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Pranostiky:

s  Na svatého Jáchyma (20. 3.)  
       tuhá zima končívá.

s  Na svatého Josefa (19. 3.)  
        pluhy do dvora.

s  Svatá Kunhuta (3. 3.) 
       o chlup stoupne teplota.

s Březnové slunce má krátké  
        ruce a dlouhý kabát.

LISTY
II. etapa Masarykovy ulice bude zahájena 

Měšťanský 
dům č. p. 177 
(Jednota) 

původně chalupa
z roku 1654

Příloha :
Zpráva o činnosti 
Městského úřadu 
Lysá n. L. za rok 2009 

V blížícím se jarním období tj. od 15. 3. 2010 
bude zahájena II. etapa investiční akce města 
„Rekonstrukce Masarykovy ulice“. Nový kabát 
nebude mít pouze komunikace, chodníky a par-
kovací plochy, ale i vodovod a kanalizace a veřejné 
osvětlení. Novou výsadbu zeleně doplní svou 
funkcí moderní městský mobiliář. Stavbu bude 
provádět akciová společnost Pražské silniční 
a vodohospodářské stavby, odštěpný závod 1 se 
sídlem Dubečská 3238, 100 00 Praha 10. Stav-
byvedoucím této akce byl za společnost jmeno-
ván Ing. Václav Leitermann a ze strany města 
bude provádět technický dozor investora pan Jo-
sef Tichánek. 

Dne 12. 3. 2010 dojde k předání staveniště zho-
toviteli. Průběh prací bude rozdělen do 5 úseků, 

jak je patrné z přiloženého harmonogramu pra-
cí (str. 5).

Případné dotazy či připomínky můžete sdělit 
kontaktní osobě paní Janě Javorčíkové, projek-
tový manažer města, tel.: 325 510 239, 725 875 
259, email: javorcikova@mestolysa.cz.

          Jana Javorčíková,
projektový manažer Města Lysá n. L.

Město Lysá nad Labem
prostřednictvím starosty města

 Mgr. Jiřího Havelky Vás srdečně 
zve na setkání ve věci stavby 

II. etapa rekonstrukce 
Masarykovy ulice

na den 9. 3. 2010 (úterý) od 17.00 hod. 
v KINĚ na Husově náměstí

v Lysé nad Labem

Dne 15. 3. 2010 dojde k zahájení 
stavby od ulice Zahradní po pěti úsecích 

až k horní části Husova náměstí.  
Setkání se zúčastní nejen zástupci města, 

projektant stavby, ale hlavně zástupci 
zhotovitele. Společně se Vám pokusíme 

zodpovědět veškeré dotazy týkající 
se stavby. 

Mgr. Jiří Havelka, starosta města

Kulturní
památka
v Lysé n. L.
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3

1. mimořádné jednání rady 
města se konalo 20. 1. 2010. Jedi-
ným bodem programu bylo schvá-
lení nákupu tiskárny k PC za zbýva-
jící fi nanční prostředky z poskytnu-
tého daru z Charitativního fondu ve 
výši 14.000 Kč na zakoupení lednice 
pro klienty Domova Na Zámku.

Téhož dne se konalo pracovní 
zasedání zastupitelstva města. 
Důvodem bylo projednání aktuál-
ních záležitostí města. Na programu 
bylo využití objektu č. p. 29 v ulici 
ČSA (dříve Privum), výstavba nové 
mateřské školy v Brandlově ulici 
a výstavba domova důchodců v Ko-
menského ulici. Z diskuse vyplynula 
řada poznatků, které vedení města 
využije při nadcházejících jednáních 
o těchto otázkách na krajském 
úřadu.

2. jednání rady města se konalo 
26. 1. 2010. Hostem na jednání byl 
Ing. Karel Otava, který obsáhle in-
formoval o jednání s náměstkem GŘ 
ČD Ing. Matzenauerem. Intenzivně 
se připravuje modernizace a oprava 
drážní budovy, odhadované náklady 
jsou 10 milionů Kč. Pozitivní věcí 
je i připravovaná čekárna vedle 
pokladen, s 20 místy na sezení. Le-
tos by měla začít i stavba placeného 
parkoviště P+R vedle nádraží, 
s konečnou kapacitou 163 par-
kovacích míst.

Dále program pokračoval podle 
plánu, na pořadu bylo 24 bodů. 
První třetina byla věnována bytovým 
záležitostem a věcným břemenům. 
Větší diskuse se týkala bodu č. 8, kde 
se rekapitulovaly investice do jednot-
livých mateřských škol za posledních 
10 let. Nejsou to malé částky, a i pro 
rok 2010 se v rozpočtu města počítá 
se skoro 12.000 Kč na jedno místo 
v „mateřince“. Desátý bod potěší 
milovníky poutí – ve dnech 22. -28. 6. 
bude opět pan Tříška z Prahy 9 hos-
tovat se svými atrakcemi na Husově 
náměstí. Podmínky jsou jasné: žád-
né kotvení do dlažby a zajištění mo-
bilních WC. V dalších dvou bo-
dech byly schváleny výjimky z o-
becně závazné vyhlášky, aby plesy 
Tanečního klubu dospělých a Ob-
chodní akademie Lysá nad Labem 
mohly pokračovat do pozdních 
nočních hodin. Bod č. 14 se týkal 
zalesnění lokality Mršník a disku-
tovalo se 20 minut. Pan místostaro-
sta Sedláček prosazuje zřízení le-
soparku s mobiliářem pro rekreační 
aktivity, ale rada města dává 
přednost obnově lesa s převahou 
listnatých stromů. V bodu č. 15 se 

jednalo o výstavbě sociálních bytů, 
případně o úpravě stávajících bytů. 
Pan Sedláček se snažil prosadit 
alespoň modernizaci bytového 
fondu s podporou dotací z Minis-
terstva pro místní rozvoj, takže rada 
požádala o doplňující informace, 
jakých objektů by se akce týkala. Bod 
č. 17 se zrodil z čerstvých zážitků 
ze sněhové a ledové kalamity. Pan 
Sedláček navrhl instalaci topných 
kabelů do okapů a svodů u budov 
v majetku města, ale ani tady u os-
tatních členů rady nenalezl podporu. 
Důvody jsou fi nanční a také úvaha, 
že letošní zima byla opravdu extrém-
ní. V bodu č. 18 se hovořilo o úpravě 
katastrů mezi městem a Přerovem 
nad Labem, jednáním s obcí byl 
pověřen pan Sedláček. V bodu č. 20 
rada vzala na vědomí zápis z jednání 
stavební komise, v dalším bodu sch-
válila návrh zadání územního plánu, 
ale závěrečná diskuse proběhne v za-
stupitelstvu. V bodu č. 22 rada schvá-
lila změny v komisích: ze stavební 
komise odchází ze zdravotních 
důvodů pan Dr. Jan Kořínek, na-
hradí ho pan Dr. Coubal. V kulturní 
komisi ze stejných důvodů končí paní 
Dr. Marie Kořínková. Pan starosta 
byl radou pověřen, aby manželům 
Kořínkovým poděkoval za dlouho-
letou práci pro město. Závěrečná 
diskuse byla krátká a týkala se 
zhodnocení úklidu sněhu a udržení 
schůdnosti chodníků. Paní místosta-
rostka Chloupková tlumočila dotaz 
na dětské jesle v Lysé nad Labem. 
Město nemá v plánu podobnou 
službu zavést, objevují se soukromé 
instituce, které nabízejí krátkodobé 
hlídání dětí za úhradu.

3. jednání rady města se konalo 
9. 2. 2010. V úvodu jednání se do-
stavila řada pozvaných hostů, a si-
ce majitelé nemovitostí – odpůrci 
výstavby domova důchodců (dále 
DD) podle stávajícího projektu, za 
Krajský úřad byli přítomni Ing. Miloš 
Petera, náměstek hejtmana a Ing. 
Zdeněk Štětina, zástupce ředitele 
KÚ. Hned úvodní vystoupení pana 
Ing. Petery vyznělo velmi slibně, 
protože jeho ústy byla deklarována 
vůle kraje DD v Lysé postavit a po-
kud možno zachovat současný pro-
jekt s možným posunutím v rámci 
vybrané lokality. Město by mělo 
vykoupit sporné objekty od soukro-
mých vlastníků. Pak by měly být 
od odpůrců poskytnuty záruky, že 
další obstrukce a zdržení stavby ne-
nastanou. Ti na místě přislíbili, že 
pokud bude objekt DD posunut do 

přijatelné vzdálenosti, bránit stavbě 
nebudou. 

Další informace se týkala Milo-
vic, konkrétně výstavby velké foto-
voltaické elektrárny v lokalitě letiš-
tě. Sdělovací prostředky už stavbu
prezentují jako hotovou věc. 
Ing. Štětina uvedl, že projekt je na 
úplném začátku a závěry tisku jsou 
neopodstatněné. Vše je nutné brát 
s velkou rezervou, protože o ničem 
se zatím nerozhodlo.

V dalším vystoupení Ing. Petery 
se hovořilo o stavbě obchvatu města, 
tedy II. etapy. Do konce února KÚ 
provede prověrku rozpracovanosti 
projektu, kontrolu stavu výkupu 
pozemků a odhad reálné příjmové 
stránky rozpočtu kraje. V březnu 
se pak poznatky porovnají a zastu-
pitelstvo kraje rozhodne o dalším 
postupu. I zde byla deklarována vůle 
stavět.

Vlastní program byl naplněný 
37 body, z nichž dvě desítky se tý-
kaly bytových a pozemkových zále-
žitostí. Z nich se zastavíme u bodu 
č. 6, v němž se projednávala žádost 
nájemce městského bytu, aby město 
stáhlo výpověď z bytu, která již 
byla podána k soudu. Město tento 
krok učinilo po opakovaných vý-
zvách, aby nájemce a jeho přátelé 
dodržovali alespoň základní pravi-
dla občanského soužití, protože 
v panelákových bytech to jinak ne-
jde. Nájemce slíbil, že změní zvyky 
a přátele, ale bohužel jen ústně. 
Náprava se nestala, a tak výpověď 
zůstává v platnosti. V bodu č. 21 by-
la po doplnění podkladů a referencí 
schválena smlouva o dílo na rekon-
strukci střechy na č. p. 1032 proti 
úřadu, v němž sídlí několik lékařů. 
Zakázku za 423.000 Kč získala fi r-
ma Havel - klempířství z Poděbrad. 
Střecha bude z titanzinku.

V dalším bodu rada schválila 
vyhlášení výběrového řízení na 
novou ředitelku MŠ Pampeliška, 
která by měla nastoupit po prázd-
ninách. Bod č. 23 byl ve znamení 
rozdělování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení. Tentokrát rada schválila 4
půjčky v celkové výši 840.000 Kč, 
přičemž 690.000 Kč získalo Sdru-
žení vlastníků bytů ze Sídliště č. p. 
1462 a 1463. V bodu č. 24 se projed-
návala žádost občanského sdružení 
Lungta, aby 10. 3. mohla před rad-
nicí již poněkolikáté zavlát tibetská 
vlajka. Rada tuto solidární akci 
podpořila.

V dalším bodu se více diskutovalo 
– šlo o návrh nového občanského 

sdružení, aby se kolem kubistické 
vily architekta Králíčka v Litoli (dří-
ve cukrovar, nyní fi rma Ars-Alt-
mann) vyhlásilo ochranné pásmo. 
Ukázalo se, že ochranné pásmo 
u kulturní památky není tak vžité 
jako např. kolem dráhy. Rada si
vyžádala doplnění a poté se k ná-
vrhu znovu vrátí. V bodu č. 26 se ta-
ké diskutovalo – pan místostarosta
Sedláček navrhl doplnění zahra-
dy u mateřské školy Čtyřlístek 
v Brandlově ulici o dětský bazén, 
resp. brouzdaliště. S ohledem na ce-
nu a nutnost řešit spíše další pavilon 
školky byl tento návrh zamítnut.

Začátkem března, konkrétně 4. 3., 
budeme slavit významný den města. 
U této příležitosti budou uděleny 
čestné medaile Sboru dobrovolných 
hasičů a TJ Sokol za dlouhodobou 
práci pro město. Strážníci pak obdrží 
medaile za věrnost, za dlouholetou 
službu u městské policie.

V bodu č. 34 rada doporučila 
(staro)nové přísedící Okresního 
soudu Nymburk. V dalším bodu ra-
da vzala na vědomí zápis z jednání 
kontrolního výboru, následovalo 
schválení programu nadcházejícího 
zasedání zastupitelstva a v posled-
ním bodu bylo schváleno uzavření 
mandátní smlouvy s Ing. Korcho-
vou, která zpracovala projekt Zvý-
šení kvality řízení v úřadech veřejné 
správy a podala žádost o dotaci 
z operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Závěrečná 
diskuse byla krátká: pan starosta 
informoval o přípravě exkurze do 
Mukařova, kde by si zastupitelé 
prohlédli školní třídy, umístěné do 
buněk – modulů. Tajemník infor-
moval o nabídce ministerstva vnitra: 
v letošním roce by se do ČR měla 
přestěhovat skupina asi 30 uprchlí-
ků z Barmy. Pokud město imigranty 
ubytuje, může získat dotaci MV až 
700.000 Kč pro 6-člennou rodinu. 

1. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 17. 2. 2010. První 4 
body se týkaly věcných břemen při 
připojování plynových a elektrických 
přípojek. V pátém bodu byli zastu-
pitelé potěšeni obratem v přístupu 
Zemědělské vodohospodářské sprá-
vy Brno. Ta je vlastníkem části 
pozemků na Jedličkově sídlišti. 
Město v roce 2008 požádalo správu 
o odprodej 1.622 m², na nichž je 
místní komunikace. ZVHS souhla-
sila a nabídla cenu 307.000 Kč, na 
čemž jednání skončilo. Po změně 
směrnic ZVHS bylo přihlédnuto 
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k vloženým investicím města, a tak 
bude pozemek převeden na město 
bezúplatně. V dalším bodu zastupi-
telstvo schválilo rozdělení půjček tak, 
jak doporučila rada města. V bodu 
č. 7, kde byly předloženy návrhy na 
udělení medailí města Sboru dobro-
volných hasičů a TJ Sokol, se rozvi-
nula krátká diskuse kolem způsobu 
navrhování na ocenění. Pan starosta 
připomněl, že významným dnem 
města je 4. 3. a v tento den (letos 
čtvrtek) budou medaile slavnostním 
způsobem oběma spolkům předány. 
Diskusi k tématu zakončil Ing. Ota-
va úsměvným dotazem, zda má měs-
to dost medailí? (Odpověď byla 
– ano). 

V dalším bodu zastupitelstvo 
zvolilo přísedící Okresního soudu 
Nymburk: pp. Férová, Labutová, 
Ing. Mrkvička, Ing. Šťastný. Rych-
lý průběh mělo i schválení názvu 
nové ulice, která vznikla u nové 
zástavby vpravo od silnice směrem 
na Milovice. Ulice ponese název 
„U Vodárny“.

Svižný postup jednání se zpoma-
lil u bodu č. 10, v němž se projed-
návaly žádosti 2 soukromých inves-
torů na výstavbu fotovoltaických 
elektráren (FVE). Obě by měly být 

situovány na východní stranu
města, do budoucí průmyslové 
zóny. Zástupci jednoho investora
byli přítomni a krátce vysvětlili 
svůj záměr – jejich FVE by měla 
být menší, o výkonu asi 800 kW. 
Pokud zastupitelstvo umístění 
FVE schválí, poskytnou městu 
každoročně dar 100.000 Kč po 
dobu 20 let. Druhá společnost se 
prezentovala jen písemným podkla-
dem, jejich FVE by měla mít výkon 
9 MW a zabere podstatně větší plo-
chu. O výhodách pro město nebylo 
uvedeno nic. Stavebnímu úřadu se 
FVE příliš nezamlouvají, protože 
na 20 let zaberou plochu, která by 
mohla být využita pro skutečnou 
drobnou výrobu a podnikání a měla 
by přinést více pracovních míst. 
Zastupitelé si vyžádali 15 minut 
přestávku, během níž se poradili 
o dalším postupu. Nakonec bylo jas-
no: stop pro velkou FVE, s  investory 
menší FVE se bude dále jednat.

Posledním bodem ke schválení 
bylo zadání územního plánu Lysá 
nad Labem. Všechny podněty a ná-
vrhy byly předem projednány a zvá-
ženy na pracovním zasedání zastupi-
telstva.  Z nastalé diskuse vyplynuly 
další návrhy: vzájemné vazby mezi 

územními plány Lysé a Milovic (ta-
ké zpracovávají nový ÚP) a zvážení 
ochrany nové kulturní památky, jíž 
se stala Králíčkova vila v Litoli. Pan 
Ing. Gregor poukázal na vznikající 
satelitní městečko v areálu bývalé 
Fruty. Předložil písemné podněty 
KSČM a požádal, aby také byly 
vzaty v úvahu a zahrnuty do zápisu 
ze zasedání. Při hlasování o zadání 
ÚP bylo pro návrh 10 hlasů, 2 proti, 
nikdo se nezdržel. 

Dále následoval blok tří infor-
mativních zpráv. Za první z nich, 
o bezpečnostní situaci ve městě, si 
velitel MěP pan Luděk Přibyl vy-
sloužil pochvalu od pana Mgr. Faj-
mona. Zpráva je součástí výroční 
zprávy za rok 2009, uvedené v pří-
loze Listů. Další dvě zprávy se týka-
ly práce kontrolního výboru a za-
stupitelstvo je vzalo na vědomí. 
V úvodu diskuse pan starosta in-
formoval o přípravě exkurze do 
Mukařova, kde by se zastupitelé
mohli seznámit s praktickým fun-
gováním objektu pro děti – školy
ze stavebních modulů. Dále sezná-
mil zastupitele s pozitivním vý-
vojem kolem připravované stavby 
domova důchodců. Na krajském 
úřadu proběhlo jednání 27. 1., 

další pak před jednáním rady měs-
ta 9. 2. Jsou známé fi nanční po-
žadavky na výkup 2 nemovitostí, 
KÚ do konce února připraví vari-
antu s posunutím objektu směrem 
ke staronové škole. Pokud odpůrci 
stavby dají záruky, že tato varianta 
je pro ně přijatelná, může příprava 
stavby pokračovat dál. Po této 
optimistické části vystoupil opět 
Ing. Gregor a zopakoval připomínky 
k výstavbě ve Frutě. Tím nakrátko 
rozbouřil emoce, ale vzápětí se jed-
nání vrátilo do racionální polohy. 
Nakonec se zastupitelé dohodli, že 
připraví souhrnné stanovisko k pro-
jektu a zástupce MS Development 
bude v krátké době pozván k jed-
nání. Další diskuse přinesla řadu 
drobných problémů a námětů:
chybějící chodníky k nové výstav-
bě PMS v Litoli, nepořádek na
komunikacích, způsobený vozidly
ze stavby, radary ve Starém Vestci,
zbytečné svícení na skateboardo-
vém hřišti, problémy v Mírové ulici 
s přepravníky aut, využití bývalého 
vojenského prostoru v Milovicích. 
Po schválení usnesení pan starosta 
zasedání ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Odbor školství a kultury Měst-
ského úřadu Lysá nad Labem si 
Vám tímto dovoluje oznámit, že 
byly pro veřejnost zpřístupněny in-
formace o válečných hrobech, které 
jsou součástí centrální evidence 
válečných hrobů vedené Ministerst-
vem obrany v souladu se zákonem 
č. 122/2004 Sb., o válečných hro-
bech. 

Informace jsou dostupné z inter-
netových stránek „Válečné hroby“ na 
adrese: http://valecnehroby.army.
cz/ a http://www.valecnehroby.
army.cz/. 

Do problematiky evidence váleč-
ných hrobů lze ze stránky „Válečné 
hroby“ vstoupit prostřednictvím 
odkazu „Evidence VH“ umístěném
na levém panelu obrazovky. 

V evidenci lze vyhledávat údaje 
o válečných hrobech v ČR (Hledá-
ní VH v ČR) i o českých válečných
hrobech v zahraničí (Hledání VH 
v zahraničí). 

Údaje lze vyhledávat jednak pod-
le údajů o osobách pohřbených ve
válečných hrobech nebo připome-

Zpřístupnění „Evidence válečných
hrobů“ pro veřejnost

nutých na pietních místech (zálož-
ka – Hledání podle osobních 
údajů) a také podle údajů o váleč-
ných hrobech (záložka – Hle-
dání podle údajů o VH). 

K zobrazení všech válečných hro-
bů v terénu prostřednictvím mapy 
slouží odkaz „Mapa lokalit VH“. 
Pro zobrazení jednotlivých váleč-
ných hrobů v ČR prostřednictvím 
tohoto odkazu je nutné provést při-
blížení (větší detail mapy) vybrané 
oblasti. Válečné hroby v zahraničí se
na mapě zobrazují i v základním ná-
hledu. 

Kliknutím myší na symbol váleč-
ného hrobu zobrazeného v mapě lze 
zobrazit další související informace. 

Součástí informací o válečném 
hrobu je jeho zobrazení na ma-
povém podkladu (pokud jsou známy 
údaje GPS), související fotodoku-
mentace a e-mailový kontakt na 
osobu zodpovědnou za správnost 
a úplnost zobrazených údajů. 

Hana Nesměráková,
referentka odboru školství 

a kultury

Od nového roku nastala školákům 
v Byšičkách vítaná změna. Po 
dlouhých letech, kdy do Byšiček 
nezajížděla žádná hromadná au-
tobusová doprava, přijel nový 
školní autobus. Do této doby 
byla zajišťována doprava dětí do 
školy za pomoci aut pečovatelské 
služby. Bohužel v poslední době 
přestávala tato doprava kapacitně 
dostačovat. Proto jsme v minulém 
roce zahájili jednání s dopravcem 
o možnosti zřízení nové autobu-
sové linky pro školáky z Byšiček. 
OAD Kolín (dopravce) nám v tom-
to našem požadavku vyšel vstříc. 
Financování dopravy je zajištěno 
z fondu dopravní obslužnosti okre-

su Nymburk, do kterého přispívá 
i město Lysá nad Labem. Díky to-
muto zdroji fi nancování, neplatí 
město za zřízení této linky žádné 
fi nanční prostředky navíc. Asi 
největším problémem bylo zřízení 
autobusové zastávky. Po jednáních 
a konzultacích s dopravním inspek-
torátem se podařilo dočasně u-
místit autobusovou zastávku pří-
mo na návsi. O defi nitivním řešení 
a případném rozšíření zastávek 
se bude dále jednat. Doufám, že 
autobus napomůže zlepšení do-
pravní obslužnosti v Byšičkách 
a bude sloužit ke spokojenosti 
všech občanů.

 Jiří Havelka, starosta města

Školní autobus dorazil do Byšiček

Velkoobjemové kontejnery
Vážení občané, město Lysá n. L. bude přistavovat velkoobjemové kon-

tejnery po skončení zimy, tj. od měsíce dubna. Do této doby je možné 
vzniklý odpad nadále odvážet do separačního dvora po celý rok v ul. Pi-
vovarská (naproti hasičům) v tyto dny:
Pondělí  9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Středa  9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Sobota   9.00 – 12.00

Za pochopení a spolupráci děkuje odbor SMI.
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M sto Lysá nad Labem 
Husovo nám stí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

javorcikova@mestolysa.cz 
tel.: 0325 510 239 nebo 725 875 259, fax. 0325 552 066                            I O 00 239 402 
V c: O z n á m e n í 

M sto Lysá nad Labem Vám tímto oznamuje, že ve dnech od 15. 3. 2010 do 30. 8. 2010 bude 
provád na rekonstrukce Masarykovy ulice II. Etapa, tj. od ulice Zahradní po ulici horní ást
Husova nám stí. Jedná se o výstavbu chodník , vjezd , komunikace, odstavných ploch, vodovodu, 
deš ové a splaškové kanalizace, sadových úprav a osazení nového m stského mobiliá e.
Z t chto d vod  si Vás dovolujeme požádat, abyste v uvedenou dobu svými vozidly neparkovali na 
výše citované komunikaci. Pokud bude zamezen vjezd a výjezd k Vaší nemovitosti, budete p edem  
o tom informováni prost ednictvím zhotovitele stavby Pražské silni ní a vodohospodá ské stavby 
a.s. Praha (stavbyvedoucí ing. Václav Leitermann, tel.: 724 530 884). Pokud bude mít zájem  
o zajišt ní parkování po dobu stavby na parkovišti v ulici Zahradní, prosím sd lte Váš zájem 
projektovému manažerovi (pí Jana Javor íková) na výše uvedené kontakty v etn  státní poznávací 
zna ku Vašeho vozu. 
S ohledem na provád nou investici bude domovní komunální odpad svážen v dob  stavby každý 
sudý úterý i tvrtek s tím, abyste své nádoby na komunální odpad p istavili vždy na roh nejbližší 
bo ní ulice k Vaší nemovitosti. Pokud je toto pro Vás ze zdravotních d vod  fyzicky namáhavé, 
umíst te nádobu s ozna ením . p. p ed Váš d m. Zam stnanci zhotovitele stavby nádoby umístí na 
p íslušné místo a po skon ení svozu Vám je op t p istaví k Vaší nemovitosti. Nádoby umístn né
v ulicích Zahradní, 28. íjna, Legioná ská, Sokolská a spodní ást Husova nám stí budou 
vyváženy vždy v sudý tvrtek. Nádoby umístn né v ulicích echova, Tyršova, P í ná a nám.  
B. Hrozného budou vyváženy vždy v sudé úterý.
M sto Lysá nad Labem bude budovat p ípojky vodovodu a kanalizace pouze na hranici k Vaší 
nemovitosti, proto je nutné, abyste si zajistili ádné stavební povolení na domovní p ípojku, pokud se 
bude jednat o nové p ipojení. Podrobnosti podání žádosti Vám sd lí Stavební ú ad. Sou ástí žádosti  
o povolení p ípojky je projektová dokumentace a smlouva o smlouv  budoucí na z ízení v cného 
b emene p ípojky. Ve v ci uzav ení smlouvy o smlouv  budoucí je nutné jednat s odborem správy 
majetku m sta. Místo napojení vodovodních a kanaliza ních p ípojek bude ze strany zhotovitele 
s každým z Vás konzultován. 
V m síci b eznu bude provedena pasportizace každé nemovitosti, která spo ívá v popisu stavu 
nemovitosti a po ízení fotografie. Pasportizace bude k nahlédnutí u projektového manažera m sta. 
S ohledem na skute nost, že v rámci I. etapy došlo k áste né ztrát  vody v domovních studních, 
kontaktujte op t projektového manažera, pokud vodu ze studny užíváte pro svou domácnost. Provede 
se pasportizace stavu vody pro p ípadné vyvolané náhrady.  
Zárove  Vás žádáme o shovívavost v dob  provád ní stavebních prací, jelikož je nutné omezit 
pr jezdnost této ulice a pr chod chodník . Sou asné autobusové zastávky v pr b hu stavby budou 
zrušeny s tím, že je nutné využívat autobusové zastávky u nádraží D.  
Na druhé stran  tohoto oznámení uvádíme p edpokládaný harmonogram prací s tím, že výsadba 
nových d evin bude provedena na p elomu m síce íjna a listopadu.  
Sou asn  Vás srde n  zveme na ve ejné projednávání celé investice, které se uskute ní dne  
9. 3. 2010 (úterý) od 17.00 hodin v budov  Kina na Husov  nám stí v Lysé nad Labem. 
V p ípad  dotaz  se m žete obrátit nejen na stavbyvedoucího zhotovitele a projektového manažera 
m sta, ale i na stavební dozor investora, pana Josefa Tichánka, tel.: 776 735 637. 

P edem d kujeme za Vaše pochopení a vst ícný p ístup p i provád ní této investice m sta. 

S pozdravem                                                                                                
 Mgr. Ji í Havelka

starosta m sta  
V Lysé nad Labem dne 10. 2. 2010 
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12.5. 15.5.
30.5.

30.5.
31.5.

9.6.
10.6.

17.6.
18.6.
19.6.

5.7.
1.7.
1.7.

1.7.
7.7.

8.7.
10.7.

24.7.
24.7.

18.7.
1.7.

15.7.

15.7.
23.7.

24.7.
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20.6.
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30.6.

7.7.
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25.5.
14.6.
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3.6.
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27.8.30.8.
29.8.

20.8.

20.8.
8.8.

8.8.

8.8.
8.8.

5.8.
25.7.

25.7.
15.7.

1.8.

20.8.
20.8.

10.5.
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Hledáme nový domov pro tyto pejsky

Po dobrých zkušenostech z před-
chozích čtyř let se i letos opa-
kuje působení pracovnic Finan-
čního úřadu Nymburk (dále jen FÚ), 
při níž se budou poskytovat kon-
zultace a vybírat daňová přiznání 
v budově MěÚ Lysá nad Labem. Tím 
se poplatníkům trochu ulehčí život 
a odpadne jedna až dvě cesty do 
Nymburka.

Všichni daňoví poplatníci, kteří 
budou za rok 2009 podávat daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob, mohou v rámci služeb FÚ 
přijít ve středu 17. března 2010 
od 8 do 18 hod. na Městský úřad
v Lysé nad Labem, (velká zasedací
místnost ve staré budově). V pro-
vozu budou 2 pracoviště. 

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

daňoví poplatníci platně podat da-
ňové přiznání, mohou získat pomoc
při vyplnění daňového přiznání do
příslušných formulářů a rovněž mo-
hou obdržet složenku pro případné 
zaplacení daně. Formuláře daňo-
vého přiznání je možné vyzved-
nout v podatelně MěÚ v přízemí. 

Vzhledem k omezenému počtu
daňových tiskopisů pro podání 
daňových přiznání v roce 2010 
upozorňujeme na možnost stažení 
tiskopisů na internetové adrese Mi-
nisterstva fi nancí: http://www.mfcr.
cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_tis-
kopisy.html

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

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ

Finanční úřad bude opět jeden den
na radnici v Lysé nad Labem

Kříženec belgický ovčák č. 2
Pes, stáří 1 rok, hravý, kamarádský,
vhodný na zahradu s vysokými 
ploty
Kříženec kokršpaněla č. 7
Pes, stáří 4 roky, kamarádský, 
klidný, vhodný ke starším lidem, 
přítulný
Kříženec teriéra č. 27
Fena, stáří 2 roky, vhodná ke star-
ším lidem na hlídání
Knírač č. 29
Pes, stáří 4 roky, vhodný na zahra-
du ke starším lidem, dobře hlídá
Kříženec č. 63
Fena, stáří 2 roky, hlídací, vhodná 
na zahradu, dominantní
Kříženec č. 74
Pes, stáří 2 roky, bázlivý, vhodný 
na zahradu
Kříženec č. 77
Pes, stáří 2 roky, klidný, vhodný 
do bytu ke starším lidem
Kříženec jezevčíka č. 80
Fena, stáří 4 roky, přátelská, 
vhodná do rodiny
Belgický ovčák č. 88
Fena, stáří 2 roky, temperamentní, 
vhodná na zahradu s vysokým 
plotem

Kočky, kocouři a koťátka 
dle aktuální nabídky.

Město Lysá nad Labem by rádo 
touto cestou poděkovalo všem 

dobrým lidem, kteří se ujali našich 
opuštěných pejsků. Seznam čtyřno-
hých kamarádů nalezených v okolí 
města najdete na www.mestolysa.
cz pod odkazem listy.

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

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

Návštěvní doba útulku:
PO až ČT 8.00 – 14.00
PÁ 8.00 – 12.00 
SO* 9.00 – 11.00
 *Každou první sobotu v měsíci.

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

Seznam pejsků, kteří čekají
na svého nového pána.

Jaro už je tu?

Drogová problematika v naší 
společnosti je zřejmá a nemá smysl 
ji bagatelizovat nebo před ní zavírat 
oči. Jedná se o jeden ze závažných 
sociálně patologických jevů, které 
se vyskytují v našem současném 
životě. Užívání drog ve valné většině 
na sebe nabaluje i páchání různých 
trestných činů.  Proto je každá ini-
ciativa, která má těmto nežádoucím 
jevům zabránit, vítána.

Policie České republiky, Krajské 
ředitelství Středočeského kraje při-
šlo s novou iniciativou, do které chce 
zapojit co nejširší veřejnost. Proto 
byl všem starostům zaslán dopis, 
z něhož zde zveřejňujeme následují-
cí citaci: „Zároveň bych Vás chtěl 
informovat o jednom ze stanove-
ných cílů středočeské policie pro 
rok 2010. Na základě dosavad-
ních výsledků jsem pro letošní rok 
stanovil hlavní prioritu „preven-
tivní činnost v oblasti veřejného 
pořádku“. Z poznatků zjištěných 

v roce 2009 je základní příčinou 
velké části delikventního jednání 
drogová závislost a její šíření na 
území Středočeského kraje. Policie
České republiky aktivně působí 
v boji proti drogové kriminalitě, zá-
roveň by však uvítala aktivní spo-
lupráci Vašeho zastupitelstva i ob-
čanů samotných. Z tohoto důvodu
jsem nechal zřídit telefonní linku 
974 861 717 a email drogam.
stop@seznam.cz k možnosti předá-
vání adresných či anonymních po-
znatků k výrobě nebo distribuci
drog. Proto Vás žádám o podporu
a pomoc, aby se výše uvedená
informace dostala k co nejširšímu
počtu obyvatel Středočeského kraje, 
neboť bezpečnost je věcí nás všech.”

Myslím si, že se jedná o inicia-
tivu, která by mohla značnou měrou 
drogovou problematiku omezit a to
zejména s vaší aktivní spoluprací.

Luděk Přibyl,
Městská policie Lysá n. L.

Stop drogám

Upozorňujeme občany, kteří jsou 
majiteli psů a ještě neuhradili popla-
tek daný obecně závaznou vyhláš-
kou města o místních poplatcích do 
15. února, aby neprodleně poplatek 
zaplatili v hotovosti v pokladně fi -
nančního odboru MěÚ Lysá nad La-

Výzva
bem nebo platbou bezhotovostně na
účet 19-0504268369/0800, varia-
bilní symbol - 1341 a číslo známky
psa. Variabilní symbol je důležitý
pro identifi kaci poplatníka.

Alena Kopecká,
fi nanční odbor

Vážení občané, dle rozhodnutí rady 
města byla schválena cena vodného 
a stočného pro rok 2010 ve stejné výši 
jako v roce 2009.

Ceny budou navýšeny o 1% dle 
změny sazby DPH od 1. 1. 2010.

Vodné a stočné pro rok 2010
voda pitná: 27,77 Kč/m³ (vodné)
voda odpadní: 28,88 Kč/m³ (stočné)
celkem: 56,65 Kč/m³ 

Výše jsou uvedeny opravené ceny 
vodného a stočného. 

Odbor SMI

Zámecký zahradník si vás dovoluje spolu s odborem životního pro-
středí pozvat na pravidelnou jarní brigádu v zámeckém parku. I když
počasí je všelijaké, pořadatelé doufají, že v sobotu 6. 3. 2010 již bude
tak jarně, abychom byli schopni pomoci s odklízením vyřezaných
náletových dřevin a úklidem Bludnice. Se zájemci o pomoc se sejdeme
v 9 hodin u vrátnice do parku (Zámecká ulice). 

S sebou jako obvykle pracovní oblečení, rukavice, vhodnou obuv
a dobrou náladu. Pokud v práci vydržíme, pak na nás čeká malé
občerstvení v podobě opékání vuřtů. Překvapením a malou odměnou 
pro účastníky bude první veřejné předvedení nově obnovené cesty
v západním svahu Bludnice – výsledek podzimní brigády. 

V případě sněhové pokrývky či vytrvalého deště se brigáda odkládá na 
neděli 14. 3. 2010 opět v 9 hodin. Bližší informace na nástěnce v podloubí 
staré radnice.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP
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Don Bosco: „Třeba milovat to, co mají rádi mladí lidé,
aby oni milovali to, co milují starší lidé.“

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

zdraví a pohodudo dalších let.
Alena Frankeová, odbor kultury

99 let
Marie Stolejdová

96 let
Marie Hráská

95 let
Božena Šelemberková

94 let
Marie Zítová

91 let
Arnošt Schenk

Marie Pohanková

90 let
Zdeňka Hachová

Bohumila Kysilková

80 let
Zdeňka Kučerová
Miluše Plašilová

Marie Kuthanová
Pravdomil Šenk

Jan Maco

Blahopřání Městský úřad v Lysé nad Labem ve spolupráci 
s Taneční školou FIS Mladá Boleslav pořádá:

Taneční kurzy 
září - prosinec 2010

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

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

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

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

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

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

Jedno úterní lednové odpoledne 
patřilo v naší knihovně divadelní-
mu představení „Drahý Diego“ 
a především excelentní „paní“ he-
rečce Zdence Procházkové – Hart-
mann. Předlohou divadelního
představení se stala kniha Eleny
Poniatowské Drahý Diego, objímá
tě Quiela. Jedná se o sondu do
nitra rozpolcené ženy, jejíž touhu

být malířkou a matkou, zničila 
nekritická oddanost a podřízenost 
Riverovi, až postupně ztratila vlastní
i umělecké sebevědomí.

Herečka Zdenka Procházková 
zazářila v 50. a 60. letech 20. sto-
letí na pražských divadelních scé-
nách (Městská divadla pražská, 
Národní divadlo). Počátky její 
umělecké kariéry výrazně ovlivnil 
i Karel Höger, který byl 17 let jejím 
manželem. Hráli společně v mnoha 
fi lmech i na jevišti. Po roce 1968 
pro ni již divadelní role nebyly, ale 

nezájem Prahy jí vynahradila Vídeň, 
kde hrála až donedávna.

Po zážitku, který nám promítání 
záznamu divadelního představe-

„Drahý Diego“ - divadelní potěšení 
v městské knihovně

ní poskytlo, jsme mezi námi paní 
Procházkovou velmi rádi osobně 
přivítali.

S touto charismatickou dá-
mou, která nás okouzlila svou 
neuvěřitelnou vitalitou, jsme 
měli možnost si přátelsky popo-
vídat nejenom o jejím velmi zají-
mavém a tvůrčím životě tady 
v Čechách, ale i v Rakousku. Tam 
byla provdána za Ericha Hartman-
na a byla členkou vídeňského di-
vadla. Ve svém povídání nevyne-
chala svoji velkou vášeň – cesto-

vání, ani knihy, ve kterých popsala 
své životní osudy (Na jevišti mezi 
Prahou a Vídní; Vášně, chutě, 
neřesti).

Nahlédnutí do života a tvor-
by této herečky bylo pro nás 
všechny nevšedním zážitkem 
a jsme rádi, že jsme měli vzácnou 
příležitost setkat se s paní Pro-
cházkovou přímo v prostorách 
Městské knihovny v Lysé nad 
Labem.

Městská knihovna 
Lysá nad Labem

www.fisdance.cz
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Město Lysá nad Labem 
ve spolupráci s Římskokatolickou farností

Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ KONCERT
Vokálně-experimentální soubor

AFFETTO

5. 4. 2010 v 16.00 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele

V EVANGELICKÉM KOSTELE 
•  Velký pátek 2. 4. od 18.00 hod. 
 -  s vysluhováním večeře Páně a pěveckým sborem

•  Velikonoční neděle  4. 4. od 9.00 hod.
-  s večeří Páně a pěveckým sborem

•  Velikonoční neděle  4. 4. od 14.00 hod.
-  s večeří Páně (Čelákovice, modlitebna ve Vašátkově ul.)

•  Velikonoční pondělí  5. 4. od 9.00 hod. 
- s pěveckým sborem a orchestrem

Město Lysá nad Labem Vás zve
na besedu se starostou města
 Mgr. Jiřím Havelkou na téma

MATEŘSKÉ ŠKOLY V LYSÉ

ve středu 17. března od 17.00 hod.
v Mateřském centru Parníček

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

V KATOLICKÉM KOSTELE
• Zelený čtvrtek 1. 4. od 18.00 hod.

• Velký pátek  2. 4. od 18.00 hod.
   - liturgie úcty sv. Kříži, ne mše

• Bílá sobota  3. 4. od 20.00 hod.
   - vigilie zmrtvýchvstání po západu slunce

• Hod boží velikonoční  4. 4. od 9.30 hod. 
   - v běžném nedělním čase

• Velikonoční pondělí  5. 4. od 9.30 hod.

Město Lysá nad Labem vyhlašuje
14. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE AMATÉRŮ

„ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE“
na libovolné téma

(přípustné je i tónování v jiné barvě)
do soutěže se může přihlásit každý 

s max. počtem 15 fotografi í
min. formátu 13x18 cm.

Každý snímek označte těmito údaji: 
1) název fotografi e
2) jméno a příjmení autora
3) adresa bydliště
Autoři nejúspěšnějších fotografi í budou odměněni  
peněžními poukázkami na nákup zboží dle vlastního 
výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem, 
nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:

1. místo  2.000 Kč
2. místo  1.000 Kč
3. místo     500 Kč
Fotografi e odevzdejte do 30. 9. 2010 
na MěÚ Lysá n. L., odbor kultury, pí. Alena Frankeová

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

Město Lysá nad Labem pořádá 
KONCERT

JIŘÍHO SCHMITZERA
v kině na Husově náměstí

v pátek 5. 3. 2010 od 20 hodin
Vstupné 150 Kč

Předprodej 120 Kč:
 Kino Luft, Městský úřad - A. Frankeová,

rámování vedle kina

O PSYCHOLOGII A ETICE MILOSTNÉHO
 A RODINNÉHO ŽIVOTA

přednáší profesor Univerzity Karlovy

 PhDr. Pavel Říčan 
Přednáška se bude konat

 v sobotu 20. března 2010 od 15 hodin 
ve sborovém domě ČCE 

na náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem. 

Srdečně zveme.

Jan Mikušek – kontratenor             Vladimír Richter – tenor
Marek Olbrzymek – tenor              Aleš Procházka – bas
Martin Jakubíček – varhany

SOkA Nymburk pořádá výstavu

Na srdce jsou Poděbrady
Z historie Lázní v Poděbradech

29.3.-17.4.2010
Státní okresní archiv Nymburk, Zámecká 6/13,

289 22  Lysá nad Labem, tel.: 325 551 046
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Velikonoční tradice
6. dubna 2010 od 16.30 hodin

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 
Vstup ZDARMA! 

Všichni jste srdečně zváni!

Kurz drátování
kurz se koná ve středu 17. a 31. března 2010 

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

Cena kurzu včetně materiálu je 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:  Vzhůru do oblak
Komedie: Země ztracených   
  Bejvalek se nezbavíš
  Příšerky z podkroví
Historické: Krvavé pobřeží      
  Jánošík
Napětí: Únos vlaku 123
  Hodinu nevíš, 12 kol 
Horory: Pach krve 3
Ostatní: Breakdance

Beletrie pro dospělé: 

Jan Vaněček, Běžecké závody – 
Catherine Coulter, Kouzlo měsíč-
né noci – Patricia D. Cornwell, 
Bez rizika – Dan Simmons, Dro-
od – Klára Janečková, Ďábelská 
tvář – Arnošt Lustig, Láska a tělo 

- Fontanille Pascal, Avignonské 
proroctví – Agatha Christie, Muž 
v hnědém obleku – Heft Deaver, 
Kříže u cesty – Gabriel García 
Marquez, Sto roků samoty – Ser-
gej Lukjaněnko, Lord z planety 
Země 

Naučná literatura pro dospělé:

Jaroslav Vašák, Kniha kuchař-
ských zajímavostí – Michal Dlou-
hý, Četnický pes Alto - Dalimilova 
kronika - pařížský zlomek latin-
ského překladu – Irena Čechov-
ská, Plavání dětí s rodiči – Phillip 
Gardner, Víkendový kutil

Beletrie pro děti:

P. C. Cast, Škola noci – Lenka 

Výběr nových knih v MK
Lanczová, Pošeptej po větru 

- Kate McMullan, Drakobijecká 
akademie – Miroslav Švandrlík, 
Neuvěřitelné příhody žáků Kopy-
ta a Mňouka – Ann Brashares, 
Druhé léto sesterstva – Petra 
Vaisová, Příhody kapky Katky 

- – Nicholls Matthew, Tajemství 
modrých třešní – Elizabeth Len-
hard, Světlo Meridianu

VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Také v letošním roce připravuje Spolek rodáků a přátel Lysé nad Labem, 

za fi nanční podpory města Lysá nad Labem a Středočeského kraje, již 
XIV. ročník Slavností hraběte Šporka. Při této příležitosti jsme pro žáky 
a studenty lyských škol, podobně jako v loňském roce, připravili V. ročník 
historické univerzity v literární a výtvarné oblasti tentokrát na téma

„Hrabě F. A. Špork a sv. Hubert – patron myslivců“
F. A. Špork patří mezi významné osobnosti města, historicky žil 

v době feudalismu na přelomu 17. a 18. století. Byl vzdělaný, procestoval 
mnoho zemí, zasloužil se o rozvoj panství a města, podporoval umění. 
Kromě toho se, jako mnoho šlechticů té doby, věnoval i lovu zvěře. Té 
bylo v okolních lesích mnohem více, než je tomu dnes. Díky Šporkovi 
byl založen Řád svatého Huberta, myslivecký řád, který aktivně působí 
i v dnešní době a se členy Hubertova řádu se můžeme setkávat pravidelně 
na slavnostech v Lysé a na Kuksu.

Známou historkou je příběh o tom, jak při jednom z lovů mezi Lysou 
a Káraným (poblíž kapličky u sv. Václava) Špork spatřil dva bílé jeleny. 
Jednoho z nich ulovil, ale jeho radost netrvala dlouho. Ukázalo se, že bílé 
jeleny dostal darem císař, který je choval na svém panství v Brandýse nad 
Labem. Jeleni se však zatoulali příliš daleko, a to se stalo jednomu z nich 
osudným. Hrabě musel zaplatit pokutu 5 tisíc zlatých do císařské po-
kladny ve Vídni. Šprýmař Špork zaplatil pokutu v těch nejmenších min-
cích a výběrčího bolely prsty od sbírání a přepočítávání. 

Po nějaké době se na nepříjemnost zapomnělo a Špork byl pozván na 
císařský ples do Vídně. Hrabě se pak promenádoval v koženkách z bílého 
jelena mezi pány a dámami v krásných róbách. Když mu bylo vytčeno 
nevhodné oblečení, řekl: „Kdo z přítomných šlechticů má nohavice za pět 
tisíc?“

1. Dokážeš si představit nějaký příběh s mysliveckou nebo loveckou zá-
pletkou, který se mohl v jeho době v Lysé nad Labem a okolí odehrát?

2. Dokážeš vytvořit návrh kostýmu s mysliveckými motivy, nakreslený 
nebo zmenšený ušitý model? (nejzdařilejší námět bude realizován a použit 
při scénce na zámeckém nádvoří či v Byšičkách)

Soutěž bude probíhat ve 4 kategoriích - I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ,
III. SŠ, IV. veřejnost (účastní se jednotlivci v jedné z kategorií).

Termín uzávěrky soutěže je 14. 6. 2010. Práce odevzdejte 
nejpozději k tomuto termínu na odboru kultury u pí. A. Franke-
ové. Výsledky soutěže Vám budou sděleny do konce školního roku, 
tedy do 25. 6. 2010. Stejně jako v loňském roce předá věcné odměny 
nejlepším jednotlivcům sám hrabě Špork s manželkou v rám-
ci oslav v sobotu 28. 8. 2010. Vítězové budou taktéž zapojeni do 
šporkovské scénky na nádvoří. Proto je nezbytně nutné, aby na ode-
vzdaných pracích byly rovněž kontakty na autory - účastníky soutěže.   
                                   Věra Bodnárová, odbor školství a kultury

Je určen dnem
narození učitele,
v Evropě nejslav-
nějšího, Jana
Ámose Komen-
ského. Je neuvě-

řitelné, že základní metody peda-
gogiky platí vlastně už 400 let.

Přejeme dnešním kantorům, 
aby se jim dařilo vychovávat 

28. březen – Den učitelů
v duchu jeho „školy hrou“, i když 
to mají mnohem těžší než v mi-
nulých stoletích.

Za redakci Listů se připojuje-
me ke gratulantům s přáním pe-
dagogických úspěchů, uznání ve-
řejnosti, náležitého ocenění vlastní 
práce a pevných nervů!

redakce 

V úterý 23. března zavítá do 
našeho města Bristol University 
Chamber Choir.

Vynikající smíšený univer-
zitní sbor pod taktovkou Emmy 
Goddard předvede skladby svě-
toznámých autorů, jako je Čaj-
kovský, Stravinský či Bruckner. 

Studentský sbor z Velké Británie 
zazpívá v kostele sv. Jana Křtitele

Během večera zazní i současná 
hudba. Studenti z Bristolu mají za 
sebou řadu úspěšných koncertů 
na domácích i zahraničních 
pódiích. Vstupné na koncert, 
který začíná v 19 hodin, je do-
brovolné.

 (jzk)

Vážení a milí spoluobčané,
pokud máte doma nepotřebné 
zbytky pletací vlny a bavlně-
ných, barevných látek, přineste 
je k nám do Domova Na Zámku
v Lysé nad Labem. Rádi vyrábí-

Výzva
me drobné předměty v naší 
ergodílně a Vaše laskavost nás 
potěší.

Děkují obyvatelé 
a zaměstnanci Domova

 Na Zámku v Lysé nad Labem.
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AKCE PŘIPRAVUJEME

kinoklub

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

St 3.3.
JAZZ večer
Jamsession – otevřený prostor pro 
hudební komunikaci, zahájí Vít 
Andršt Jazz Quartet

Pá 5.3. od 20.00 hod.
Jiří Schmitzer – kytara, zpěv 
Dále vystoupí Justin Lavash 
(UK) - kytara, zpěv + Jan Horvát 
– bicí  
Vstupné: 120 Kč v předprodeji 
                    150 Kč na místě

Pá 12.3. od 20.00 hod. 
“Umění nelze tolerovat”  
Jesus Christ Superstar v podání 
originálního uskupení HOV-
ADuO plus
Osoby a obsazení: 
Slávek Brabec - Ježíš Kristus, 
Kaifáš, Šimon Petr, lid, sbory, 
orchestr a další
Zuzana Panczaková - Marie Mag-
daléna, Kaifáš, Soul girl, lid, sbory 
a orchestr
František Tomášek - Jidáš 
Iškariotský, Pilát Pontský, 
Herodes Antipas, Kaifáš, Šimon 
Zélotés, lid, sbory, orchestr, režie 
a další
Když chudák Andrew Lloyd 
Webber psal v roce 1969 tuto 
rockovou operu, ani nemohl tušit, 
že o nějakých čtyřicet roků později 
zazní v Lysé nad Labem v podání 
dvou akordeonů, tří hlasů, dřívek 
a trianglu. Je to neuvěřitelné, ale je 
tomu tak. Těšte se.
Bude vybráno dobrovolné vstupné. 
Vernisáž výstavy obrazů, foto-
grafi í, koláží a kreseb.

Pá 19.3. 
Vladimír Václavek – kytara, 
perkuse, zpěv
Vladimír Václavek patří k předním 
tuzemským hudebníkům, hrál 
v Dunaji a doprovází Ivu Bitto-
vou. Současně působí v pro-
jektu VRRM a vystupuje i sólově.
Vstupné: 80 Kč

So 20.3. 
Paul Batto Jr. (SLO) & Ondřej 
Kříž /Blues, Jazz, Gospel/
Paul Batto Jr. - zpěv, kytara, 
Ondřej Kříž – klávesy. Vynikající 
hudebník, charismatický zpěvák, 

Akce:
10.4. Bestiválek No. 4   
Vítkovo Kvarteto, Záviš, Feher 
Fekete Kerek, Bratrstvo Kočičí 
Pracky, Norman Bates, Mixle 
v pixle, Číčou proti zdi, Pořát Jinak, 
Tři piči.

16.4. Dj X-MORPH
  a Sunfl owerbitches dj’s

17.4.  Jazzfest – 2. ročník  
jazzového festivalu – David Dorůžka 
Quartet feat.M.Tokaj, M. Baranski,
L. Zyta (CZ-PL), Phisbacher New 
York Trio (USA), Bó Big Band, 
Elena Sonnenshine Trio - Petr Dvor-
ský, Mirek Linka a Jazzorchestra 
ZUŠ F. A. Šporka.

23.4. Slávek Janoušek a Luboš 
Vondrák

30.4. Čáry v kině 

Kino:
1.4. Ženy v pokušení

7.4. Alenka v říši divů 
  (Tim Burton)

24.4. a 24.5. Dešťová víla

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

Nová rozšířená 
otevírací doba kavárny:
PO - ČT 17 - 23
PÁ - SO 17 - 24
NE 14 - 20* 

* jablečný závin ke kávě zdarma!

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

Možnost pronájmu sálu, klubu 
a vybavení, nabízíme také 
pronájem plochy na budově kina 
pro vaší reklamu.

Více informací na 
tel.: 773 625 007
lucie@luftkinoklub.cz
www.luftkinoklub.cz

bluesman a jazzman tělem i duší, 
tentokrát v doprovodu skvělého 
klavíristy. 
Vstupné: 90 Kč

Pá 26.3.  
JARNÍ TÁNÍ – hudební festival 
Afterspoon, Interpret neznámý 
(ska Brandýs), Subways (jazz 
funk Nymburk), Qwil (rock 
punk Lysá), Joker´s Face (funk 
rock´n´roll Praha). 
Vstupné: 80 Kč po 20 hod. 100 Kč

So 27.3. 
GRAPE Bio
Hanka Říhová - hlas, Marcel 
Flemr – kytara-  www.grapeme.cz 
Úroda zdravého a ekologického 
muzikodělství.
Minimální vstupné: 70 Kč

So 6.3. od 17.00 hod.
Princezna a žabák
Nejnovější animovaná pohádka 
Walta Disneyho zasazená do 
velkého města New Orleans.
česky/97 min./USA 2009

So 6.3. od 20.00 hod.
Sherlock Holmes
Nové dynamické zpracování 
nejznámějšího díla Sira Arthura 
Conana Doyla. Režie Guy Ritchie. 
Hrají Robert Downey Jr., Jude 
Law.
české titulky/128 min./Velká 
Británie, Austrálie, USA 2009

Ne 7.3. od 15.00 hod.
Princezna a žabák 

Ne 7.3. od 17.00 hod.
Avatar
Neuvěřitelný svět za hranicemi 
naší fantazie. 9 oscarových nomi-
nací. Režie James Cameron. Hrají 
Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver.
české titulky/162 min./USA, Velká 
Británie 2009

Po 8.3. od 19.00 hod.
Avatar 

Út 9.3. 
Kawasakiho růže 
Nový fi lm dvojice Hřebejk–Jar-
chovský. Hrají: Lenka Vlasáková, 
Daniela Kolářová, Martin Huba, 
Milan Mikulčík.
česky/95 min./Česko 2009

Ne 14.3. od 15.00 hod.
Alvin a Chipmunkové 2
Animovaná komedie. Režie Betty 
Thomas.
česky/88 min./USA 2009

Út 16.3.
Doktor od jezera hrochů
Komedie. Režie Zdeněk Troška. 
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holu-
bová, Jiří Langmajer.
česky/102 min./Česko 2009

Čt 18.3. 
Lítám v tom
Neskutěčně vtipná a hořká 
komedie režiséra Jasona Reitmana 
(Děkujeme, že kouříte). Nominace 
na Oscara za nejlepší snímek, 
nejlepší herec, nejlepší režisér.
Hrají George Clooney, Vera 
Farmiga, Anna Kendrick
české titulky/109 min./USA

So 20.3.od 17.00 hod.
Dešťová víla 
Klasická romantická pohádka, 
ve které se do sporu dostanou 
obyčejní venkovští lidé
 s nadpřirozenými silami. Režie 
Milan Cieslar. Hrají Jakub 
Gottwald, Éva Kerekes, Miroslav 
Donutil.
česky/96 min./Česko 2009

Ne 21.3. od 15.00 hod.
Dešťová víla

Út 23.3. 
Nějak se to komplikuje
Rozvedená… s řadou výhod. 
Romantická komedie s okouzlující 
Meryl Streepovou v hlavní roli. 
Režie Nancy Meyers. Dále hrají 
Alec Baldwin, John Krasinski.
české titulky/120 min./USA

Čt 25.3. 
Katka (FK)
Po fi lmech Marcela a René 
přichází Helena Třeštíková 
s dalším unikátním časosběrným 
dokumentem, mapujícím čtrnáct 
let v životě mladé narkomanky a 
jejího marného zápasu se závis-
lostí.
česky/90 min./Česko 2009

St 31.3. 
Avatar
 Neuvěřitelný svět za hranicemi 
naší fantazie. 9 oscarových nomi-
nací. Režie James Cameron. Hrají 
Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver.
české titulky/162 min./USA, Velká 
Británie 2009

KINO
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Archivní střípky 
V roce 1896 se Lysá konečně 

dočkala prvních ofi ciálních po-
jmenování svých náměstí a ulic. 
Městská rada vypracovala návrh, 
který pak „… převzal na sebe sta-
rosta, objasnil věc samu, ano i dů-
ležitost její.“ Nejprve byly čteny 
návrhy pojmenování jednotlivých 
ulic a poté se hlasovalo o každém 
zvlášť.

V první vlně se tak ocitly násle-
dující ulice a prostranství. Náměs-
tí: Jungmannovy sady a Husovo 

náměstí; dále pak ulice: Nádražní, 
Poděbradova (neb Poděbradská), 
Palackého, Okrsek, Písek, Komen-
ského, Zámecká, Pražská, Tržiště, 
Na Kačíně, Havlíčkova třída, 
Čelakovského, Žižkova, Lázeňská, 
plácek Na Františku a Tyršova.

Výčet těchto názvů jasně uka-
zuje, jaké území bylo na konci 
19. století považováno za město. 
Jednalo se v podstatě o centrální 
náměstí s prstencem budov kolem 
něj a hlavní komunikace vycháze-

jící nejdůležitějšími směry z města. 
Jistý růst města naznačovala ho-
nosně znějící Havlíčkova třída, 
zahrnující dnes ulice Braunovu, 
Raisovu a severní větev ulice Na 
Rybníčku. Za těmito hranicemi 
se pak nacházely okraje města, 
kde nešlo ulice dost dobře zřídit 
a pojmenovat. Tento problém řeši-
la pojmenování pro celá „před-
městí“, která dnes zůstala pouze 
v názvech ulic nebo v pomístních 
označeních.

Tak například označení Písek 
připadlo nejen dnešní ulici Na 
Písku, ale zároveň Přemyslově 
a také uličce dnes poeticky zvané 
Školní náměstí a k tomu veškeré 
okolní zástavbě. Obdobně pojme-
nování Okrsek sloužilo pro celé
území mezi dnešními ulicemi
Československé Armády a Podě-
bradovou. „Část města u staré 
továrny pojmenována bude na 
Čeřeně“, pravilo se v zápisu dále. 

Jiří Schmitzer – kytara, zpěv
Justin Lavash (UK) – kytara, zpěv + 
Jan Horvát - bicí 
5.3. od 20.00 Luft kino klub  
www.luftkinoklub.cz

Přednáška na téma: 
Zelená domácnost 
aneb ekologie v domácnosti
5.3. od 10.30 hod. v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

Jaro už je tu! 
6.3. v 9.00 hod. u vrátnice 
Zámeckého parku 
-Brigáda v zámeckém parku
svoboda@mestolysa.cz

Romský ples 
6.3. Výstaviště 
Pro.hel@seznam.cz, www.sdruzenilysa.cz

II. etapa rekonstrukce
Masarykovy ulice
9.3. od 17.00 hodin Luft kino klub 
Setkání se zástupci města 
havelka@mestolysa.cz

„Umění nelze tolerovat“
Jesus Christ Superstar
 v podání originálního uskupení
HOVADuO plus
12.3. od 20.00 hod. Luft kino klub 
Vernisáž výstavy obrazů, fotografií, 
koláží a kreseb
www.luftkinoklub.cz

Tvořeníčko pro děti od 3 let
16.3. od 16.30 hod. V MC Parníček
www.mcparnicek.cz

Kurz drátování
17.3. od 16.30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

Mateřské školy v Lysé
Beseda s p. starostou
17.3. od 17.00 hod. v MC Parníček
havelka@mestolysa.cz

DESKOHRANÍ 
(stolní hry pro malé i velké)
18.3. od 14 do 18 hod. v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

Žijeme spolu v jednom městě
18.3. od 17.00 hodin Luft kino klub 
- Kulturní podvečer 
www.ekscr.cz

Vladimir Václavek
 – kytara, perkuse, zpěv
19.3. od 20.00 hod. Luft Kino klub
 www.luftkinoklub.cz

Paul Batto (SLO) – zpěv, kytara
 + Ondřej Kříž – klávesy 
(jazz, blues, gospel)
20.3. Luft Kino klub
 www.luftkinoklub.cz

O psychologii a etice milostného
 a rodinného života
20.3. od 15.00 hod.

Přednáška Prof.UK PhDr.Pavla 
Říčana
20.3. od 15.00 hod. ve sborovém domě 
ČCE na nám.B. Hrozného
tel. 325 552 175

Pěvecký sbor Bristol University Cham-
ber Choir (Great Britain)
23.3. od 19.00 hod. Kostel sv. Jana Křtitele 
janazkrizu@seznam.cz

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

Metal Soustruh Party Vol. 7
Terra Impresionum (UKR), Duobetic 
Homunkulus, Edain
24.3. od 20.00 hodin Luft Kino klub
www.luftkinoklub.cz

Přednáška na téma: Nošení dětí
26.3. od 10.30 hodin v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

JARNÍ TÁNÍ – hudební festival
Afterspoon (grunge´n´roll), Qwil 
(punkrock), Joker´s Face (dirty 
rock´n´roll), Interpret neznámý (ska 
Brandýs), Subway
26.3. od 20.00 hodin Luft Kino klub
www.luftkinoklub.cz

Nové poznatky v ošetřování včelstev 
v průběhu roku
- Odborná přednáška pro včelaře
27.3. od 10.00 hod. v Muzeu B.Hrozného
Přednáška Ing.Dalibora Titěry, CSc.
O životě včel a včelích produktech

GRAPE Bio (Hanka Říhová – zpěv, 
Marcel Flemr – kytara)
27.3. Kino od 20.00 hod. 
 www.luftkinoklub.cz

Bazar dětského oblečení, potřeb
 a těhotenského oblečení
29.3. – 2.4. v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

Výstava „Na srdce jsou Poděbrady. 
Z historie Lázní v Poděbradech.”
29.3.-17.4. Výstava v SOkA -v bývalém 
augustiniánském klášteře
michal.reznicek@soapraha.cz

Tvořeníčko pro děti od 3 let
30.3. od 16.30 hod. v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

Kurz drátování
31.3. od 16.30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

Vystoupení místního pěveckého 
sboru a orchestru
5.4. od 9.00 hod. v Evangelickém kostele 
cce.lysa@atlas.cz

Velikonoční koncert
5.4. od 16.00 hod. v kostele sv. Jana 
Křtitele
frankeova@mestolysa.cz

Kulturní kalendář Březen

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Pokračování na str. 12
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Pokračování ze str. 11

Taky zde nešlo prostě udělat kon-
cem 19. století ulici. Podobně bylo 
vyřešeno i „Tržiště“ (Stržiště).

Již při této příležitosti bylo vy-
týčeno i druhé náměstí.„ “…zbytek 
pak náměstí od rohu terasu jdoucí, 
pak před m. radnici až ku dvoru 
velkostatku a obchodu p. A. Ka-
zmara (č. p. 175) a p. J. Zurynka 
(č. p. 176).“ Dostalo pojmenování 
po Janu Husovi, což nebylo v té
době příliš obvyklé. V tomto vy-
tyčení chybí popis východní strany 
budoucího náměstí. Jeho část 
tvořila další zástavba panského 
dvora, ve které byla terpve roku 
1906 proražena Jedličkova ulice 
směrem k jihu.

Také ulice vycházející z města 
jasně dokazují jiné rozložení ko-
munikační sítě, než na jaké jsme 
zvyklí dnes. „Poděbradova neb 
Poděbradská“ ulice vedla směrem 
na východ, nikoliv k Nymburku, 
ale jak říká název k okresnímu 
městu Poděbrady. K Benátkám,
druhému centru spojeného bená-
tecko-lyského panství vedla ulice 
Palackého. Na západ potom ulice 
Pražská, ovšem jen ke křižovatce 
na Stržišti. Odtud dál ke Staré 
Lysé dostala pomístní název Na 
Kačíně a směrem na jihovýchod 
k Byšičkám (původní stezka k Pra-
ze) dle místní části Tržiště. Na jih 
k Litoli žádná pořádná cesta ne-
vedla. Nová komunikace jdoucí při 
jihovýchodním okraji města dos-
tala výmluvný „moderní“ název
Nádražní (nikoliv litolská či česko-
brodská).

Velmi charakteristický je též 
výběr jmen, která byla městským 
prostranstvím a komunikacím při-
dělena. V podstatě městská rada 
využila pouze tří typů pojmenová-
ní. Tím prvním jsou pomístní 
jména zdejších pozemkových tratí, 
přenesená na jména ulic nebo 
celých „předměstí“ (Písek, Okrsek, 
Tržiště, Na Kačíně, Na Františku). 
Byly to názvy tradiční, prověřené 
generacemi a utvrzené stále se o-
pakujícími zápisy v pozemkových 
knihách, v nejdůležitější úřední 
agendě, která starousedlíky zají-
mala.

Druhou skupinou byly názvy 
ulic směřujících ven z města a uka-
zující směr nejbližších velkých 
aglomerací (Pražská, Poděbrad-
ská). Všechny ostatní názvy byly 
vytvořeny podle jmen významných 
osobností českých dějin s jistým 
akcentem na jejich význam. Hlavní 

náměstí, měnící se v park, dostalo 
jméno po obnoviteli české řeči Jo-
sefu Jungmannovi. Po Janu Huso-
vi, obrozeneckém patronu českého 
národa, bylo pojmenováno (zatím 
nehotové) druhé náměstí. Dvě 
velké politické persóny, František 
Palacký a Karel Havlíček Borov-
ský, byly umístěny na hlavní tří-
dy města. Otázkou zůstává, jak 
rychle se z Poděbradské stala 
v běžném užívání Poděbradova, 
tedy ulice husitského krále Jiřího 
z Poděbrad. Zápis zastupitelstva 
navrhnul obojí označení, aniž 
by zdůraznil, které je lepší. Ulice 
Komenského vedla samozřejmě 
kolem školy. Na poněkud proble-
matického Jana Žižku a na konci 
19. století již ne tolik populárního 
Františka Ladislava Čelakovského 
zbyly boční ulice. K nim se připojil 
i velikán doby nedávné, spoluza-
kladatel Sokola Miroslav Tyrš.

Naprosto tak scházejí dvě sku-
piny možných adeptů na to, aby 
po nich ulice a veřejná prostran-
ství nesla své jméno. Zaprvé, velcí 
současníci nebo nedávno zemřelí 
velikáni národa (Smetana, Dvořák, 
Rieger), jejichž jména byla pak 
použita při dalším rozšiřování 
města. Nikde se také neobjevuje 
jméno „největšího Čecha“ císaře 
a krále Karla IV., ani však jména 
současných a bývalých monarchů.

Mnohem překvapivější je však 
naprostá absence jmen z dějin sa-
motné Lysé. Zde se ukazuje, jaké 
měli místní obyvatelé povědomí 
o svých dějinách a jejich významu. 
Je ovšem pravdou, že teprve o rok 
dříve dokončil první souvislejší 
dějiny města bývalý kancelista 
městského úřadu Romedius Heide. 
Šlo o rukopis, který mohl za jediný 
rok těžko oslovit širší publikum. 
Časy dějepisců města, Františka 
Otruby a P. Josefa Vojáčka, měly 
teprve přijít. O mnoho desetiletí 
později se tak do jmen ulic promítly 
osobnosti lyské historie. Pohříchu 
pouze čtyři – kníže Jaromír, hrabě 
František Antonín Špork, sochař 
Matyáš Bernard Braun a malíř 
Petr Jan Brandl. Zbyly na ně malé 
uličky a sady za městem. Kněžna 
Guta, Smiřičtí, Stefanie Rohanová, 
Karel Vacek a další osobnosti do 
povědomí lidí skrze názvy ulic již 
nepronikli.

Co z těchto názvů zůstalo do 
dnešních dnů? Husovo náměstí, 
dnes skutečné centrum města, 
ulice Poděbradova, Komenského, 

Zámecká, Čelakovského, Žižkova 
a Tyršova. Jungmannovy sady byly 
přejmenovány po nejslavnějším 
lyském rodákovi, Bedřichu Hroz-
ném. Nádražní ulice, nová hlavní 
tepna rozrůstajícího se města, 
nese dnes název Masarykova. Hav-
líčkova třída se smrskla na malé 
náměstíčko, původní plácek Na 
Loužku, ulice Na Kačíně zmizela 
a jméno zůstalo zachováno v náz-
vu jihozápadní čtvrti města. Po-

dobně se zredukoval rozsah Okr-
sku a Písku na pouhé ulice. 
Lázeňská ulice získala jméno po 
dalším slavném rodákovi, divadel-
ním kritiku Jindřichu Vodákovi. 
Ulice Palackého (směrem na Benát-
ky) je dnes ulicí Československé 
armády a „otec národa“ se uchytil 
v Litoli. Konečně ulice z náměstí 
na západ už nesměřuje k Praze,
ale jen k Sojovicím.

PhDr. Michal Řezníček

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

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

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

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

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

V Lysé nad Labem proběhne ve čtvrtek 18. března kulturní 
podvečer „Žijeme v jednom městě aneb Cizinky, cizinci a my“.

V kino klubu Luft se uskuteční druhý ze série osmi kulturních 
podvečerů. Ty se v rámci projektu „Žijeme v jednom městě“ konají 
od března do června v osmi městech Středočeského kraje. „Chceme 
především zprostředkovat diskusi na téma migrace do České repub-
liky,“ uvedla vedoucí projektu Andrea Krchová, „rádi bychom také 
zvýšili informovanost o přínosu cizinců a cizinek české společnosti.“ 
Snaha nabídnout jiný pohled je podle Krchové ústředním cílem.

Projekt „Žijeme v jednom městě” pořádá Evropská kontaktní sku-
pina s fi nanční podporou Evropského integračního fondu. V Lysé 
nad Labem převzal záštitu nad kulturním podvečerem starosta Jiří 
Havelka.

Na programu je čtení z autobiografi ckých deníků, moderovaná 
diskuse o integraci cizinců do české společnosti nebo ochutnávka 
cizokrajných jídel. Během podvečera vystoupí také středoasijský 
taneční soubor Jagalmay. Stopadesátiminutové pásmo začne 
v kino klubu Luft ve čtvrtek 18. března v 17 hodin.

Štěpán Kačena

Cizinky, cizinci a my
v kino klubu Luft
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Program Březen 2010

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

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

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

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

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

- pro maminky s dětmi od narození do 1 roku 

Pro dospělé: 
Angličtina pro dospělé (každé úterý v podvečer)
 - pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé 
Cvičení na míčích s hlídáním dětí (každý čtvrtek dopoledne)
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí (každé úterý dopoledne)
JÓGA neboli relaxační cvičení (každý čtvrtek v podvečer)
Miminkoviny (každý pátek dopoledne)
- pro maminky s dětmi od narození do 1 roku 
Příležitostné hlídání dětí - nutná rezervace PŘEDEM
  Každý všední pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin
  Děti budou hlídány „tetou“ s pozitivním přístupem k dětem; děti 
si budou moci nejen hrát, ale bude pro ně připraven i program jako 
v mateřské školce s tím, že se v rámci týdne budou děti věnovat 
každý den jiné aktivitě (hudba, výtvarná činnost, tvoření, cvičení, 
mluvené slovo apod.)

 
UPOZORŇUJEME NA TYTO AKCE / NOVINKY
každé úterý od 10.30 hodin 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ  s hlídáním dětí
úterý 2. 3. 2010 od 16.30 hodin 
TVOŘENÍČKO s Terezou – tvoření pro děti od 3 let
pátek 5. 3. 2010 od 10.30 hodin  
PŘEDNÁŠKA v rámci MIMINKOVIN na téma: „Zelená 
domácnost aneb ekologie v domácnosti“
úterý 16. 3. 2010 od 16.30 hodin 
TVOŘENÍČKO s Radkou – tvoření pro děti od 3 let
čtvrtek 18. 3. 2010 od 14 do 18 hodin 
DESKOHRANÍ – hrátky pro malé i velké s deskovými (stolními) 
hrami
úterý 23. 3. 2010 od 16.30 hodin 
TVOŘENÍČKO s Terezou – tvoření pro děti od 3 let
pátek 26. 3. 2010 od 10.30 hodin
PŘEDNÁŠKA v rámci MIMINKOVIN na téma: „Nošení dětí“

Hernu máme otevřenou
každý všední pracovní den.

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

úterý 30. 3. 2010 od 16.30 hodin
TVOŘENÍČKO s Terezou – tvoření pro děti od 3 let
pondělí 29. 3. - středa 31. 3. 
PŘÍJEM VĚCÍ do bazárku dětského oblečení, potřeb 
a těhotenského oblečení
čtvrtek 1. 4. - pátek 2. 4.
BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, POTŘEB 
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
čtvrtek 29. 4.
REJ ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ NA PARNÍČKU

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

      Mate ské centrum Parní ek po ádá

  Bazárek 
d tského oble ení do 12 let, d tských pot eb

a t hotenského oble ení

JARO a LÉTO
ve tvrtek 1. 4. v ase 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hodin 
v pátek 2. 4. v ase 9.00-12.00 a 14.00-17.00 hodin 
Máte doma zachovalé d tské v ci, které je Vám líto vyhodit? Zkuste je prodat na 

Bazárku, který se bude konat v našem MC na adrese sl. armády 29/11, Lysá n. L.
P ijímáme isté oble ení pro d ti do 12 let, ko árky a pot eby pro d ti

(váhy, postýlky, houpa ky, kola apod.) a t hotenské oble ení,
a to od pond lí 29. 3. do st edy 31. 3. v dob  otev ení MC.

Za každý kus oble ení a v ci bez ohledu na prodejní cenu, který budete chtít prost ednictvím 
MC prodat, vybíráme poplatek ve výši 3 K , od len  Klubu p átel MC ve výši 2 K .

Mateřská škola Čtyřlístek slaví!

Mateřská škola Čtyřlístek v Lysé n. L. 
oslavila dne 21. 1. 2010 

„30 let svého trvání“
Setkání bývalých zaměstnankyň se 
uskuteční 20. března v odpoledních 

hodinách v budově MŠ.

Již teď se těšíme na příjemné chvíle se všemi pozvanými, 
kde si společně popovídáme, zavzpomínáme 

a třeba i zazpíváme.

MŠ Mašinka hledá 
kvalifikovanou učitelku. 

(nástup 1. 9. 2010) 
Platové ohodnocení dle příslušných 

platových předpisů. 
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem 

zasílejte do 31.3. 2010 
na e-mail.: masinka@ms-masinka.cz
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Střední škola oděvního 
a grafi ckého designu 
Lysá nad Labem byla 

oslovena jako účastník společné 
akce výtvarných škol INTER 
ART DESIGN, kterou pořádala 
3. února 2010 pražská Hollarka 
u příležitosti oslav 90 let svého 
trvání.  Rádi jsme přijali pozvání 
slavného jubilanta a spolu s ním 
jsme důstojně a doslova v plné e-
leganci oslavili kulaté výročí. Akce 
se konala v krásných prostorách 
radnice Prahy 3, a to přímo pod 
záštitou náměstkyně primátora 
hl. m. Prahy Marie Kousalíkové. 

Pozvané hosty čekal bohatý in-
spirující program. V Galerii pod 
radnicí byla zahájena výstava výt-
varných prací žáků Vyšší odborné 
školy a Střední umělecké školy 
Václava Hollara. Umělecký zážitek 
byl pak umocněn v obřadní síni 
radnice módní přehlídkou, kte-
rou jsme měli v režii naopak my. 
Kompozice a choreografi e našeho 
vystoupení se nesla v slavnostním 
duchu. Byly předvedeny úspěšné 
kolekce, oceněné v soutěži Mladý 
módní tvůrce Jihlava a Avant-
garda Lysá nad Labem.  Publikum 
rovněž zaujaly vybrané maturitní 
práce pod názvem V patách histo-
rie. Nemohla samozřejmě chybět 
plejáda společenských šatů ra-
fi novaných střihů a rozličných 
materiálů. 

Slavnostní večer svou účastí o-
zdobila módní návrhářka Beata 
Rajská, jejíž kolekci letních šatů 
studentky z Lysé nad Labem 
působivě předvedly.

Přejeme Hollarce do příštích 
let mnoho úspěchů a hodně 
dalších absolventů zvučných 
jmen!

PhDr. Vlasta Kočová, 
SŠ oděvního a grafi ckého 
designu Lysá nad Labem

Slavili jsme s Hollarkou a předváděli pro Beatu Rajskou

S t u d e n t i 
a králíci 
- jde to do-
hromady?

Na první pohled by se mohlo 
zdát, že vůbec ne. Ale opak je 
pravda. Jednou ze stěžejních 
oblastí činnosti Obchodní akad-
emie v Lysé nad Labem je spolu-
práce se sociálními partnery. Jed-
ná se o Město Lysá nad Labem 
a Výstaviště v Lysé nad Labem.

A právě výstaviště požádalo 

Obchodní akademie Lysá nad Labem pomáhá
školu o pomoc při přípravě vý-
stavy Chovatel. A tak se studenti 
3. ročníku 7. ledna tohoto roku 
vypravili nikoli na vyučování, 
ale právě na výstaviště, kde se 
stali zapisovateli a pomocníky 
hodnotitelů, kteří posuzovali 
jednotlivá zvířata a určovali, 
které z nich se bude na výstavě 
pyšnit titulem šampióna. I když 
se ne všichni šampióni cho-
vali zrovna vybraně a někteří stu-
denti si na svém oblečení či ru-

kách odnesli nějakou památku či 
šrám, měli na druhé straně vzác-
nou možnost nahlédnout do
zákulisí přípravy výstavy a do-
zvědět se mnohé o tom, jaká kri-
téria jsou pro hodnocení do-
mácího zvířectva důležitá.

 Jste spokojeni se slyšitelností 
městského rozhlasu?

O pomoc požádalo také Město 
Lysá nad Labem. Většinou město 
pomáhá škole, ale poslední den 

1. pololetí 28. ledna tohoto 
roku měli žáci možnost městu 
pomoc oplatit. Rozběhli se ve
dvojicích po celém městě a po-
dle instrukcí pana tajemníka 
Ing. Dvořáka sledovali hlasi-
tost, nasměrování a srozumi-
telnost hlášení městského roz-
hlasu. Výsledky jejich pozoro-
vání využije město k doladění vy-
sílání tak, aby lépe sloužilo ob-
čanům.

Mgr. Alena Šmídová
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Občanské sdružení působí na 
celém území České republiky, 
sídlo má na adrese: Karlínské 
náměstí 12, 186 03  Praha 8.

Základní organizace SPCCH, 
o. s. Lysá nad Labem působí ve 
městech a obcích správního obvo-
du obce III. stupně Lysá nad
Labem, tedy i v obcích a městech 
Mikroregionu Polabí.

SPCCH, o. s. je samostat-
ným, nezávislým občanským 
sdružením s plnou právní sub-
jektivitou sdružujícím na zá-
kladě dobrovolného členství
občany postižené civilizačními 
chorobami, zdravotně postiže-
né občany, jejich rodinné pří-
slušníky a další fyzické i práv-
nické osoby, které mají zájem 
o spolupráci.

Posláním SPCCH, o. s. je 
především sdružování zdravotně 
postižených dětí, mládeže, ob-
čanů v produktivním věku a se-
niorů, obhajoba práv, potřeb
a zájmů zdravotně postižených
občanů. Snažíme se o spolu-
práci se samosprávami obcí
a měst, společenskými organi-

zacemi a občanskými sdružení-
mi při zabezpečování zájmů,
potřeb a rovnocenných život-
ních podmínek zdravotně po-
stižených občanů. 

Individuálním členem naší or-
ganizace se může stát občan
starší 15ti let, pokud je sám
zdravotně postižený nebo pracu-
je ve prospěch zdravotně posti-
žených občanů. Za občany mladší 
patnácti let se mohou stát členy je-
jich rodiče nebo zákonní zástupci. 
Členství vzniká v okamžiku regis-
trace po zaplacení registračního 
poplatku a členského příspěvku za 
běžný kalendářní rok. 

Kontaktovat nás můžete osob-
ně každý druhý čtvrtek v měsíci od 
14.00 do 15.00 hodin ve společen-
ské místnosti Domu s pečovatel-
skou službou v Masarykově ulici 
v Lysé nad Labem, kde se v uvede-
né době díky pochopení a podpoře 
města a pečovatelské služby konají 
schůze výboru naší ZO SPCCH,
o. s. Lysá nad Labem.

Jiří Beneš,
předseda ZO SPCCH, o. s.

Lysá nad Labem

Svaz  postižených  civilizačními 
chorobami  v  České republice, 
občanské  sdružení  (SPCCH)

Pomozte svým rodičům, zná-
mým či přátelům zařídit službu 
Tísňové péče. Jedná se o sociální 
službu pro seniory a zdravotně 
postižené občany, kterou vám na-
bízí město Lysá nad Labem 
a Občanské sdružení Život 90
Zruč nad Sázavou.

Uživatel tísňové péče je nepře-
tržitě připojen na dispečink, 
který mu zprostředkuje okam-
žitou odbornou pomoc na zá-
kladě jeho požadavku a po-
třeb. Stačí pouze stisknout 
tlačítko, které nosí uživatel 
u sebe.

V úzké spolupráci se zdra-
votnickou záchrannou službou 
a Městskou policii pomáhá sys-
tém tísňové péče zejména při
náhlém zhoršení zdravotního
stavu, při pádu, kdy klient ne-
může vstát, při napadení
v bytě, hlídání bytu v době ne-
přítomnosti, úniku plynu a dal-
ších krizových situacích. Služba 
je vhodná především pro osa-

měle žijící spoluobčany a se-
niory, jejichž příbuzní a známí
s nimi nemohou být v denním 
kontaktu. 

Zájem ze stran měst, obcí 
i občanů neustále roste. Čím
dál častěji se na nás obrací
mladší generace s tím, že by rádi 
zajistili bezpečný pobyt rodičů 
v jejich vlastním domově. Díky 
připojení rodičů na tísňovou 
péči se mnozí z nich mohou 
vrátit zpět do práce.

Život 90 dále pomáhá svým 
klientům při prosazování práv, 
zprostředkování návazných slu-
žeb, pomoc při jednání s úřa-
dy, při zajišťování případných 
sociálních dávek atd. 

Podrobnější informace o služ-
bě získáte na telefonním čísle 
327 532 900, 602 235 375 
a na webových stránkách www.
zivot90-zrucns.cz.

Zdeněk Jelínek, 
ředitel Občanského sdružení 

Život 90 Zruč nad Sázavou

Chcete lépe spát? Chcete získat
pocit klidu a jistoty?

Čt 4.3. MUDr. Dáňová
Pá 5.3. MUDr. Chocholová
So 6.3. MUDr. Matasová
Ne 7.3. MUDr. Čerňanská
Po 8.3. MUDr. Čerňanská
Út 9.3. MUDr. Matasová
St 10.3. MUDr. Chocholová
Čt 11.3. MUDr. Dáňová
Pá 12.3. MUDr. Matasová
So 13.3. MUDr. Dáňová
Ne 14.3. MUDr. Dáňová
Po 15.3. MUDr. Čerňanská
Út 16.3. MUDr. Matasová
St 17.3. MUDr. Chocholová
Čt 18.3. MUDr. Dáňová
Pá 19.3. MUDr. Dáňová

So 20.3. MUDr. Chocholová
Ne 21.3. MUDr. Chocholová
Po 22.3. MUDr. Čerňanská
Út 23.3. MUDr. Matasová
St 24.3. MUDr. Chocholová
Čt 25.3. MUDr. Dáňová
Pá 26.3. MUDr. Chocholová
So 27.3. MUDr. Čerňanská
Ne 28.3. MUDr. Čerňanská
Po 29.3. MUDr. Čerňanská
Út 30.3. MUDr. Matasová
St 31.3. MUDr. Chocholová
Čt 1.4. MUDr. Dáňová
Pá 2.4. MUDr. Čerňanská
So 3.4. MUDr. Matasová
Ne 4.4. MUDr. Matasová

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

Stále se Vám nedaří zhubnout?
Využijte služeb výživového poradce

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

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

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

Individuální výživové poradenství
• Sestavení výživového plánu s přihlédnutímna konkrétní   

požadavky a možnosti klienta 
• Osobní přístup

• Diagnostika složení těla

 Kontakt: Helena Takačová Šnajdrová – výživový poradce
Vojanova 1716, Lysá nad Labem

www.nutricniporadenstvi.cz
info@nutricniporadenstvi.cz

tel.: 737 032 526



              3/2010 LISTY města Lysé nad Labem16

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

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

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

K-centrum Mladá Boleslav
denně od 10 do 17 hod.
Adresa: 
Ptácká 162
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 303 468 
e-mail: 
k-centrum-mb@os-semiramis.cz

Kontaktovat nás můžete na 
následujících telefonních 
číslech a adresách:

Jirka je pohublý skoro tři-
cátník s krátkými, trochu mast-
nými vlasy. Fleky na rukách na-
povídají, že jeho žilami prošla 
už spousta drog. Užívat je začal 
v sedmnácti letech. Krátce poté, 
co mu zemřela matka. Nejdřív 
pervitin, pak heroin, nakonec 
Subutex. Ze začátku šňupal,
posledních deset let si drogu 
píchá, teď třeba i pětkrát denně, 
celkem 16 mg Subutexu. To je 
dvakrát víc, než je u uživatelů 
této látky běžné. 

Subutex byl původně vyvinut 
jako náhražka heroinu při opi-
átové závislosti. Tableta měla
pomoci lidem zbavit se zá-
vislosti na jehle, opiát v ní
obsažený jim měl pomoci od 
hrozících abstinenčních příznaků
tak, aby mohli normálně fungovat 
a mohli opustit svůj rizikový 
kolotoč – trestná činnost, shánění 
drogy, aplikace,… Někde se ale 
něco zvrtlo. Jak si jinak vysvětlit 
fakt, že Subutex doslova za-
plavil černý trh s drogami. Dobře 
dostupný, jistota originálního 
balení (žádné „nařezávání“ pro 
zvýšení dealerova zisku), aureola 
všeléku proti ničivému heroinu, 
předávkování nezabíjí. Závislí se 
naučili pro „větší efekt“ vpravo-
vat tabletu do těla nitrožilně, aniž 
by jim došlo, že spolu s účinnou 
látkou dávají do těla škroby, sádru 
a jiná pojiva, jež prášek obsahuje. 
Tedy všemožné věci usazující se 
v žilním systému a ohrožující 
uživatele na zdraví a životě. Su-
butex vyvolává stejnou tělesnou 
závislost jako heroin a navíc vy-
abstinování od něj je mnohem 
delší a vleklejší. Když je ale 
člověku víc než měsíc zle a ví, že 
stačí užít kousek tablety a je od 
všeho pokoj, těžko odolá. 

K-centrum Nymburk začalo 
v roce 2007 spolupracovat s Psy-
chiatrickou ordinací MUDr. Pul-
krábové v Čelákovicích. Vybírá 
z řad svých klientů ty, kteří chtějí 
se Subutexem skončit a nedaří se 
jim to. Neúspěšná léčení, neslav-
né pokusy o vyabstinování doma. 
„Esko“ už nic nedává, ale bez 
něj je strašně zle. „Učíme takové 
lidi přistoupit na názor, že užívat 
tuto látku nitrožilně je zdravotně 
velmi nebezpečné. Poté, co 
se jim za naší podpory podaří 
přejít na správné užívání látky 

coby léku, sestavujeme kalendář 
postupného snižování dávek,
protože jedině tudy vede cesta 
k překonání nesnesitelného „ab-
sťáku“. Klient dostane kromě 
tablet také týdně dvě hodiny času, 
kdy intenzivně pracuje na své 
změně – hodina na „káčku“, ho-
dina v ordinaci,“ vysvětluje ve-
doucí K-centra Nymburk Richard 
Hanus.

Jirka je v tomto programu od 
loňského podzimu. Naposled si 
„šlehnul“ den před Silvestrem. 
Letošní rok tráví úspěšně bez jehly 
a dalšího „nádobíčka“. Dávky sni-
žuje podle plánu, v červnu by se 
měl dostat na čtvrtinu původního 
množství drogy. Daří se mu le-
gálně pracovat, urovnal své vzta-
hy s tátou, který mu teď pomáhá 
zvládat snižování tím, že mu Su-
butex vydává. Jednoduchá řešení 
neexistují, ale šance se vyhrabat 
i z dlouholeté a ničivé drogové 
závislosti tu je vždycky.

Příběh klienta
Centrum terénních programů

Jsme tu, 
a b y c h o m

pomáhali nevidomým. Ačkoli ztrá-
ta nebo vážné poškození zraku
znamenají v životě takto posti-
ženého člověka velkou změnu,
život tím nekončí. Ačkoli je pro tak-
to postiženého člověka těžké orien-
tovat se ve svém bytě, natož na ulici, 
ačkoli je pro něj obtížné samostatně 
se najíst, natož si uvařit, ačkoli je pro 
něj takřka nemožné číst nebo psát 
běžným způsobem, natož pracovat 
v zaměstnání, může se to naučit 
dělat. Asi ne sám a možná ne úpl-
ně snadno. Ale může! A my jsme 
zde proto, abychom jemu i jeho 
blízkým při tom pomohli.

I v Lysé nad Labem pracuje 
oblastní odbočka SONS. Oblast-
ní odbočka čítá cca 50 členů ve 
věkovém rozmezí 25 až 90 let. 
Scházíme se v podstatě každý první 
čtvrtek v měsíci mezi 14. a 15. ho-
dinou ve společenské místnosti 
Domu s pečovatelskou službou 
v Masarykově ulici v Lysé nad La-
bem. I když jsou schůzky víceméně 
pravidelné, pokud mezi nás půjdete 
poprvé, je dobré se domluvit nej-
prve po telefonu 325 552 056. Dle 
zájmu je rovněž možná individuální 
konzultace osobně či telefonicky. 

Na schůzky mezi nás pravidelně 
chodí nejen zástupci města, ale pře-
devším fi rem a sdružení, která se
zabývají výrobou kompenzačních 
pomůcek pro nevidomé a slabo-
zraké. Na místě nás pracovníci 
seznamují s používáním nových 
či vylepšených pomůcek, které 
usnadňují náš život. Zájemci se 
rovněž na schůzkách průběžně 
dozvídají o změnách v sociální 
oblasti (příspěvek na individuální 
dopravu apod.). Handicapovaní 

spoluobčané se také mohou účast-
nit rekondičních pobytů různého 
zaměření (např. prostorová orien-
tace a samostatný pohyb, sebeob-
sluha, turistika, ba i cykloturistika – 
jízda na tandemu).  Samozřejmostí 
je i mikulášská nadílka s tombolou 
a občerstvením. Domluvíme se
i na jednodenním vlakovém výletě 
po okolí – např. výstava betlémů 
v Praze, návštěva Anežského 

kláštera či Petřína. Byli jsme i lodí
po Labi z Poděbrad.

Těchto několik řádků přijměte 
jako stručné seznámení s naší orga-
nizací, ale též jako pozvánku mezi 
nás. Zveme jak zrakově postižené, 
tak jejich rodinné příslušníky, ale 
i Vás všechny ostatní. Pomáhat 
může každý dle zájmu a možností. 
Vítána je pomoc fyzická, duševní 
i fi nanční. 

Tyto řádky připravil Robert 
Cerha, předseda SONS Lysá nad 
Labem, kterému občas pomůže 
Marcela Chloupková, 2. místosta-
rosta města.  

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, občanské sdružení 
s celostátní působností

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
PŘESTAŇTE HUBNOUT! ZHUBNĚTE! 

NEVÍTE JAK?

S námi hubnete pomalu, ale jistě…
Již nyní se můžete hlásit do kurzu snižování nadváhy 

vedeným zkušenými lektorkami společnosti  Stob.

KONTAKT: WWW.CLUBBOUBELKA.CZ 
TEL.: 325 553 635, 325 552 333
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Jednu únorovou neděli se 
sešly děti ve farské klubovně na 
dětském karnevalu. A že jich 
přišlo opravdu hodně, princezen, 
indiánů, broučků, mušketýrů, ča-
rodějnic a dalších velmi roz-
tomilých masek. 

Programem je velmi nápaditě 
provázela populární dvojice rodi-

Příběh Valentýnského srdce

Tak jako každým rokem, i letos 
se slavil v domově svátek svatého 
Valentýna. Bylo to 16. února, tedy 
dva dny po kalendářním svátku, 
zato o masopustním úterý. Zatím- 
co v loňském roce byl tento svátek 
v duchu těšení se na zahájení stav-
by nového domova, letošní oslava 

Valentýn v Domově na Zámku

probíhala s obavami, co bude 
s námi dál…

Abychom rozptýlili smutnou 
náladu, snažili jsme se všichni 
z personálu připravit takové 
odpoledne, aby se naši klienti 
bavili a veselili. Valentýna jsme 
spojili s koncem masopustu a jak 

ny Simpsonových - Marge a Lí-
za v podání Standy a Martiny. 
Vystoupily mladé gymnastky se 
svojí sestavou a zatančily břišní 
tanečnice v krásných kostýmech. 
Děti během odpoledne vyráběly 
dárečky pro nemocné kamarády 
v Domově v Mladé. 

Od pekařství Martínek z Nym-

burka jsme dostali krásný dort ve 
tvaru srdce. Měli jsme pohoštění 
připravené, a tak vznikl nápad. 
S dortem se všichni vyfotíme 
a odvezeme ho do Dětského 
domova. Všichni s tím souhlasili 
a tak jsme se po skončení karne-
valu, ještě v maskách, rozjeli do 
Milovic. Radost měly děti ob-

rovskou. Nejprve si tu dobrotu 
prohlížely, nesměle ochutnávaly 
a nakonec ji vzaly útokem.

A tak já vyřizuji poděkování vám 
dětem, za to, že jste těm malým 
kamarádům v Dětském domově 
připravily tak krásný zážitek.

Jaroslava Labutová,
Farní charita

se sluší a patří, všichni jsme zpívali 
a tančili. A nejen to. Po loňských 
zkušenostech jsme uspořádali 
„Valentýnskou poštu“. Bylo to více 
než dvě stovky srdíček, které si po-
sílali klienti navzájem, ale taky per-
sonálu či opačně. Odesilatel jim 
popřál vše nejlepší, ale taky něco 
žertovného. Stejně tak zaujala roz-
manitá a bohatá tombola. Tu spon-
zoroval personál domova. Každý 
los vyhrál cenu – od toaletních 
a kosmetických potřeb, přes bon-
boniéry a nápoje až po hlavní cenu 
– dort ve tvaru valentýnského 
srdce. Tak si každý účastník z akce 
odnášel nejen srdíčko, cenu, či 
tradiční masopustní koblihu, ale 
především dárek nejcennější – dob-
ré slovo a úsměv těch druhých.

Po celé odpoledne již tradičně 

vyhrávala k tanci a poslechu zá-
mecká kapela Šporkovjanka, která 
dokázala rozezpívat a roztancovat 
všechny přítomné v sále, i ty na 
vozících. S radostí byli přivítáni 
hosté – důchodci zahrádkáři ze 
Sídliště a z městského Klubu 
důchodců. Hosté se nepřišli jen 
bavit, ale ochotně pomohli při 
losování tomboly a roznášení 
cen. V roli tanečníků zvali do kola 
a roztáčeli i vozíčkáře.

V pohodovém a veselém od-
poledni zaznělo mnohokrát, jak se 
budeme těšit na příštího Valentý-
na. Snad bude radostnější, bude-li 
započato se stavbou nového domo-
va, o kterou se neustále ze všech 
sil snažíme…

Za klienty a zaměstnance
Dr. Jan Kořínek
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Nezní to příliš velikonočně. 
Tyto jarní svátky si spojujeme 
s vajíčky, zajíčky, v případě 
hlubšího biblického povědomí 
s ukřižovaným Ježíšem. Roz-
polcené vody k Velikonocím 
přesto patří. Pravda, nejsou
tak známým pojmem jako obě-
tovaný Beránek či prázdný hrob.
Ve starozákonním příběhu o vy-
vedení Izraele z Egypta, na něž 
křesťanské Velikonoce navazují, 
však hrají důležitou roli. Poslední 
překážku, která brání Božímu li-
du vyjít z otroctví do svobody, 
v něm tvoří Rudé moře. Situace
je o to dramatičtější, že mu
zezadu šlape na paty faraónovo
vojsko. Tehdy Mojžíš vztáhne
ruku nad moře a jeho vody se
rozestoupí. Záchrana je zavr-
šena. Kniha Exodus dokonce 
vysvětluje, jak se to stalo: „Ho-
spodin hnal moře silným vý-
chodním větrem, až ho proměnil 
v souš.“

My, lidé, dokážeme rozfoukat 
nanejvýš vodu na talíři. Vidět v po-
zadí vanoucího větru Boha nám 
však přílišné problémy nedělá. 
Mezi projevy, které Bohu Bible 
připisuje, patří vítr k těm
intelektuálně nejstravitelnějším.
Smrtící mořské vody rozpol-
cuje „Boží dech“. Jeho vanutí 
má ovšem pro jeho lid zcela 
zásadní důsledky: Kde je Izrael 
v koncích, tam před ním Bůh 
otevírá novou budoucnost! Činí 
tak způsobem, který se vymyká 

všemu dosud poznanému. Moře 
se před ním rozestupuje a Boží 
lid prochází jeho prostředkem 
na druhý břeh. Uniká hrobníkovi 
z lopaty a vrací se zpátky do živo-
ta. Nezakládá se tu nový přírodní 
zákon. Faraónovo vojsko ony 
vody vzápětí pohltí. Zachraňu-
jící milost, spočívá jen na 
těch, v jejichž mysli se pro-
líná pokorné sklonění s vůlí
po životě.

Rozpolcení vod Rudého moře 
je předehrou k Velikonoční 
neděli. Záchrana Izraele, k níž 
díky němu dochází, demonstruje 
vítězství pravdy nad lží, spra-
vedlností nad svévolí. Vzkříšení 
ukřižovaného Ježíše posunuje 
toto poselství ještě o kvalitu 
výš. Už nikoli pouze vítězství 
v danostech tohoto světa. Ježí-
šův prázdný hrob dává najevo, 
že se možnost tohoto vítězství 
otevírá i za jeho hranicemi. Co 
my lidé svou neprozřetelností 
ustavičně vyvádíme z rovnováhy, 
nezůstává naším věčným pro-
kletím. Ježíš zakrývá tuto hanbu 
našeho lidství a bere odpověd-
nost za naše lidské selhání na 
sebe. Mře jako obětní beránek 
a získává nám tak život.

Už nejenom vody, ale i smrt je 
rozpolcena a ti, v jejichž mysli se 
prolíná pokorné sklonění s vůlí 
po životě, mohou přejít na druhý 
břeh.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Rozpolcené vody

Jednoduchou a přitom vkusnou předzahrádku jsem našel loni v létě 
v Olbrachtově ulici před domy č. p. 209 a 214. V úzkém zeleném pásu 
kvetou červené růže, které patří do skupiny záhonových mnohokvětých 
růží tzv. fl oribund. Jak je vidět, stačí málo a ulice je hned hezčí!

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Za Lysou krásnější XXXI.

Základní organizace Českého 
svazu včelařů v Lysé nad Labem 
si letos připomíná 110. výročí 
vzniku organizovaného včelaření 
v našem městě. Při této příleži-
tosti si dovolujeme pozvat 
všechny, kteří mají zájem dozvě-
dět se zajímavosti o životě včel 

a včelích produktech, na před-
nášku Ing. Dalibora Titěry, 
CSc., známého odborníka, auto-
ra mnoha knih o včelaření a vý-
znamného pracovníka z Výzkum-
ného ústavu včelařského.

Přednáška se bude konat 
v Městském muzeu (náměstí B. 
Hrozného) v sobotu 27. března 
2010 od 10 hodin. K vidění bude 
i malá výstavka o historii a součas-
nosti včelaření. Pro včelaře bude 
od 9 hodin odborná přednáška 
„Nové poznatky v ošetřování 
včelstev v průběhu roku“. Srdečně 
Vás zvou včelaři z Lysé nad Labem. 

Bedřich Fér,
předseda ZO ČSV Lysá n. L.

Včelaři slaví 110 let svého spolku

Letošní leden neudělal svému
jménu ostudu. Za 83 roků života
jsem zažil několik podobných zim,
i když na tu nejkrutější v roce
1929 se nepamatuji, to jsem se hřál 
ještě v kočárku. Některé se mi však 
vtiskly do paměti. A první pochází 
z roku 1954. To jsem byl zaměstnán 
v Praze. Víc jak měsíc byly mra-
zy přes dvacet stupňů a vlaky, 
tehdy ještě na páru, téměř nejezdi-
ly. Za celý den jel jeden do Prahy 
a jeden zpátky. V tramvajích bylo 
na oknech půl druhého centimetru 
námrazy. Druhou zimu si spojuji 
s narozením dcery. To jsme bydleli 
ve Šnepově a když jsme ji přivezli 
v únoru 1960 z nemocnice, bylo po 
kolena sněhu, mráz 15 stupňů a na 
zahradě se nám uhnízdil párek ko-
roptví.

Děda ve své kronice popisuje
také několik mimořádných zim.
Roku 1919 napadl sníh již 
30. října. Padal celý den a ce-
lou noc. Napotom umrzlo tak, že 
v půdě mimo sněhu zamrzl i povoz. 
Tisíce korců řepy zůstalo zamrzlých 
v zemi. Sníh potrval až do 28. lis-
topadu. Podobná situace se opako-
vala i v roce 1920, začalo mrznout
ke konci října a sice tak, že se děti 
mohly klouzat na ledě a hostinští si 
nadělali led do lednic.

Další rok, o kterém se děda zmi-
ňuje, je rok 1928. Od 8. března
padal sníh, bylo velké povětří 
a závěje, které i vlakům vadily 
a musely se prohrabovat. Mrazu 
bylo 8 stupňů. Dne 17. dubna na-
padlo opět mnoho sněhu, že se 
větve na stromech ohýbaly a lámaly. 
Když sníh roztál, byla zahrada Na 
Františku celá pod vodou.

Nejhorší zima zřejmě panova-
la v roce 1929. Začátkem ledna 
začal padat sníh, a padal několik 
dní. Je ho i půl metru a činí 
v dopravě velké potíže. Mrazy 
dostoupily nebývalé výše. Je únor
a mrazy trvají více jak měsíc.
Na Františku ukazoval teploměr
29 a půl stupně pod nulou.
V Českých Budějovicích bylo
40 až 43 stupňů, v Praze 
3. února 31 stupňů. Vagóny ve 
stanici přimrzly ke kolejím. Ptac-
tvo které zde zůstalo, houfně
mrzlo, nejvíce koroptve a vrány.
Dvacátého února jsou mrazy
střídavě 20 až 30 stupňů.
V lesech se nacházejí zmrzlí
zajíci a srnky, sněhu je půl
metru i více a dále padal od 25. do 
28. února, ve dne i v noci. Mrazu
bylo 9 stupňů. Nedostává se uhlí 
a k přistavenému vagónu přijde 
nakupovat i 300 lidí. Po hodině 
je vagón prázdný. Druhého břez-
na zde v Lysé bylo 20,5 stupně 
pod nulou, sníh sešel nenápadně 
až v dubnu a nezpůsobil velké 
záplavy. Takové mrazy byly za-
znamenány naposled v roce 
1785. Poslední zápis v kronice 
je z roku 1940. Mrazy v celé 
Evropě jsou velké. V našem 
kraji ukazuje teploměr 22. ledna 
21 až 26 stupňů. Ještě 31. ledna 
je 15 stupňů pod nulou. Uhlí je 
nedostatek a stojí 11 korun za
cent. Většinu ho seberou Němci. 
Ještě v dubnu jsou 4 stupně pod
nulou, padá sníh, fouká severní ví-
tr a stromy jsou holé jako v lednu. 

Jak vidíte, milí čtenáři, letošní 
zima není nijak výjimečná.

Václav Mrkvička

Z kroniky mého dědy
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MOŽNOST AUTA K ZAPŮJČENÍ!

Ruční mytí vozidla
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KČT odbor Lysá nad Labem pořádá 

Tradiční dětský letního tábor 

ŠUMAVA 2010
na tábořišti Radešov u Rejštejna 

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

Druhý běh od 18. 7. do 31. 7. 2010 (14 dnů)
jednotná cena poukazu 3950 Kč 

(včetně dopravy a pojištění). 

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

v ceně pronájmu stanu 100 Kč / noc

Kontaktní adresa: 
František Blažek 

okružní 1492 
289 22  Lysá nad Labem 

Tel.: 602 624 593, 721 704 500
e-mail: blazekfra@atlas.cz
www.tabor-sumava.wz.cz

CC SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
VYÚČTOVÁNÍ VAŠEHO BYTU

S NÁMI UŠETŘÍTE
PŘIJĎTE SE PORADIT SE SPRÁVOU VAŠEHO BYTU

• kvalitně
• levně
• správně

* technický servis
* daňové poradenství
* právní pomoc

Višňová 554
Milovice
777 114 222

Bobkova 747
Praha 9
775 114 606

NEJLEPŠÍ CENY V LOKALITĚ

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

Smluvní
GUARD, FAB, MUL-T-LOCK

 kopií dle originálu

Systémy
EZS

Út 16 - 18 15 - 18 | Pá 14 - 18 | So 8 - 12

Koupím stavební parcelu
 v Lysé nad Labem

tel. 724 518 092

AUTO-MOTO DÍLY
 - prodej náhradních dílů, autobaterií, pneumatik 

NA VŠECHNY DRUHY VOZŮ
PRODEJ A VÝKUP nových i použitých dílů ŠKODA

MOTOSERVIS – Babetta, Simson, MZ, Jawa, Pionýr
Prodej, bazar a servis malých motocyklů

Kontakt: Ladislav Takač
Sojovická 367, Lysá nad Labem

tel.: 608 137 138, 603 505 044, 325 551 501

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


