám podaří zabránit 
tomu, aby nebyla budována neú-
čelná díla a doslova vyhazovány ve-
řejné fi nance, zvláště pak v pokra-
čující a asi nikdy nekončící hospo-
dářské i politické krizi.

Doufám, že budu mít nadále vaši 
podporu, doporučuji vám, abyste 
se zúčastňovali i zasedání ZM a vě-
řím, že i ti, co k volbám nešli a sou-
časný stav ve vedení města i trochu 
zavinili, alespoň příště pochopí, že 
lze zamést smetí i před vlastním 
prahem, ale musí se jít k volbám 
a nejenom veřejně anebo po hos-
podách na situaci ve městě anebo 
ve státě nadávat.

S přáním všeho nejlepšího.
Ing. Petr Gregor,

váš zastupitel

Prohlášení

Dny zdraví s VZP
Nečekejte, až vás nemoc zaskočí.
Nechte se včas zdarma vyšetřit.

NABÍZÍME VÁM BEZPLATNĚ: 

Vyšetření: 
� hladina cholesterolu 

a cukru v krvi
� krevní tlak a pulz
� množství tělesného tuku
� kožní znaménka a pihy

Poradenství: 
� výživa
� zdravý životní styl
� ochrana před ultrafialovým

zářením

Program pro děti: 
� klauniáda

Partner akce:

BÝT AKTIVNÍ SE VYPLATÍ.

4. a 11. prosince 2010
10:00–17:00 hodin

Lysá nad Labem, Výstaviště
Polabské vánoční trhy

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

Čt 2.12. MUDr. Dáňová
Pá 3.12. MUDr. Chocholová
So 4.12. MUDr. Čerňanská
Ne 5.12. MUDr. Čerňanská
Po 6.12. MUDr. Čerňanská
Út 7.12. MUDr. Matasová
St 8.12. MUDr. Chocholová
Čt 9.12. MUDr. Dáňová
Pá 10.12. MUDr. Čerňanská
So 11.12. MUDr. Matasová
Ne 12.12. MUDr. Matasová
Po 13.12. MUDr. Čerňanská
Út 14.12. MUDr. Matasová
St 15.12. MUDr. Chocholová
Čt 16.12. MUDr. Dáňová
Pá 17.12. MUDr. Matasová

So 18.12. MUDr. Dáňová
Ne 19.12. MUDr. Dáňová
Po 20.XII MUDr. Čerňanská
Út 21.12. MUDr. Matasová
St 22.12. MUDr. Chocholová
Čt 23.12. MUDr. Dáňová
Pá 24.12. MUDr. Dáňová
So 25.12. MUDr. Chocholová
Ne 26.12. MUDr. Chocholová
Po 27.12. MUDr. Čerňanská
Út 28.12. MUDr. Matasová
St 29.12. MUDr. Chocholová
Čt 30.12. MUDr. Dáňová
Pá 31.12. MUDr. Chocholová
So 1.1. MUDr. Čerňanská
Ne 2.1. MUDr. Čerňanská

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
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Za Lysou krásnější XXXIX a veselejší

Vánoce jsou na krku, přesto se zmíním o letním záhonu u domu 203 
v ulici Nová v Litoli. Barevná kombinace velkokvětých růží, afrikánů, 
ibišku a rudbekií doslova prozářila ulici. Co mne však zaujalo ještě více, byl 
sousedův truhlík afrikánů v okně spolu s …

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Členové Psí školy SUPERPES 
závodili na mistrovských závodech

Polabský motoráček 2010

Vrchol agilitní sezóny se kaž-
doročně odehrává v září. Mis-
trovství České republiky se le-
tos konalo v krásném sportov-
ním areálu ve Vamberku. Kva-
lifi kační kritéria splnilo a MČR 
se zúčastnilo 194 týmů (pes 
+ psovod). Závody posuzova-
li i zahraniční rozhodčí z Norska 
a ze Slovenska, české rozhodčí za-
stupoval pan Zdeněk Spolek a Petr 
Rybář. Závod byl zajímavý, konku-
rence vysoká a bylo opravdu na co 
koukat.

Z Psí školy SUPERPES se závo-
du účastnila Kateřina Chalušová 
s pardon russel teriérkou Gledis a 
Romana Hanousková s křížencem 
Františkem Superpsem. Kačce se 
opravdu dařilo a v dospělé konku-
renci se vůbec neztratila, obsadi-
la 7. místo v jednotlivcích a 2. mís-
to ve družstvech. Její druhá fenka, 
která se taktéž kvalifi kovala, bohu-
žel onemocněla a nemohla starto-
vat. Romaně s Frantou se dařilo 
ménně, Franta je mladý pes a tepr-
ve sbírá zkušenosti, a tak obsadili 
55. místo v jednotlivcích a 12. mís-
to ve družstvech.

Týden poté vyrazila velká výpra-
va z naší Psí školy s juniory a dět-
mi do Třebíče na Mistrovství re-
publiky mládeže. Kvalifi kovala se 
tři děvčata – Romana Hanousková 
s kříženkou Marlenkou a border-
kou Crazy (Romča se v letošním 
roce kvalifi kovala a účastnila i Mi-
strovství Evropy juniorů v červen-
ci v německém Gelsenkirchenu), 
Kačka Chalušová s oběma fenka-
mi Ený (která se kvůli nemoci ne-

zúčastnila) a Gledis a Kája Šonská 
s křížencem Minim. MČRM se zú-
častnilo 112 dětí a juniorů z celé re-
publiky. Holky bojovaly, co síly sta-
čily a všechny se umístily na před-
ních místech. Kája s Minim skon-
čili na celkovém desátém místě. 
Katka s Gledis se umístily na dru-
hém místě v jednotlivcích v jum-
pingu a Romana Hanousková 
s Crazy se umístila na prvním mís-
tě družstev v běhu agility, a na dru-
hém místě s Marlenkou v celkovém 
součtu družstev. 

Závod byl velmi dobře zorgani-
zován, konal se na atletickém sta-
dionu, celý víkend svítilo sluníčko 
a atmosféra závodu odpovídala 
vrcholové soutěži.

Naše děti trénují po celý rok se 
svou trenérkou Janou Frydrycho-
vou, pro kterou je samozřejmos-
tí děti doprovázet a podporovat při 
tak důležitém závodu. Věřím, že 
v příštím roce se nám děti opět kva-
lifi kují, nejen ty letošní, ale i ty, kte-
ré pilně trénují se svými ještě mla-
dými psy.

Poděkování patří Janě Frydry-
chové za trpělivé trénování dětí a ju-
niorů, děvčatům za krásné výsled-
ky a za výborný vztah ke svým pej-
skům, rodičům, kteří s námi absol-
vovali závody a podporují své děti 
v tak krásném sportu, jakým agili-
ty jsou. V neposlední řadě patří po-
děkování městu Lysá nad Labem 
za fi nančí podporu při práci s mlá-
deží.

Foto, video a podrobné výsledky 
najdete na www.superpes.cz.

Romana Hanousková st.

Vážení spoluobčané, malí i vel-
cí obdivovatelé železnice, dovoluje-
me si vás pozvat na letošní poslední 
jízdu Polabského motoráčku, která 
bude 5. 12. 2010. Motoráček vyjíž-
dí v 9.32 hod z Lysé nad Labem přes 
Čelákovice do Mochova a z Mocho-
va v 10.03 hod. přes Čelákovice, Ly-
sou nad Labem, Milovice, Nymburk 
do Libice nad Cidlinou. Dopoled-
ní jízdu ukončí opět v Lysé nad La-
bem. Podrobný jízdní řád je k na-
hlédnutí na našich webových strán-
kách http://www.kzc.cz/clanek-de-
tail/osobni_doprava_vyletni_vla-
ky/polabsky_motoracek/cz::acti-
on:31101. Na poslední letošní jízdu 
bude nasazen „Krokodýl“, motoro-
vý vůz řady 851. 

Pro děti je připravena návštěva 
Mikuláše, čerta a anděla. Pokud by 
rodiče chtěli svým dětem předat na-
dílku uhlí či dobrot již ve vlaku, je 
možné se domluvit s vlakovou četou. 

Vzhledem k právě probíhajícímu 

správnímu řízení týkající se trati Če-
lákovice – Mochov je pravděpodob-
né, že dojde k jejímu zrušení, a pro-
to rádi uvítáme všechny, kteří si tuto 
trať chtějí projet.

Kateřina Stachová,
KŽC Doprava, s.r.o.

Tarifní odbavení:

Tarifní Plné Zlevněné 
pásmo jízdné jízdné
01 - 24 km  25 Kč  15 Kč
25 - 49 km  50 Kč  25 Kč

Přepravné: za psa 25 Kč, za kolo 
50 Kč. Zlevněné jízdné platí 
děti od 6 do 15 let, důchodci nad 
60 let a držitelé průkazu ZTP 
a ZTP/P. Bezplatně se přepravu-
jí děti do 6 let a držitelé platného 
průkazu KŽC. Jízdenky se prodá-
vají u průvodčího bez přirážky. 
Ve vlaku platí tarif KŽC Dopra-
va, s.r.o.
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Zahradní archeologie v Lysé?
S příchodem doby vegetačního 

klidu se v zámeckém parku napl-
no rozjela další etapa prací. Ten-
tokrát je to revitalizace části par-
ku – bývalého sadu mezi farou 
a zámkem. 

Původně zde byla formální za-
hrada Šporkova (Libosad). V po-
lovině 19. století byla formál-
ní zahrada poškozena odkoupe-
ním části plochy pro hospodář-
ské zázemí fary. Proto zde kněž-
na Rohanová po roce 1851 necha-
la zřídit romantickou úpravu, kte-
rá na začátku 20. století měla čás-
tečně i funkci hospodářskou. Zce-
la hospodářsky byla plocha vyu-
žívána v druhé polovině 20. sto-
letí, kdy zde byly školní pozem-
ky. Po roce 2000 plocha postup-
ně upadala na významu, až se 
k roku 2010 stala pro nedostateč-
nou péči naprostou džunglí. To 
jsme se rozhodli napravit a vrá-
tit tomuto kousku zahrady opět 
své místo v organismu zámecké-
ho parku.

Na konec října 2010 byly svo-
lány dvě brigády. První se v pátek 
29. 10. chopili úředníci z městské-
ho úřadu a naše knihovnice. Ješ-
tě za ranního šera jsme vyrazili do 
pralesa, abychom po několika ho-
dinách práce odcházeli z již pro-
buzené zahrady. Počasí se vyda-
řilo, ale co je hlavní! První čtvr-
tina sadu je vyčištěna od náleto-
vých dřevin (růže, ostružiny, pá-
melník, javor, svída), podrostu sta-
rých ovocných stromů (švestky 
a myrobalán) i od rozpadlých list-
náčů (staré švestky). Ponechány 
byly naopak velké duby a lípy u far-

ní stodoly. V pralese jsme nalezli 
i dvě do té doby zcela utajené kdou-
le, které budou jistě botanickou ra-
ritou širokého okolí. 

S tímto zjištěním a představa-
mi jsem se připravil spolu se zá-
meckým zahradníkem panem Ko-
lářským na druhou brigádu, která 
byla svolána na sobotní dopoledne. 
Přes menší účast než jsem očeká-
val, dostavil se pouze jeden brigád-
ník, jsme se i v sobotu pustili do li-
kvidace náletových dřevin. 

Co říci závěrem. Až po odstraně-
ní všech náletových dřevin je vůbec 
možné zjistit, jaké hodnotné dře-
viny v sadu jsou. Z těchto stromů 
a keřů budeme modelovat staro-
novou parkovou kompozici. Již na 
jaře jsme se totiž pustili do studia 
historických materiálů, zejména 
fotografi í. Z nich bychom rádi zís-
kali základní informace o tom, jak 
plocha vypadala v druhé polovině 
19. století, tzn. po založení roman-
tické úpravy kněžnou Rohanovou. 
Bude tak naplněn jeden ze základ-
ních požadavků památkové péče 
tzv. Florentské charty, která klade 
velký důraz na rekonstrukci histo-
rických zahrad a parků podle dů-
kladného studia historických ma-
teriálů popř. na základě výzkumů 
zahradní archeologií.

Ještě využiji příležitosti a podě-
kuji všem dosavadním brigádní-
kům. Bez jejich pomoci by se je-
dinému zahradníkovi opravdu 
jen velmi těžko podařilo přeměnit 
park ze stavu zanedbané památky 
zahradního umění do podoby ba-
rokní perly Polabí. 

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Stromy v zámeckém parku II.
V listopadu zahájený seriál 

o zajímavých stromech v zámec-
kém parku pokračuje asi nejbi-
zarnějším stromem města. Je to 
převislá forma buku lesního (Fa-
gus silvatica Pendula). Buk roste 
v severním obvodovém pásu stro-
mů západní louky, cca 80 metrů 
od zámku (Loc: 50°12’12.709”N, 
14°49’56.267”E). Jeho velikost 
napovídá, že mohl být vysazen ko-
lem roku 1920 v rámci úprav an-
glického parku. Pokud tomu tak 
je, pak výsadbu inicioval majitel 
panství Rudolf Josef Ferdinand 
Damasus hrabě Kinský (1859–
1930). 

Dnes je strom vysoký 14 metrů
a má obvod kmene 148 cm. Co 

je na něm nápadné, je bizarní 
ztloustnutí kmene v místě rou-
bu. Jeho špatný statický stav – ko-
runa stromu je vyvinutá jedno-
stranně a strom se stále více 
vyklání ze svislé osy růs-
tu, nás donutil vysadit v roce 
2008 nový převislý buk v sou-
sedství. Nový buk nám tak 
z hlediska zahradní památko-
vé péče zafi xuje místo a z pohle-
du kompozice nám rychleji do-
plní hmotu v případě statického 
selhání starého stromu. 

Pokud byste hledali podob-
ný strom v Lysé, pak jeden z nej-
hezčích převislých buků roste 
v zahradě domu 1136 v ulici ČSA.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Realizační tým Dvoreckého 
vzpomínání (30. a 31. října 2010) 
děkuje všem, kdo si přišli společ-
ně s námi zavzpomínat a budou 
jistě rádi navštěvovat i naše bu-
doucí akce.

Veliký dík patří jednotlivcům 
(Dr. Kořínkové, Dr. Kořínko-
vi, Dr. Řezníčkovi, Ing. Valtro-
vi), spolkům a institucím (poboč-
ce státního archivu v Lysé n. L., 
Sboru dobrovolných hasičů Dvor-

ce, ZUŠ v Lysé nad Labem, Dob-
ročinné obci baráčníků a hudeb-
nímu souboru Šporkovjanka), 
v nemalé míře však také Městské-
mu úřadu v Lysé nad Labem, kte-
rý nad akcí převzal záštitu. A ne-
byla to záštita pouze formální. 
Jak vedení radnice, tak pracovníci 
jednotlivých odborů nám poskyt-
li potřebnou materiální, fi nanční 
a morální podporu a pomoc.

B. Bacílková

Poděkování
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/RELAXA NÍ STUDIO ROLLETIC\ 

 masážní p ístroje Rolletic  (mechanická masáž) 
 masážní p ístroj   Ballancer Pro (LYMFODRENÁŽ)     

             
Nastartování lymfatického systému, zpevn ní podkoží, úbytek 
tukových polštá  
Kosmetika vyvinutá ke zmír ování projev  celulitidy, formování 
postavy, následné pé i o pokožku 
 
DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY na naše služby i kosmetiku 
(ud lejte radost svým blízkým k vánoc m, 
 narozeninám,Valentýnu nebo prost  jen tak… ) 

ZDARMA ada dopl kových aktivit a bonus   

Každá 4. permanentka   50% SLEVA 
 

NYNÍ AKCE 
Zakoupení permanentek a dárkových certifikát  v m síci: 

 PROSINCI  20%  SLEVA 
 LEDNU a ÚNORU 10%  SLEVA 

 
Lysá n. L., Masarykova 1739 (naproti Šporkov  lékárn ,  
2. patro nad kade nictvím p ímo proti schod m) 

Objednávky a info:  608 982 277 
\RELAXA NÍ STUDIO ROLLETIC/- 
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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

  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

Pro Vaši bezpe nost
a klidný spánek

v Lysé nad Labem, U Nové hospody 912/16, 
cca 120 m od litolské strany podchodu D a parkovišt

Smluvní servisní st edisko firem: 
GUARD, FAB, MUL-T-LOCK
Cylindrické vložky
Bezpe nostní kování vchodových dve í
P ídavné bezpe nostní zámky
a celoplošné závory
Bezpe nostní dve ní etízky
Dve ní kukátka
Zhotovení nových klí  - kopií dle originálu
klí e, karty nebo kódu, dozické klí e, tvarové klí e
Systémy Generálního a hlavního klí e
Prvky elektronických zabezpe ovacích systém  EZS
Dodávka a montáž

Telefon:  604 94 99 44    I : 45068593
Po, Út 14 - 18 | t, Pá 14 - 18 | So 8 - 12

Mechanické 
a elektronické (EZS)
zapezpe ovací systémy 
Vašeho bytu, domu,
nemovitosti

1. klí ový servis CMZS
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PONDĚLKY
v tělocvičně nové školy Obchodní akademie v Lysé n. L., 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)  

19.00 hod. – 20.00 hodin
POWER JÓGA
= pohodové, pomalé cvičení pro všechny... Důraz je kladen hlavně na 
sílu a ohebnost. Power jóga je proto fyzicky náročnější než tradiční 
jóga a může proto pomoci i při hubnutí nebo udržení váhy.
Stejně jako tradiční jóga odbourává i power jóga stres, zklidňuje ner-
vový systém a rozvíjí rovnováhu a koordinaci pohybů. Další výho-
dou power jógy je, že se nezaměřuje pouze na hlavní svalové skupi-
ny, ale také na hluboko uložené stabilizační svaly, které pomáhají dr-
žet rovnováhu, zachovávají správné držení těla a napomáhají udržet 
zdravé klouby a páteř. Toto cvičení doporučováno též fyzioterapeu-
ty při bolestech zad.
Power jóga: 700 Kč (10 lekcí za zvýhodněnou cenu)
                      100 Kč (za jednu lekci, platba na místě)

20.00 hod. – 21.15 hodin
P – CLASS x BODYSTYLING (vstup volný bez rezervace)
= je silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalo-
vých skupin a hlavně na tvarování problémových partií celého těla. 
Kombinací posilovacích a protahovacích cviků si nejen svou postavu 
vylepšíte, ale zpevněním svalů a zvýšením kondice můžete přispět 
k odstranění některých zdravotních problémů (bolesti zad). Cvičí se 
s vahou vlastního těla, s posilovacími gumičkami a lehkými činkami. 
Pro všechny, co chtějí zhubnout a vytvarovat svoje tělo...
Bodystyling: platba lekce na místě = 55 Kč

V pondělí 27. 12. od 20.00 hodin
BŘICHO SPECIÁL + DÁREK PRO KAŽDÉHO

VÁNOČNÍ NADÍLKA!
             
S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití bez bublinek, sportovní 
obuv, mikinu

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

tel.: 721 658 766

PONDĚLKY

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

 
 

DA OVÁ EVIDENCE – FYZICKÉ OSOBY 
Ú ETNICTVÍ – PRÁVNICKÉ OSOBY 

 
v etn  zpracování mezd, intrastatu, uzáv rek, 

da ových p iznání 
e-mail: vponcova@sezam.cz 

mobil: 604 588 589 

KURZY
SNIŽOVÁNÍ
NADVÁHY

Pokud začínáte hubnout každým rokem, každého 
prvního, každé pondělí a veškeré pokusy končí po 

několika dnech velkým zklamáním, udělejte příští rok 
změnu a přijďte hubnout do kolektivu.

S námi hubnete pomalu, ale jistě.
       Již nyní se můžete hlásit do kurzu snižování nad-

váhy STOB, který začíná 16. 1. 2011
od 17.00 hodin v ZŠ Bedřicha Hrozného.

Individuální poradenství – výživová poradna, 
zdravotní středisko Lysá nad Labem

Kontakt: Renata Zápotocká, tel.: 775 246 033
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz

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

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

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!
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Taekwon-Do ITF oddíl Sabom v plném tréninku
V součas-

né době již 
každé pon-
dělí a středu 
p r o b í h a j í 
v tělocvičně 
ZŠ Bedřicha 

Hrozného tréninky oddílu taekwon-
do ITF Sabom. 

Oddíl se v současné době může 
pochlubit rostoucí členskou základ-
nou v řadách žáků i dospělých. Sku-
pina dospělých nyní čítá 14 trénují-
cích členů a místa je stále dost i pro 
další zájemce. 

Mimo toto rostoucí členské čís-
lo je již možné zmínit první soutěž-
ní úspěchy a další úspěšně složené 
zkoušky a tudíž vyšší a vyšší pásky. 
Žlutým páskem se  mohou proká-
zat Jana Bláhová, Mojmír Hulínský, 
Míša Janoušková, Hanka Řeháková 
a další zkoušky jsou již za dveřmi. 

Blížící se zkoušky budeme sklá-
dat v rámci podzimního soustředě-
ní během posledního předvánoční-
ho víkendu ve Zbraslavicích a vě-
říme, že se budou rozdávat dár-
ky v podobě pásků již žlutozele-
ných. Rozdávat je sice nebude Je-
žíšek, ale přímo sám korejský mistr 
Hwang Ho Yong (8. dan). Soustře-
dění nebude jenom o zkouškách, to 
je pouze zlatý hřeb, ale čeká nás i 
zábava, tréninky a seminář s panem 
Mistrem. Přiznejme si, není lepší 
motivace, než od jednoho z nejlep-
ších. Pokud to pro vás nezní dost za-
jímavě, tak si nechte vyprávět zážit-
ky z loňského soustředění, nebo se 
zeptejte se na léto – určitě vám kaž-
dý účastník této super akce vyjme-
nuje hned několik nezapomenutel-
ných zážitků, ať už je to koupání 

Poměrně mladý oddíl taekwon-do ITF Sabom je již plně při síle a stálé sílí...

v rybníce, pestré tréninky pod ve-
dením různých trenérů, ukázka na-
šeho umění pro vedlejší tábor nebo 
noční bojovku doposud strašícího 
Hanse Wagnera…

Držte nám tedy palce a pokud 
máte náladu zkusit něco nového, 
rozhýbat tělo nebo si oživit koníčky 
z dětství, tak klidně přijďte rozšířit 
naše řady. Od příštího roku se plá-
nuje otevření závodní skupiny, kte-
rá bude plnohodnotně reprezento-
vat náš oddíl, takže šanci máte i vy 
(veškeré informace o činnosti oddí-
lu jsou na www.sabom.cz).

Jelikož se blíží konec roku, čas bi-
lancování a předsevzetí, tak jakož-
to jeden z členů oddílu Sabom si do-
volím jménem všech členů poděko-
vat našim skvělým trenérům, Anetě 
a Martinovi Procházkovi, za per-
fektní vedení oddílu a neskutečné 
zážitky. Držíme Vám i celému oddí-
lu Sabom palce - jen tak dál a v roce 
2011 - všem členům Sabom jen 
samé úspěchy a pohodu!!!

spokojený člen oddílu Sabom
Veselé Vánoce a pohodový rok 2011!

Výsledková retrospekce mixové ligy Nymburska od roku 2000

1999 / 2000 -  5. ofi ciální ročník: dlouhodobá soutěž – 6 turnajů
1. místo: SKP Skleník Nymburk
2. místo: Lysá nad Labem (Špitálník)
3. místo: Mikasa Nymburk

2001 – 6. ofi ciální ročník: 1 bodový fi nálový turnaj
1. místo: SKP Skleník Nymburk
2. místo. Počernice
3. místo: Brandýs nad Labem

2002 – 7. ofi ciální ročník: 1 bodový fi nálový turnaj
1. místo: SKP Skleník Nymburk
2. místo: S. Všechlapy (Mašinka)
3. místo: Zruč nad Sázavou

2007 / 2008 -  8. ofi ciální ročník: dlouhodobá soutěž – 6 turnajů
1. místo. SKP Nymburk
2. místo: Mladá Boleslav
3. místo: Žert Nymburk

2008 / 2009 -  9. ofi ciální ročník: dlouhodobá soutěž – 6 turnajů
1. místo: SKP Nymburk
2. místo: Poděbrady
3. místo. Žert Nymburk

2009 / 2010 – 10. ofi ciální ročník: dlouhodobá soutěž – 6 turnajů
1. místo. SKP Nymburk
2. místo. Žert Nymburk
3. místo: Poděbrady

Prestižní soutěž volejbalových smíšených týmů.
Ředitelé ligy: F. Kokeš a T. Kokojan

Mgr.T. Kokojan, předseda Asociace volejbalových deblů České republiky
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Další velmi úspěšná sezona Veslařského klubu Lysá nad Labem

V těchto dnech končí veslařská 
sezona roku 2010 a my můžeme 
konstatovat, že rok 2010 byl velmi 
úspěšný.  

Jako již v minulých letech jsme za-
čali sezonu 10. dubna Mistrovstvím 
ČR na dlouhé trati 6km pro doros-
tence a starší. Při tomto závodě se 
ukazuje, jaké jsou ambice a připra-
venost svěřenců po dlouhé zimní pří-
pravě. Velkým překvapením, hlavně 
pro soupeřky, bylo vítězství Pavlíny 
Zoubkové a i umístění ostatních ves-
lařů naznačilo dobrou přípravu a na-
děje do dalších měsíců.

První větší zkouškou bylo Mis-
trovství Labe v Ústí nad Labem. 
Tyto závody jsou jakousi kombina-
cí krajských přeborů, kdy závodí od-
díly, které veslují na Labi. Zde již zá-
vodili všichni naši závodníci od těch 
nejmenších, kteří se stále učí ves-
lovat, až po naše veterány.  Během 
těchto závodů jsme vyhráli sedm 
zlatých medailí, jedenáct stříbrných 
a čtyři bronzové. Mezi posádkami, 
které vyhrály zlatou medaili byly na-
příklad čtyřka párová s kormidelní-
kem žaček mladších, první a druhé 
místo dorostenců na dvojskifu, prv-

ní místo čtyřky juniorů ve společen-
ství se Štětím. Na startu se po dlou-
hé době objevila i naše čtyřka páro-
vá veteránů.

Po několika dalších závodech 
jsme se v červnu zúčastnili Mistrov-
ství ČR na klasické trati. 

Při těchto závodech jsme po-
sbírali 21 medailí. Zde jsme získa-
li čtyři zlaté, devět stříbrných a osm 
bronzových medailí. Byli jsme svěd-
ky opravdu napínavých soubojů, 
z kterých je možné vyzdvihnout zla-
tou medaili mladšího žáka Radka 
Michala. Z dalších výsledků lze také 
zmínit stříbrnou medaili čtyřky pá-
rové dorostenek, žaček mladších 
i dorostenců. I naši veteráni při-
vezli zlaté a stříbrné medaile, jako 
například Pavel Sláma, Zdeněk 
Košťák (tři medaile) a Karel Černý. 
Ale musíme pochválit všechny naše 
závodníky, všichni se snažili a podali 
své maximální výkony.

Začátkem srpna proběhlo Mis-
trovství světa juniorů v Račicích. 
Na tyto závody se kvalifi kovala 
také naše Pavlína Zoubková, která 
si zajela svůj životní závod. Nako-
nec se probojovala do fi nále C, kde 

se umístila na druhém, celkovém 
14. místě. Nutno podotknout, že 
Pavlína byla první reprezentantkou 
našeho oddílu na mistrovství světa 
v novodobé historii.

Sezona byla zakončena 26. 9. Mis-
trovstvím ČR ve sprintech na 500 m.

Ziskem 9 medailí jsme se stali jed-
ním z nejúspěšnějších oddílů. Jedna-
lo se o dvě zlaté, pět stříbrných a dvě 
bronzové medaile. Zlato vyhrál On-
dra Hollas na skifu a Šárka Čmug-
rová ve společenství Neratovic. Rádi 
bychom vyzdvihli výkony hlavně do-
rostenců a dorostenek.

Během celé sezony probíhá bodo-
vání určených závodů, které vrcholí 
Mistrovstvím ČR družstev hned po 
MČR ve sprintech.

I během těchto závodů se potvr-
dila síla našeho týmu a ziskem dese-
ti medailí jsme se umístili na pátém 
místě hned za velkými oddíly z Pra-
hy a Pardubic. Hlavní podíl na velmi 
dobrém výsledku našeho klubu měli 
hlavně dorostenci, ale i ostatní závod-
níci.  Získali jsme tři zlaté, čtyři stří-
brné a tři bronzové. Tímto závodem 
a hlavně výsledky vyvrcholilo tré-
ninkové úsilí všech našich závodní-
ků. Celkově lyské veslování obsadilo 
9. místo v celém Mistrovství ČR druž-
stev z více jak třiceti oddílů. 

Sezona 2010 byla pro Veslařský 
klub Lysá nad Labem velmi úspěšná. 
Plně se projevila systematická práce 
našich trenérů v čele s panem Krum-
polcem a Jitkou Havlíčkovou. A že se 
tato práce vyplácí, je vidět nejen na 
našich výsledcích, ale také na přílivu 
dalších nadějných dětí do našeho klu-
bu a již se těšíme na zimní přípravu 
a sezonu 2011.

Jiří Kyncl

Stříbrná čtyřka Mistrovství ČR ve sprintech

1.

Slavnostní nástup před Mistrovstvím ČR v Račicích

Náš tým při Mistrovství ČR

Mistr ČR Radek Michal
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1. B. Poděbrady 8 7 1 23   :   5 15 

2. Slovan Lysá C 8 7 1 23  :   7 15 

3. S. Kostomlaty 8 6 2 19   :   7 14 

4. SKP Nymburk A 8 5 3 19  :   9 13 

5. Sokol Sadská 8 4 4 13  :   17 12 

6. Slovan Lysá B 8 3 5 9  :   16 11 

7. SKP Nymburk B 8 2 6 8   :   19 10 

8. Sp. Pečky 8 1 7 5   :   21 9 

9. Kostelní Lhota 8 1 7 4  :   22 9

Mixová liga Nymburska ve volejbale
smíšených družstev 11. ročník

V tělocvičně nymburského zim-
ního stadionu byl úspěšně zahájen 
v pořadí již jedenáctý ofi ciální roč-
ník Mixové ligy Nymburska ve vo-
lejbale smíšených týmů.

Nic zvláštního se nestalo, když 
konečné pořadí opanoval favorizo-
vaný tým SKP Nymburk, vítěz po-
sledních šesti ročníků v řadě! Cit-
livě poskládané družstvo, složené 
z bývalých zkušených krajských 
playerů, v podání Kutnara a Ko-
kojana, spolu se srdcařem Pýchou 
(KP 2. třídy), rodinného klanu Vec-
ků a sedmdesátiletého bojovníka 
a matadora Šimka, ztratilo pou-
ze smolně špíl s přemotivovaným 
mužstvem lázeňáků, kteří však za-
hráli velmi dobře, čímž jasně do-
kumentovali svoji příslušnost k vý-
konnostnímu sportu. O celkové ví-
tězství se nakonec „votavova ro-
dinná parta“ připravila svojí herní 
lajdáckostí v posledních dvou zá-
pasech, ve kterých nepochopitel-
ně ztratila tři sety ze čtyř, navíc je-
den s outsiderem ze Všechlap. Dva 
sety posléze sebrali papírovému fa-
voritovi z Poděbrad v euforii hrají-
cí Čelákovice, ambiciozní nováček 
soutěže, které si vítězstvím dopo-
mohly k pěknému čtvrtému místu, 
když přeskočily i silný Žert z Nym-
burka. Rozhádaným „Doubravov-
cům“ se turnaj v globálu příliš ne-
povedl, když od počátku převládal 

na jejich polovině syndrom bolesti, 
zmaru, frustrace a nepohody, spo-
jené s neustálými výčitkami a zlob-
ným hašteřením.

Za největší turnajové překvape-
ní lze považovat celkově třetí mís-
to Lysé nad Labem, která tak vy-
bojovala v pořadí již druhou bed-
nu v období posledních tří 
let. Mladíci, vedení sympatic-
kým Masaříkem, vhodně posí-
lili svůj tým o dva šikovné vete-
rány, což se v konečném účto-
vání ukázalo jako geniální tah. 
Za turnajový přínos letošní sezo-
ny se dá považovat účast nováčka 
z Čelákovic, který dohrával turnaj 
v totální euforii, což odnesly v tu 
chvíli poměrně zpařené Poděbrady, 
které tak stejným způsobem přišly 
o vysněný turnajový triumf a zbyly 
jim jen oči pro pláč…

Celkové pořadí prvního turnaje: 

1. místo: SKP Nymburk
2. místo: Poděbrady
3. místo: Lysá nad Labem
4. místo: Čelákovice
5. místo: Žert Nymburk
6. místo: Lojzo Kouřim
7. místo: Všechlapy

  T. Kokojan, předseda
Asociace volejbalových deblů 

České republiky

Tabulka okresního přeboru žen 
ve volejbale po 1. části

Další velmi úspěšná sezona Veslařského klubu Lysá n. L. - výsledky

ty ka dorostenky Nebáznivá, Košná ová, Hradecká, Dvorská finále 3
dvojskif dorostenci Kyncl, Hollas finále 1
ty ka dorostenci Brázda, Vrátil, Mareš, Ryšavý finále 6
ty ka juniorky mugrová, Zoublová + 2 finále 3

osma dorostenky Nebáznivá, Košná ová, Hradecká, Dvorská, Novotná (K) finále 4
ty ka dorostenci Mareš, Ryšavý, Kyncl, Hollas finále 1

dvojskif žákyn  mladší Krumpholcová, Marešová finále 2
ty ka žáci mladší Céza, Michal, Novotný, Rechtig, Zoubková (K) rozjíž ka 4

osma juniorky mugrová + 7 finále 2
dvojskif žákyn  starší Novotná, Novotná finále 4
ty ka žákyn  starší Lambertová, Hamerová, Šoukalová, Kramperová, Zoubková (K) finále 5
ty ka žákyn  mladší Krumpholcová, Marešová, Vrátilová, Sloupová, Nebáznivá (K) finále 3

dvojskif dorostenky Hradecká, Dvorská finále 2
osma dorostenci Hollas, Kyncl, Ryšavý, Mareš + 4 finále 1
dvojskif žáci mladší Céza, Michal rozjíž ka 6
dvojskif juniorky mugrová + 1 finále 2
ty ka žákyn  starší Lambertová, Hamerová,Novotná, Novotná, Hradecká (K) finále 4

Mistrovství R 2010 družstev (27. - 28.9.2010)

ty ka juniorky mugrová, Zoubková + 2 finále 2
skif dorostenky Dvorská finále 2
osma dorostenky Košná ová, Nebáznivá, Hradecká, Novotná (K) finále 5
ty ka junio i Pertlík + 3 finále 4

skif dorostenci Hollas finále 1
dvojskif dorostenky Hradecká, Dvorská finále 2
skif juniorky mugrová finále 3
dvojskif dorostenci Kyncl, Hollas finále 2
ty ka dorostenci Brázda, Vrátil, Mareš, Ryšavý finále 5

dvojskif juniorky mugrová + 1 finále 1
ty ka dorostenky Nebáznivá, Košná ová, Hradecká, Dvorská finále 2

dvojskif junio i Pertlík + 1 finále 5
ty ka dorostenci Mareš, Ryšavý, Kyncl, Hollas finále 3

Mistrovství R 2010 ve sprintu (26.9.2010)

skif muži veteráni B Lambert finále 5
muži veteráni C Koš ák finále 2
muži veteráni E Sláma finále 1

erný finále 5
dvojskif muži veteráni C Koš ák + 1 finále 3

muži veteráni E Sláma + 1 finále 1
ty ka muži veteráni C Koš ák, erný + 2 finále 1

muži veteráni E Sláma + 3 finále 2
skif junio i Pertlík rozjíž ka 4
dvojskif juniorky mugrová + 1 finále A 5

Zoubková + 1 finále B 1
ty ka juniorky Košná ová + 3 finále A 4
ty ka juniorky Dvorská, Hradecká + 2 finále A 3

osma juniorky Košná ová + 7 finále 4
dvojskif junio i Pertlík + 1 finále B 5
ty ka junio i Pertlík + 3 finále A 3

skif juniorky Zoubková   finále A 3
Dvorská   fináleA 6

mugrová   fináleB 3

Mistrovství R 2010 junior  a senior  (3. - 5.7.2010)

ty ka žákyn  mladší Krumpholcová, Vrátilová, Ryšavá, Sloupová, Jarešová(K) finále 1
dvojskif dorostenky Dvorská, Hradecká finále 2
ty ka žáci mladší Céza, Michal, Kudrna, Rechtig, Jarešová (K) finále 3

dvojskif dorostenci Hollas + 1 finále 1
Kyncl, Ryšavý 2
Líbal, Brázda 5

ty ka žákyn  starší Novotná, Lambertvá,, Šoukalová, Novotná finále 1
dvojskif juniorky mugrová + 1 finále 1

Zoubková + 1 2
skif dorostenky Dvorská finále 2

Hradecká 4
ty ka žáci starší Rohá ek, Vl ek, Šenký , Kejha, Jarešová (K) finále 5

dvojskif junio i Pertlík + 1 finále 2
skif dorostenci Hollas  finále 2
skif žákyn  starší Lambertová finále 2

Hamerová 5
skif juniorky Zoubková finále 1

mugrová  5
skif žáci starší 14 Vrátil finále 2

Kejha 4
dvojka junio i Pertlík + 1 finále 2
dvojskif žákyn  mladší Ryšavá, Volfová finále 3

Sloupová, Vrátilová 4
ty ka dorostenci Hollas + 3 finále 2

Juráš, Brázda, Ryšavý, Kyncl 3
skif muži senio i Koš ák finále 5
dvojskif žákyn  starší Novotná, Novotná finále 4
skif žáci mladší 11 Michal finále 1
ty ka junio i Pertlík + 3 finále 1

dvojskif žáci starší Vrátil + 1 finále 2
skif žákyn  mladší 12 Volfová finále 3
ty ka muži senio i Lambert. Kyncl, B íza, Koš ák finále 5

Mistrovství oblasti Labe (12. - 13.6.2010)

skif žáci mladší Novotný semifinále 5
divojskif žákyn  mladší Vrátilová, Sloupová finále A 5

Babecová Kodešová finále B 5
skif žáci mladší 11 Michal finále A 1

Céza finále B 2
skif dorostenky Dvorská finále A 3
ty ka žákyn  starší Novotná, Lambertová, Šoukalová, Novotná, Jarešová (K) finále A 6

skif žákyn  mladší 12 Krumpholcová finále A 3
Volfová finále B 4
Babecová  finále B 5

dvojskif žáci mladší Novotný, Rechtig rozjíž ka 5
skif žákyn  mladší 11 Kodešová finále B 4
skif dorostenci Ryšavý rozjíž ka 4

Brázda rozjíž ka 5
Kyncl finále B 2

dvojskif žáci starší Vl ek, Šenký rozjíž ka 5
Vrátil + 1 finále A 2

dvojskif dorostenky Hradecká, Dvorská finále A 3
ty ka dorostenky Košná ová, Nebáznivá + 2 finále A 2
ty ka žákyn  mladší Krumpholcová, Vrátilová, Ryšavá, Sloupová, Jarešová (K) finále A 2

dvojskif žákyn  starší Hamerová, Šoukalová rozjíž ka 4
Novotná, Novotná finále A 5

dvojskif dorostenci Líbal, Brázda rozjíž ka 5
Hollas + 1 finále A 3
Kyncl , Ryšavý finále A 6

ty ka žáci mladší Céza, Michal, Rechtig, Kudrna, Jarešová (K) rozjíž ka 5
skif žáci starší 14 Vrátil  finále A 5
skif žáci starší 13 Vl ek rozjíž ka 5
ty ka dorostenky Dvorská, Hradecká + 2 finále 2

osma dorostenky Košná ová + 7 finále 2
ty ka žákyn  starší Hamerová + 3 finále 2

skif žákyn  starší 13 Kramperová rozjíž ka 6
Lambertová finále A 6

ty ka dorostenci Hollas + 3 finále A 2
osma dorostenci Brázda, Kyncl, Ryšavý + 5 finále 6

Mistrovství R 2010 dorostu a žactva (25. - 26.6.2010)
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Tělocvičny v Lysé nad Labem 
byly dějištěm okresního kola chlap-
ců a děvčat druhého stupně základ-
ních škol a víceletých gymnázií ve 
stolním tenise. Celé povedené spor-
tovní klání bylo zrealizováno pod 
patronací DDM Poděbrady, který 
svojí přítomností zaštítila sympatic-
ká P. Špeldová. Samotných turna-
jů se zúčastnilo 12 reprezentačních 
výběrů chlapců a 8 družstev děvčat, 
rekrutovaných z druhého stupně 
základních škol.

Zkušený turnajový promotér 
a tělocvikář domácího ústavu 
F. Hajný zvolil systém základních 
skupin (do kterých nasadil spraved-
livě loňské medailisty) s následným 
postupem nejlepších týmů do fi ná-
lových bojů. V chlapecké kategorii 

do fi nálové skupiny postoupily cel-
ky Městce Králové a ZŠ Komenské-
ho Nymburk, spolu s domácím vý-
běrem Komenského z Lysé. Nej-
zajímavějším špílem celého turna-
je byl bezesporu fi nálový duel, ve 
kterém si to rozdala silná družstva 
a papíroví favorité, v podání Městce 
a Nymburka, v jejichž řadách bylo 
možno sledovat v akci hru několi-
ka šikovných závodních stolních 
tenistů. Rozhodující zápas o cel-
kové prvenství nakonec rozhodli ve 
svůj prospěch borci Městce, vedení 
svým nejlepším playerem Regymo-
nem, který na turnaji s přehledem 
opanoval všechny své singlové špíly 
a sám také vybojoval rozhodují-
cí třetí bod fi nálového duelu, kte-
rý znamenal těsné vítězství měste-

Stolní tenis: okresní kolo základních škol a víceletých gymnázií okresu 
Nymburk 2010

čáků v poměru 3:2. Nejlepšími hrá-
či poražených byli koučem T. Ko-
kojanem spravedlivě vyhodnoceni 
M. Hošek s J. Kubálkem. Obě druž-
stva tak obhájila medailová umístě-
ní z loňského roku.

V kategorii děvčat již počtvrté 
v řadě (!) kraloval reprezentač-
ní výběr ZŠ Komenského Nym-
burk, vedený excelentní hráčkou 
M. Bečvářovou, která v součas-
nosti patří do absolutní republiko-
vé špičky své kategorie. Ta nemě-
la na turnaji konkurenci a všech-
ny své zápasy, včetně deblů, s pře-
hledem vyhrála. Z postupu na regi-
onální kolo se tak radovali chlap-
ci z Městce Králové a děvčata 
ZŠ Komenského Nymburk.

Nejúspěšnější školou okresu 

Nymburk posledních čtyř let, z hle-
diska stolního tenisu, je jednoznač-
ně prosportovní ZŠ Komenského 
Nymburk, jejíž reprezentanti zís-
kali na osmi turnajích sedm medai-
lí (!) – děvčata čtyřikrát triumfova-
la, chlapci brali dvě stříbra (2009 + 
2010) a jeden bronz (2008).

Oba turnaje měly solidní spor-
tovní úroveň, o kterou se postarali 
především závodní playeři jednot-
livých družstev. Celé sportovní klá-
ní se obešlo bez zranění, organiza-
ce byla bezchybná, když oproti loň-
skému roku došlo k velkému zlepše-
ní především z hlediska rozhodčích 
u stolů, vybíraných z řad žáků pořá-
dající základky.
Mgr. T. Kokojan, tělocvikář a kouč 

ZŠ Komenského Nymburk 

Zumba s Romčou

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

Silvestrovský běh 2010
Poslední den 

v roce si v Lysé 
dávají dostave-
níčko běžci, kte-
rým nevadí mra-

zivé počasí a využívají akci, pořá-
danou Tělocvičnou jednotou So-
kol jako rozloučení se sportovní se-
zónou. Věkové rozpětí, které se jen 
tak nevidí. Letos to bude již 36. roč-

Rozpis závodu

kategorie   start trať
předškoláci (2004 a mladší) 14.00 hodin 150 m na náměstí
mladší žákyně (2000 - 2003) 14.10 hodin 850 m – malý okruh
mladší žáci (2000 - 2003) 14.20 hodin 850 m  - malý okruh
starší žákyně (1996 - 1999) 14.30 hodin 1550 m – velký okruh
starší žáci (1996 - 1999) 14,40 hodin 1550 m – velký okruh
dorost (1992 - 1995) 14.50 hodin 1550 m – velký okruh
ženy   14.50 hodin 1550 m – velký okruh
muži (vč. seniorů nad 40 a 60 let) 15.00 hodin 6200 m – 4 x velký okruh

ník. Závod začíná a končí již tradič-
ně před radnicí a vede postraními 
uličkami města po asfaltu a částeč-
ně po dlažbě. Startovné pro dospělé 
je 50 Kč (téměř zadarmo) a prezen-
tace začíná v sokolovně od 13.30 
hodin.

Zveme proto milovníky běhů 
k účasti a Vás ostatní – přijďte po-
vzbudit!


