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Sv. Antonín

Uplynulý rok 2008
Vážení spoluobčané, dovolte

mi, abych Vás seznámil s tím, co
se v roce 2008 podařilo zrealizovat
a zároveň Vám nastínil představy
města o investicích pro rok 2009.
Velké investice, které jsme měli
naplánovány v rozpočtu, se nám
podařilo realizovat. Postavili jsme
dvě nové komunikace, a to ulici
Škroupova a Na Vlečce (nákladem
cca 4. mil. Kč). Novou fasádu
dostala škola T. G. Masaryka v Li-
toli (nákladem cca 1,5 mil. Kč). Ve
škole J. A. Komenského byla
postavena nová střecha tělocvičny
(nákladem cca 1 mil. Kč).

V mateřských školách Mašinka
a Čtyřlístek došlo k výměně oken
(nákladem cca 3 mil. Kč). V rámci
snižování nákladů na energie a sni-
žování vlivů na životní prostředí
byla ve škole J. A. Komenského
instalována solární soustava na
ohřev TUV (nákladem cca 1,8
mil. Kč). Z drobnějších akcí bych
ještě rád zmínil další nové dětské
hřiště a nasvícení přechodů pro
chodce. Na tyto akce nám finančně
přispěl i Středočeský kraj.
Pokračuje i regenerace městské
památkové zóny. Bohužel, došlo
k přesunu rekonstrukce Masa-
rykovy ulice na rok 2009, a to
kvůli možnosti získání finančních
prostředků z fondů EU.

Za nejpodstatnější událost roku

2008 považuji prodej pozemků
v areálu bývalé Fruty, kde by mělo
vyrůst nové městské centrum
s bazénem, víceúčelovým kultur-
ním sálem, restaurací, prostorem
pro novou poštu a novými byty.
Samozřejmostí je i podzemní par-
kování, které by svou kapacitou
mělo dostačovat parkovacím potře-
bám tohoto nového komplexu tak,
aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování přilehlých ulic. Pokud
půjde vše dobře, s výstavbou by se
mělo začít na jaře 2010.

Asi největším problémem jsou
dvě věci, a to výstavba nového

domova pro seniory a obchvatu.
Co se týká domova pro seniory,
zlobí mě účelové protahování
územního a stavebního řízení ze
strany některých účastníků. Město
pro tuto investici Středočeského
kraje připravilo podmínky, darova-
lo stavby a pozemky. Přesto celá
věc nejde kupředu tak rychle, jak
bych si představoval. Doufám, že
se konečně v roce 2009 začne sta-
vět.

Druhou bolestí je plánovaný
obchvat Lysé nad Labem. Město
má trasu schválenou ve svém
územním plánu již od roku 1998.
Ovšem jako u všech dopravních
staveb jsou problémy se získává-
ním pozemků. S firmou, která pro
kraj zajišťuje stavební povolení,

jsme absolvovali nespočet jednání
na téma pozemky. Zde mě trochu
mrzí liknavost krajských úředníků,
kteří ne vždy dělají vše pro úspěch
věci. 

V loňském roce se nám podařilo
získat cca 25 milionů korun
z OPŽP na zateplení a výměnu
oken školy J. A. Komenského.
Máme připravené žádosti na rekon-
strukci Masarykovy ulice (cca 32
mil. Kč), nám. B. Hrozného (cca
16 mil. Kč) a na doplnění kanaliza-
ce (cca 20 mil. Kč). Doufám, že
budeme alespoň s některými žádo-
stmi úspěšní.

I v roce 2008 se mnoho občanů
a firem rozhodlo sponzorsky 
podpořit aktivity města v různých
oblastech. Rád bych touto cestou
všem poděkoval. Jsem rád, že
i přes neexistenci kulturního
a sportovního stánku, se kulturní
i sportovní aktivity ve městě
i nadále úspěšně rozvíjejí. Proto
bych rád poděkoval všem, kteří 
se na činnosti sportovních klubů
a společenských organizací podí-
lejí. 

Na závěr bych Vám rád popřál
úspěšný rok 2009. Hlavně mnoho
štěstí a zdraví. Doufám, že se nám
všem bude v novém roce dařit lépe
než v roce předchozím.

Jiří Havelka, starosta

Pranostiky
● Připadne-li Nový rok na 
čtvrtek, předpovídá se mírná
zima, větrné jaro, parné léto,
krásný podzimek.

● Zima měkká, doktor čeká.

● Je-li teplo v lednu, sahá
bída ke dnu.

● Leden je počátkem roku,
ale vrcholem zimy.

PF 2009
přeje redakce
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Rok se zase sešel s rokem, ale
my se ještě vrátíme do rušného
závěru roku 2008, aby informace
byly úplné.

7. zasedání zastupitelstva
města se konalo 26. 11. 2008. Po
úvodních procedurách pan starosta
informoval o komplikacích technic-
kého rázu, které nastaly při převodu
kina z majetku Sokola. Ke kupní
smlouvě musí být doloženo geode-
tické zaměření objektu a souhlas
České obce sokolské s převodem.
Oba dokumenty by měly být hotové
během prosince, a tak podpis vlastní
kupní smlouvy proběhne v lednu
2009. Peníze jsou již připraveny.

Další část programu, body ke
schválení, probíhala svižným tem-
pem. Prvních šest bodů se týkalo
věcných břemen při výstavbě inže-
nýrských sítí. Pan Mgr. Fajmon měl
ke dvěma z nich připomínky, v nichž
upřednostnil položení sítí bez naru-
šení vozovky - tzv.protlak, což by
mělo být uplatňováno všude, kde je
to technicky možné. Neomezí se tím
provoz na komunikaci, ale co je
důležitější, nevznikne narušení
povrchu a později propadlá vozov-
ka. Všech 6 bodů bylo schváleno
všemi hlasy přítomných.

V sedmém bodu bylo rovněž bez
problému schváleno darování nepo-
třebného staršího počítače s monito-
rem z majetku města občanskému
sdružení Sociální centrum Milovice.
Toto sdružení vzniklo v létě 2008
a za krátkou dobu působení pomoh-
lo několika občanům vyřešit jejich
tíživou bytovou situaci. 

V bodu č. 8 zastupitelstvo schvá-
lilo příspěvek 87 tis. Kč společen-
ství vlastníků bytů v Sídlišti č.p.
1456-1458. Paní místostarostka
pochválila ojedinělý přístup vlastní-
ků, kteří opravovali svůj majetek -
přístupové chodníčky k domům -
a nezapomněli ani na majetek
města, když už se práce dělaly.

V následujícím bodu byli zastu-
pitelé informováni o ukončení kon-
kurzu na firmu REAN z Prahy 8,
která figurovala v prodeji a provozu
spalovny na Šibáku. Zastupitelstvo
schválilo odpis pohledávek s tím, že
v Listech bude podrobná informace
o finančním vypořádání a o dalších
záměrech spalovny.

Příjemnějším bodem bylo schvá-
lení příspěvku 5,3 tis. Kč Spolku
rodáků na koncert v Břeclavi (infor-
mace uveřejněna v prosincových
Listech). O penězích se hovořilo
i v bodu č. 11, kde byla projednává-
na úprava rozpočtu na rok 2008.
Důležité bylo stanovisko finančního
výboru, který konstatoval, že návrh
odpovídá skutečnému stavu věcí,
a tak hlasování proběhlo hladce.

V následujícím bodu se měnilo
složení kontrolního výboru. Za

odstoupivší paní RNDr. Pavlu
Procházkovou byl novým členem
jmenován pan Vilém Pokorný, oba
KDU-ČSL.

Bod č. 13 asi nebude příliš šťast-
ný pro zástupce firmy Lidl. Tato
firma podala návrh na změnu územ-
ního plánu v lokalitě vedle firmy
Interhoek v ulici ČSA, aby bylo
možné zastavět zahradu další pro-
dejnou řetězce Lidl. Firma na své
náklady provedla anketu, v níž nad-
poloviční část respondentů výstavbu
podpořila. Tento názor však nesdílel
žádný ze zastupitelů a jmenovitě
paní Valentová a Dr.Kořínek pouká-
zali na už tak hustý dopravní ruch
v ulici Československé armády.
Nový market by situaci ještě zhoršil,
újmu by doznaly i stromy. Hlaso-
vání bylo jednoznačné - 15 hlasů
proti změně územního plánu.

Nejdelší diskusi vyvolal bod 
č. 14, v němž se projednávala
změna systému přidělování dotací
na činnost sportovním a společen-
ským organizacím, které pracují
s dětmi do 18 let. S obsáhlým úvod-
ní slovem k tomuto tématu vystou-
pil pan Mgr.Kopecký. Popsal
postup, kterým systém prošel od
léta. Za prioritu považuje to, kolik
hodin se kluby a oddíly dětem sku-
tečně věnují, protože hlavním cílem
je účelné využití volného času dětí
a mládeže. Kritéria pro rozdělení
peněz (jde celkem o 1 mil. Kč) by
měla být jasná a kontrolovatelná.
V nastalé diskusi zaznělo několik
odlišných názorů: pan Ing. Gregor
doporučil vypracovat nejprve roz-
bor, jak se nový systém projeví na
chodu organizací. Pan Sedláček
navrhl rozdělit dotace ještě podle
starého systému, nový systém by
byl schválen s účinností od 1. 1.
2010, aby organizace měly 1 rok na
přizpůsobení se novým podmínkám.
Pan starosta navrhl schválit nový
systém od 1. 1. 2009 a pokud by
někde vznikl propad oproti minulé-
mu roku, vyrovnat jej mimořádnou
dotací. Pak přišlo na řadu hlasování
podle pozměňujících návrhů i podle
původního návrhu, ale žádná varian-
ta nezískala potřebných 8 hlasů,
a tak se dotace budou dělit podle
stávající metodiky.

Zajímavé byly tentokrát i infor-
mativní zprávy. V první se domáha-
la pomoci paní Vlášková, která pou-
kázala na poškozování jejího majet-
ku - rekreační chaty v k.ú. Semice.
Informaci doplnil pan Ing. Gregor,
který se situací zabýval z titulu
předsedy kontrolního výboru. Byl
se podívat i na místě, vyžádal si
fotodokumentaci a konstatoval, že
rozhodnutí orgánů státní správy
byla několikrát kontrolována
a porušení zákonů nebylo shledáno.
Pokud žadatelka není spokojena,

měla by se obrátit na příslušný soud.
V další zprávě se projednával dopis
školské rady ZŠ TGM v Litoli.
Předmětem stížnosti je provoz
a zvláště parkování přepravníků aut
firmy ARS Altmann. Výsledkem by
mělo být umístění dopravní značky
Zákaz zastavení v Mírové ulici, aby
alespoň po jedné straně nebyl chod-
ník cloněn parkujícími náklaďáky.
Měl by se zde zvýšit i dohled měst-
ské policie, a to i za pomoci nové
kamery.

Ve třetí zprávě byli zastupitelé
informováni o závěrech šetření
Ministerstva vnitra ČR ve věci pro-
deje pozemků bývalé Fruty, materi-
ál předložil pan starosta. V podkla-
dech zastupitelé obdrželi i kopii
závěrečného sdělení MV ČR.
S výsledkem nebyl spokojen pan
Ing. Gregor, který uvedl, že to nepo-
važuje za žádnou zprávu. V krátké
diskusi však nenašel v řadách zastu-
pitelů spojence, ba naopak, a tak
zastupitelstvo vzalo zprávu bez dal-
šího doplnění na vědomí.

V dalších dvou zprávách vzalo
zastupitelstvo na vědomí rezignaci
pana Františka Masaříka (ČSSD) na
funkci člena kontrolního výboru
a následovalo projednání zápisu
z kontrolního výboru.

Ve zprávě č. 6 předložil pan Ing.
Gregor závěry šetření MV ČR ve
věci přípravy výstavby v bývalé
Frutě. K podkladům se rozvinula
dlouhá diskuse, v jejímž začátku
shrnul pan starosta nejdůležitější
momenty případu. Jde o to, že zastu-
pitelstvo se již v květnu 2008 nezto-
tožnilo s doporučením kontrolního
výboru (KV), aby bylo výběrové
řízení na prodej pozemků zopaková-
no od samého začátku, a to z důvo-
du nesplnění zadaných podmínek.
Ing. Gregor jako předseda KV inici-
oval v červnu 2008 šetření MV ČR,
ačkoliv se KV v usnášeníschopném
počtu sešel až začátkem září.
Diskuse, v níž vystoupili skoro
všichni členové zastupitelstva, se
nesla ve velmi ostrém tónu. Zvláště
ve vystoupení pana Houšteckého
byly emoce patrné, protože si zastu-
pitelstvo není vědomo žádných
pochybení, a tak členové zastupitel-
stva berou počínání Ing. Gregora
velmi osobně. Všichni byli vedeni
snahou pomoci a urychlit výstavbu
komplexu, který bude městu ozdo-
bou a chloubou. Bylo dosaženo
i přijatelné ceny za pozemek. Ani
lavina nesouhlasu nepřesvědčila Ing.
Gregora o změně postoje, že v uve-
dené záležitosti nebylo postupováno
v souladu se zákonem. Tečkou za
tímto bodem bylo vzetí zprávy na
vědomí s tím, že zastupitelstvo
města nesouhlasí s názory a závěry
KV, protože v případu Fruty k poru-
šení zákona nedošlo.

Trochu ve stínu předchozího
bodu byla zpráva z finančního
výboru, který projednal úpravu roz-
počtu na rok 2008 a návrh rozpočtu
na rok 2009.

V závěrečné diskusi pan Dr.
Kořínek apeloval na všechny, aby
spojenými silami byla dovedena
realizace Domova důchodců ke
zdárnému konci. Po volbách do
krajského zastupitelstva vznikla slo-
žitá situace, nicméně projektová
dokumentace je už k dispozici a pro-
bíhá posuzování v orgánech státní
správy. Pan Mgr. Fajmon požádal
o celkovou úpravu zeleně během
vegetačního klidu; mnohde přerost-
lé stromy a keře ohrožují pohyb
chodců. Pan starosta informoval
o významných úsporách plynu při
ohřevu teplé užitkové vody, ke kte-
rým dochází díky solárním panelům
nad Eurestem. S energií souvisí
i šetření ČEZu kolem zapojení tra-
fostanice v ZŠ Komenského. Namě-
řená spotřeba energie byla podstatně
nižší než skutečná, ale odpovědnost
nemůže nést škola, protože o trafo-
stanici se stará vlastník - ČEZ.
Situací se zabývá Státní energetická
inspekce. Po přijetí usnesení pan
starosta poděkoval přítomným za
aktivní přístup a zasedání ukončil. 

Poté následovala krátká neofici-
ální část - pracovní schůzka zastupi-
telstva pro „doladění“ návrhu roz-
počtu města na rok 2009 před jeho
zveřejněním na úřední desce.

23. jednání rady města se kona-
lo 2. 12. 2008. Po bodu č. 1, v němž
se projednávalo zřízení věcného
břemene při výstavbě elektrického
vedení, se na jednání rady dostavili
zástupci Českých drah, aby projed-
nali stížnost jednoho ze zákazníků
ČD. Ten bydlí v Milovicích, a při
ranním přestupu (v pátek a v sobo-
tu) na vlak do Prahy byl opakovaně
svědkem nepřístojného chování
mládeže, zřetelně pod vlivem alko-
holu, který zkonzumovali během
noci. Zástupci ČD požádali radu
města o pomoc, jakým způsobem by
bylo možné vandalismu zabránit.
Personál ČD nemá jinou možnost,
než zavolat hlídku městské policie
nebo Policie ČR v případě zjištění
hrubého chování. Lepší by však
byla prevence, a proto nabídli stráž-
níkům a policistům místnost, která
by sloužila jako operativní služebna
pro dobu, kdy se návštěvníci (zvláš-
tě z diskotéky) rozcházejí. Po disku-
si pan starosta přislíbil zvýšený
dohled MěP na nádraží po diskotéce
kolem šesté hodiny ranní, současně
bude informována i Policie ČR.
Současně ČD zajistí přesun monito-
rů nádražního kamerového systému
do prostoru pokladen, aby byla
zajištěna trvalá kontrola toho, co

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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kamery zachytí. Rada města záro-
veň poukázala na dlouhodobě neře-
šený problém v kompetenci ČD,
a sice ostudný stav WC.

Po hodinové diskusi jednání
pokračovalo bodem č. 2, v němž byl
projednán návrh na stanovení výše
vodného a stočného na rok 2009.
Přizvaný Ing. Aleš, zástupce Stavo-
kompletu Brandýs n. L., který spra-
vuje vodovodní a kanalizační síť
města, podrobně vysvětlil postup při
zpracování předložených 3 variant.
Po hodinové diskusi, v níž se probí-
raly různé možnosti řešení, byla
schválena kompromisní varianta
s nárůstem o 9 % na 56,09 Kč/m3.
Ing. Aleš přislíbil, že o problematice
zpracuje do Listů podrobný a srozu-
mitelný článek o tom, co je třeba
udělat pro prostou obnovu sítě.

Po řadě bodů, kde se projednáva-
la další věcná břemena, pozemkové
a bytové záležitosti, byl v bodu č. 14
schválen příspěvek 3 tis. Kč hasič-
ské dechovce na vánoční koncert.
Potěšující byl i bod č. 15, v němž
byla prodloužena nájemní smlouva
mezi městem a Sokolem, týkající se
budovy kina, a současně byla pro-
dloužena smlouva s provozovatel-
kou kina slečnou Jursíkovou.
Prodloužení platí do doby koupě
a převodu kina do majetku města. 

Dalším bodem bylo projednání
závěrečné varianty rozpočtu města
na rok 2009. Po řadě jednání a pra-
covních schůzek zastupitelstva se
rozpočet předkládá jako vyrovnaný
s objemem příjmů i výdajů 218 mil.
Kč.

Bod č. 17 se týkal vytvoření
vnitropodnikové sítě mobilních tele-
fonů na městském úřadě. Vedení
města, vedoucí odborů, předsedové
osadních výborů, velitel MěP a veli-
tel Sboru dobrovolných hasičů
budou vybaveni novými přístroji od
společnosti Telefónica O2, která na
jejich pořízení věnuje 15 tis. Kč
a dalších 7 tis. Kč je hrazeno z tzv.
Benefit bodů, takže náklady jsou
pro město nulové. Dále se podařilo
dohodnout i výhodné tarify, čímž by
se měly náklady na komunikaci
pohybovat v přijatelných mezích.

Posledním jednacím bodem bylo
stanovení termínů pro jednání rady
a zastupitelstva v I. pololetí 2009.
Závěrečná diskuse přinesla řadu
témat: další sponzorské dary na
novoroční ohňostroj, umístění auto-
busové zastávky při rekonstrukci
ulice ČSA, příprava návštěvy rad-
ních v Domově na zámku před
vánočními svátky. 

24. jednání rady města se kona-
lo 9. 12. 2008 a bylo posledním
před závěrečným jednáním zastupi-
telstva v roce 2008. Byly předjedná-
ny body, které se projednávaly 17.

12. 2008 a jsou tedy uvedeny
v informacích ze zastupitelstva.
Z ostatních bodů uvádím č. 13,
v němž se obsáhle posuzovala
žádost vlastníků pozemků v Hraba-
nově, aby město pořídilo projekto-
vou dokumentaci k vybudování
nádrže v tomto území. V lokalitě
Hrabanov je plánována obsáhlá
výstavba rodinných domů a nových
komunikací. Dešťová voda z vozo-
vek a chodníků by měla být svedena
právě do retenční nádrže, aby se
nezatěžovala splašková kanalizace.
Po delší diskusi byl pan starosta
pověřen dalším jednáním s vlastní-
ky pozemků.

Oživením programu bylo schvá-
lení přijetí darů od akademického
sochaře Oto Pospíchala, který se
podílí na restaurování soch
v zámeckém parku. Dary budou ve
formě naturálního plnění (odhado-
vaná celková hodnota asi 20 tis. Kč),
a sice renovace dvou schodišť - mezi
sochami Sfing a mezi sochami Lvic. 

Krátká diskuse vznikla u bodu
č.18, v němž byl schválen příspěvek
4 tis.Kč pro Stacionář NONA
v Novém Městě nad Metují, v němž
je poskytována péče jednomu obča-
nu z Lysé. Příznivou zprávou bylo
i zvýšení vánočního příspěvku na 1
200 Kč na každé ze 14 lyských dětí,
které jsou umístěny v dětských
domovech.

V bodu č. 20 se hovořilo o způ-
sobu vytápění a ohřevu teplé užitko-
vé vody při rozšíření kapacity
mateřské školy v Brandlově ulici.
Po dobrých zkušenostech se solární-
mi panely v Eurestu by bylo vhodné
pro plánovanou přestavbu nebo pří-
stavbu využít i netradiční zdroje
energie.

Bod č. 27 znamenal schválení
zakázky na rekonstrukci elektroroz-
vodů v městské knihovně. Akci za
482 tis. Kč provede firma PEGIMI
z Milovic a její součástí budou
i stropní podhledy. Posledním
bodem ke schválení bylo stanovní
programu zastupitelstva dne 17. 12.
2008. V závěrečné diskusi se hovo-
řilo o uspořádaní ankety během I.
čtvrtletí 2009, v níž by občané
mohli navrhnout další vhodné plo-
chy ve městě, které by po úpravách
mohly sloužit k parkování vozidel.
Nepříliš dobrou zprávou bylo sděle-
ní manželů Kořínkových, že ze
zdravotních důvodů již nebudou
moci vykonávat dokumentaristické
práce o důležitých akcích ve městě.
Kořínkovi odváděli vysoce profesio-
nální práci a jejich fotonoviny,
zvané „lepenice“, visely pod pod-
loubím hned v pondělí ráno po
všech víkendových akcích. Naopak
příznivou zprávou zakončil jednání
rady pan starosta - časopis Ekonom
udělil Lysé nad Labem 3. místo ve

Středočeském kraji v soutěži
„Město pro byznys“.

3. mimořádné zasedání zastu-
pitelstva města se konalo 10. 12.
2008, jehož jediným bodem progra-
mu bylo projednání rozšíření měst-
ského kamerového dohlížecího
systému a pořízení systému včasné-
ho varování obyvatel. Díky iniciati-
vě pana starosty se podařilo získat
dotaci 2,6 mil. Kč, za něž budou
pořízeny 2 další kamery a instalo-
ván městský rozhlas. Jedna z kamer
bude umístěna v Mírové ulici
v Litoli, druhá kamera v areálu let-
ního kina, kde se začne s rekon-
strukcí, a navíc kamera „dohlédne“
i na školní objekty za zdí parku.
Rozhlas bude bezdrátový, to zname-
ná žádné kabely a žádné kopání.
Firma Empemont, vybraná v únoru
2008 ve výběrovém řízení, namon-
tuje po městě 62 zvukových bodů,
které lze ovládat z vysílacího centra
buď všechny najednou, ve skupi-
nách nebo jednotlivě. Členové
zastupitelstva schválili, že 10 %
z hodnoty díla, konkrétně 292 
tis. Kč, bude financováno z rozpočtu
města, 90 % bude kryto dotací
ministerstva financí. 

8. zasedání zastupitelstva
města se konalo 17. 12. 2008. Půl
hodiny před oficiálním zahájením se
sešli zastupitelé na prezentaci návr-
hů, jak by mohla vypadat přístavba
nebo nástavba mateřské školy
v Brandlově ulici. Autoři, architekti
firmy MS Development, postupně
představili 3 varianty, které byly
předběžně vybrány na jednání rady,
a vysvětlili jejich výhody a nevýho-
dy. Každá z variant je i jinak finanč-
ně náročná, takže se bude volit mezi
10,1 mil. Kč, 11,9 mil. Kč a 13 mil.
Kč. Která z možností zvítězí, o tom
se bude jednat v lednu 2009. Potom
už následoval připravený program,
který obsahoval 16 bodů, v úvodu
ještě rozšířený o další tři. Hlasování
probíhalo hladce, bez problémů
byla schválena věcná břemena, pro-
dej pozemků u 2 chat na Řehačce
a dodatek Zřizovací listiny ZŠ TGM
v Litoli. Blížící se vánoce připomněl
finanční příspěvek 3 tis. Kč hasičské
dechovce na Vánoční koncert.
Krátkou diskusi vyvolalo přijetí
finančního daru Eurestu ve výši 
25 tis. Kč na novoroční ohňostroj.
Ten bude uspořádán 1. ledna v 17
hodin a veškeré náklady budou hra-
zeny ze sponzorských darů.

Bod č. 10 přinesl drobné technic-
ké změny v pravidlech hospodaření
s městskými byty, k zásadním změ-
nám nedochází. V následujícím
bodu se jednalo o poskytnutí krát-
kodobé výpomoci Městské policie
Lysá nad Labem, jejíž strážníci by
měli občas kontrolovat rychlost
vozidel a parkování v Milovicích.

Předpokládaný rozsah je 4 hodiny
týdně a výpomoc by měla trvat do
konce června 2009, než bude připra-
vena vlastní milovická městská
policie. Platba za tuto službu bude
příjmem do městské pokladny.
Dvanáctým bodem bylo schválení
rozpočtu města na rok 2009.
Vzhledem k pečlivé přípravě, pro-
jednávání a „pilování“ jednotlivých
variant nevznikla větší diskuse. Pan
Ing. Gregor konstatoval, že nemá
zásadních připomínek, uvítal by
jako doprovodný podklad plnění
rozpočtu k 30. 11. 2008 a také pře-
hlednou tabulku dotací na rok 2009,
což bylo přislíbeno. 

Větší diskusi přinesl vložený 13.
bod. Předseda Slovanu pan Jirsa
požádal zastupitelstvo o mimořádný
finanční příspěvek 40 tis. Kč. Dů-
vodem jsou komplikace kolem pro-
vozu nového hřiště s umělým povr-
chem. Konkrétně světlo a hluk vadí
sousedům, bydlícím v těsné blíz-
kosti hřiště. Krajská hygienická sta-
nice uložila sportovcům provést
řadu měření, (která však nebyla
zadarmo), aby bylo možné věc
posoudit. Krajský úřad potvrdil roz-
hodnutí našeho stavebního úřadu,
takže zkušební provoz bude
v dohledné době povolen. V diskusi
někteří ze zastupitelů projevili
nesouhlas s přidělením příspěvku
jako nesystémovým řešením, někte-
rým vadilo načasování „na poslední
chvíli“, ale většinou pochopili, že se
jedná o neočekávanou komplikaci.
Navíc podle Ing. Čížkové budou
měření pokračovat i v roce 2009,
takže se dají očekávat další výdaje.
Při hlasování 12 zastupitelů spor-
tovce podpořilo, 1 byl proti a 1 se
zdržel hlasování.

Jak se čekalo, blok informativ-
ních zpráv přinesl větší diskusi než
návrhy na schválení. První zpráva se
týkala komplexní analýzy dopravy
v klidu (= parkování) v Lysé nad
Labem. Analýzu zpracovala firma
ELTODO EG z Prahy 8, která v čer-
vnu 2008 zvítězila ve výběrovém
řízení. První návrh analýzy byl
předložen v září, po připomínkování
vedením města, dopravně bezpeč-
nostní komisí a předsedou KV byla
v listopadu hotová druhá varianta.
Doplněná analýza ukázala, že vyře-
šit parkování ve městě není jedno-
duché (což se ostatně předpokláda-
lo). Kromě tradičních problémo-
vých míst v centru města a u nádra-
ží je dalším kritickým bodem parko-
vání v Sídlišti. Řešením by byl více-
podlažní parkovací dům (finančně
náročné řešení) nebo vytvoření
nových parkovacích míst na úkor
zeleně. V centru města by mělo být
parkování řešeno za pomoci parko-
vacích automatů, novinkou je úvaha

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 4

Pokračování ze str. 2
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o možném použití parkovacích
kotoučů (pro bezplatné krátkodobé
parkování) tam, kde je obrátkovost
vozidel menší než 1 hodina. Důraz
je kladen na vytvoření dalších míst
hlavně kolem nádraží, kde by měla
vzniknout z obou stran záchytná
parkoviště typu P+R. Z bohaté dis-
kuse vybírám zajímavý návrh paní
Valentové, že také Milovice by se
finančně měly podílet na vybudová-
ní parkovišť, protože řada vozidel
kolem nádraží patří Milovickým,
kteří zde ráno vozidlo „odloží“, do
Prahy na pracoviště dojedou vlakem
a večer se vrátí - a parkování mají
zdarma. Diskusi uzavřel pan staros-
ta konstatováním, že s dalším řeše-
ním je nutné počkat, až jak se bude
vyvíjet další jednání s firmou
ACTIV Kladno. Tato společnost
vyvolala i následující zprávu.
Začátkem listopadu byla vyhlášena
veřejná zakázka města na provozo-
vání placených veřejných parkovišť
(během výstav) na rok 2009, proto-
že dosavadní smlouva s p.Vlčkem
končí závěrem roku 2008. Jak se
ukázalo, firma ACTIV ostražitě sle-
duje jakékoliv dění ve městě spoje-
né s parkováním, a podala námitky,
že město zadalo zakázku, kterou již
v minulosti zadalo a k níž byla
podepsána smlouva. Zastupitelé byli
informováni o návrhu právníka
města, že v současné době není

vhodné vyvolávat s ACTIVem další
spor a doporučil veřejnou zakázku
zrušit. Kromě toho bude v roce 2009
zahájena rekonstrukce Masarykovy
ulice, připravuje se rekonstrukce
ulice ČSA, takže placené parkování
nebude tím hlavním problémem
nejbližší doby.

Obsáhlou diskusi vyvolala i třetí
informativní zpráva, v níž byli
zastupitelé seznámeni s rozhodnu-
tím rady o stanovení ceny vodného
a stočného na rok 2009 ve výši
56,09 Kč/m3 (27,50 + 28,59).
Podkladový materiál ukázal v tabul-
kách návrh 3 variant (nárůst 5 %, 
9 % a 13 %). Poučná byla ještě
jedna varianta, kterou zpracoval
Stavokomplet podle plánu obnovy
sítí tak, že by se náklady měly uhra-
dit plně z ceny vodného a stočného.
V tomto případě by cena byla
91,77 Kč/m3 a nárůst by činil 78 %!
Byla to hodnota teoretická, o níž se
nejednalo, ale ukazuje to na blízký
vážný problém ve vodním hospo-
dářství města, který je nutno začít
řešit. V diskusi se hovořilo o důvo-
dech nárůstu ceny, kde hlavním
„tahounem“ ceny vzhůru je nárůst
cen energie. Pan Ježek poukázal na
paradox, že čím více občané šetří,
o to více pak v příštím roce zaplatí.
Pan starosta konstatoval, že cena
může být i 10 Kč/m3, ale pak město
není schopno vodovodní a kanali-
zační síť udržet. Pan místostarosta

Sedláček se odvolal na vystoupení
pana Mgr. Fajmona na kongresu
ODS, že vodné, stočné a poplatky
za odpady se zvyšovat nebudou. Pak
však převládl realistický tón, proto-
že i při 9%ním nárůstu má Lysá
v porovnání s okolními městy dlou-
hodobě nejnižší cenu. Při hlasování
o vzetí zprávy na vědomí bylo 11
hlasů pro, nikdo proti, 3 se zdrželi.

Další zprávou bez komplikací
bylo stanovení termínů jednání rady
a zastupitelstva města v I.pololetí
2009. Vloženou zprávou byla infor-
mace o přístavbě a nástavbě na
budově Obchodní akademie Lysá
nad Labem. Pan Sedláček v úvodu
představil projekt, který přinese OA
další učebny, rozšíří se zázemí šaten
a dojde k oddělení vstupu studentů
do školy od žáků ZŠ. Projekt má
velkou šanci na získání dotace
a souhlas města jako vlastníka
objektu je nezbytně nutný. Projekt
podpořila i přítomná ředitelka ZŠ
Komenského paní Mgr. Nováková.
Projekt pomůže i základní a speciál-
ní škole, navíc všechny 3 subjekty
začaly v poslední době příkladně
spolupracovat. Souhlas s projektem
vyslovili i pan Houštecký a Ing.
Firman, překvapením bylo nesou-
hlasné stanovisko paní místostarost-
ky Chloupkové.

Poslední vloženou zprávou bylo
projednání zápisu z jednání kontrol-
ního výboru 10. 12. 2008. Zastu-

pitelstvo vzalo zápis na vědomí
s tím, že výbor nebyl usnášení-
schopný. 

V bloku interpelací pan Ježek
požádal o podrobné informace, jak
bude pokračovat projekt výstavby
ve Frutě. Ze závěrečné diskuse
vybírám poděkování pana D.
Kořínka členům rady za milou
návštěvu seniorů v Domově na
zámku, během níž si udělali čas na
krátké popovídání s každým obyva-
telem domova. Ing. Gregor informo-
val o postupu při řešení odběru
el.energie v ZŠ Komenského. Pod
dohledem Státní energetické inspek-
ce probíhá kontrolní odběr, a to do
pololetí 2009, a na tomto základě se
dojde k nějakým závěrům. Dalším
sdělením Ing. Gregor vyvolal pře-
kvapení, protože informoval o své
rezignaci na funkci předsedy i člena
KV. Z důvodu závěru roku byl
pověřen řízením výboru do následu-
jícího zasedání zastupitelstva (18. 2.
2009).

V závěrečné slovu pan starosta
Mgr. Havelka poděkoval členům
zastupitelstva za vše, co v rušném
roce 2008 pro město vykonali,
popřál všem klidné prožití vánoč-
ních svátků a vyjádřil očekávání, že
rok 2009 bude mít ještě lepší prů-
běh.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 3

Žhavý popel do odpadových 
nádob nepatří !

Během topné sezóny nastává
problém s poškozováním sběr-
ných plastových nádob na odpady
žhavým popelem. Vzhledem k
tomu, že se jedná jednoznačně o
nekázeň občanů, kteří byli několi-
krát upozorňováni na zákaz sypá-
ní žhavého popela do plastových
sběrných nádob, bude se opět
jako v minulých dvou letech
vlastník objektu, u něhož došlo
k poškození nádoby žhavým
popelem, podílet na nákladech
na pořízení nové nádoby ve výši
50 - 100 % její ceny (dle rozsahu
poškození). Přitom cena jedné
nádoby se pohybuje u menších
nádob v řádu od 650 - 1 200,- Kč,
u kontejnerů 1.100 l se jedná 

o 6 000,- Kč a více.
Plastové nádoby s kolečky

představují pokrok ve sběru odpa-
dů díky svým výhodám, kterými
jsou např. lepší manipulace, nižší
hlučnost při vykládce, lepší
vzhled, vyšší životnost atd.

Na druhou stranu vyžadují od
uživatele jediné - respektovat, že
použitý materiál není odolný vůči
vyšším teplotám, kterých žhavý
popel dosahuje. Proto Vás při
uznání všech výhod plastových
nádob opětovně žádáme o vhod-
nou manipulaci s popelem,
který by měl být do nádob umís-
těn až po vychladnutí.

Děkujeme za spolupráci.
Město Lysá nad Labem

Vodné a stočné pro rok 2009
Cena vodného a stočného

města Lysá n. L. pro rok 2009 je
stanovena a   odsouhlasena RM
takto:

voda pitná:........... 27,50 Kč/m3

voda odpadní:...... 28,59 Kč/m3

celkem .................. 56,09 Kč/m3

František Blažek, odbor SMI

VÁNOČNÍ  STROMEČKY
Tak jako každý rok žádáme občany města Lysé n. L. o odkládání

vánočních stromečků na stanoviště velkoobjemových kontejnerů,
odkud budou průběžně odváženy. Pokud budou stromečky odloženy
jinde, nebudou zlikvidovány a budou vyzváni majitelé přilehlé nemo-
vitosti k odklizení stromečku. Snažíme se touto cestou ulehčit obča-
nům likvidaci vánočních stromečků.

Děkujeme za pochopení
Durdanová Alena, odbor SMI

Blahopřejeme
„Opravdová láska nikdy nesčítá, ale násobí.“

Eduard Beke

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
Marie Hueberová

Jan Cegelský
František Míka

Alois Števo

85 let
Anna Koštířová

90 let
Bohumila Švejdarová

94 let
Ludmila Kadlecová
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ČERVEN 2008

A K C E
Začátky od 20,00 hodin

Pá 9.1. Vernisáž výstavy fotografií Šimona
Pikouse 

Koncert kapely PRVNÍ HOŘE („futuristický
punk-jazzový kabaret“) 
Vstupné koncert: 70,- Kč

Pá 16.1. STEPHEN BRANDON (kytara, zpěv,
„urban folk“, Sydney, Australia)
Minimální vstupné: 50,- Kč

Pá 23.1. (ODK) koncert kapely A BUDE HŮŘ
(hospodský civilismus par excellence..), 
...a bude hůř (projekce filmu od 20 hod)
Vstupné: FILM: 70,- Kč; KAPELA: 70,- Kč;
HROMADNÉ: 100,- Kč

So 24.1. (ODK) FEIOJADA:
portugalský večer: tradiční portugalský pokrm
doprovodí netradiční hudební projev 
(Léčba neklidem a hosté)
Vstupné dobrovolné

St 28.1. JAZZVEČER (Kristýna Vydrová - zpěv,
Vít Beneš - klávesy, Zdeněk Imramovský - basa,
Jan Horvatič - bicí a hosté)
Minimální vstupné: 50,- Kč

Pá 30.1. SeAniN (zpěv, mandolína, kytara, „irský
pop-folk“ Irsko/Německo)
Minimální vstupné: 50,- Kč

K I N O
Začátky projekcí od 20,00 hod.,
pokud není uvedeno jinak

Čt 1.1. (ODK) Karamazovi
Drama, Česko / Polsko, 2008, 110 min, režie:
Petr Zelenka 
Vstupné: 70,- Kč

Út 6.1. Sněženky a machři po 25 letech
Komedie / Drama, Česko, 2008, 100 min
Vstupné: 80,- Kč

Čt 8.1. (ODK) Metropolis
Sci-Fi / Drama, Německo, 1927, 153 min 
Zlatý hřeb německého expresionismu 
a němého filmu vůbec. Píše se rok 2026...vítejte
v Metropolis. Vítejte ve studeném a přetechnizo-
vaném městě budocnosti, ve světě vynálezů 
a prosperity, ale také sociálního útisku...
Vstupné: 60,- Kč

Út 13.1. Anglické jahody
Drama, Česko, 2008, 114 min
Příliš horký srpen 1968..
Vstupné: 80,- Kč

Čt 15.1. Max Payne
Akční / Krimi / Thriller / Drama, USA, 2008, 
100 min 
V New Yorku zuří drogová válka, NYPD nasazuje
svého nejmladšího, ale zároveň nejschopnějšího
detektiva z oddělení narkotik.
Vstupné: 80,- Kč

Út 20.1. (ODK) REPO: Genetická opera!
Horor / Muzikál, USA, 2008, 98 min
Bizarní, perverzní, fetišistické vizuální orgie
v nové taškařici Darrena Lynn Bousmana.
Opera, která zkultovněla pomalu dřív, než ji kdo
vůbec viděl.
Vstupné: 70,- Kč

St 21.1. Katyň
Drama / Historický, Polsko, 2007, 117 min,
Režie: Andrzej Wajda 
Boj za pravdu, rodinu a přežití daleko za bojovou
linií, kde válčí rodiny odvelených a pozatýkaných
manželů a otců. Jsou to právě ženy, které vedou
svůj urputný a někdy i dost marný boj za své

manžely a přitom netrpí o nic méně než jejich
druhové v zákopech.
Vstupné: 80,- Kč

Čt 22.1. Zohan: Krycí jméno Kadeřník
Komedie / Akční, USA, 2008, 113 min
Zohan, špičkový izraelský bojovník proti teroris-
mu, který předstírá vlastní smrt, aby si mohl spl-
nit sen: stát se kadeřníkem v New Yorku.
Vstupné: 70,- Kč

Pá 23.1. (ODK) ...a bude hůř
Drama, Česko, 2007, 84 min, 
Zfilmování kultovní knihy Jana Pelce, jejíž téma

- asociálně nepřizpůsobivá mládež, obdoba části
revoltujících mladých lidí na západě, a její všed-
nědenní koloběh a martyrium při prosazování
svého alternativního životního stylu a životních
hodnot v prostředí totalitního období normaliza-
ce. Expresivní, syrový černobílý snímek Petra
Nikolaeva natočený na 16mm kameru je spolu
s Tycovými Žiletkami jediným českým filmem ref-
lektujícím alternativní kulturu v ČSSR před
rokem 1989.
Po filmu bude následovat koncert kapely 
A bude hůř.
Vstupné: FILM: 70,- Kč; KAPELA: 70,- Kč;
HROMADNÉ: 120,- Kč

Út 27.1. Hlídač č. 47
Drama / Thriller, Česko, 2008, 108 min, Režie:
Filip Renč, Hrají: Karel Roden 
Téma bolestného údělu člověka, který, ovlivněn
a poznamenán hrůznými válečnými zážitky,
doufá, že ve svém dalším životě
najde díky lásce, přátelství, práci a rodinnému
štěstí ztracenou rovnováhu.
Vstupné: 80,- Kč

Čt 29.1. Vy nám taky šéfe
Komedie, Česko, 2008, 95 min
Vstupné: 80,- Kč

D Ě T I
Dětské neděle -začátky od 15 hod.,
pokud není uvedeno jinak

Ne 4.1. Kozí příběh - pověsti staré Prahy
Animovaný / Pohádka / Komedie / Historický,
Česko, 2008, 80 min, Režie: Jan Tománek 
Vstupné: 80,- Kč

Ne 11.1. Šíleně prolhaná princezna
(divadlo Bez názvu)
Pohádková groteska o prolhané princezně
a o tom, jak se Jankovi podařilo ji napravit 
Vstupné: 70,- Kč/osoba, rodinné (2 dospělí a 2
děti nebo 1 dospělý a 3 děti): 250,- Kč

Ne 18.1. Nejkrásnější hádanka 
Pohádka, Česko, 2007, 98 min, Režie: Zdeněk
Troška   
Vstupné: 60,- Kč

Ne 25.1 Sobík NIKO
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Pohádka,
Finsko / Německo / Dánsko / Irsko, 2008, 75 min
Vstupné: 70,- Kč

Ne 31.1. Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
OD 18 HOD
Muzikál / Rodinný / Romantický / Komedie, USA,
2008, 112 min 
Vstupné: 70,- Kč

ODK - Odboj Duševni Korupce 
- Cyklus nezkorumpované tvorby,

vytvářející opozici duševní slabosti
a kulturní devalvaci konzumní 

produkce.

Předprodej a rezervace lístků 
na baru kinoklubu,

příp. na tel. 773 625 007

LUfT KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

www.luftkinoklub.cz ●● mob.: 773 625 007

PROGRAM LEDEN

Luft Bar Otevřeno Út - So 18 - 24, Po - dle projekce;
Otevřeno Út - So 18 - 24, Ne, Po - dle projekce;

Točené pivo Kozel 11°, alko, nealko, nakládaný hermelín s brusinkami, koktejly...
FREE WI-FI (internet zdarma), fotbálek, denně videoprojekce, výstava fotografií 

nebo obrazů (střídá se každý měsíc), příjemná obsluha.

P ř i p r a v u j e m e :
KINO:
3.2. Prosíme, přetočte
5.2. Sestra
10.2. Ženy
11.2. Slepé lásky (Verze filmu určená i pro nevi-
domé, projekce na baru kinoklubu)
12.2. Falco
17.2. Valčík s Baširem
19.2. Ocas ještěrky
24.2. Babička PŘEDPREMIÉRA (projekce na
baru kinokubu)

DĚTI:
7.2. a 8.2. Madagaskar 2

AKCE:
6.2. JOSE 30, DJ Wadi (klávesy, synthetizér,
sampler, sequencer, gramofony) 
13.2. Segundo (Live Punk Jungle Band)
20.2. DVA "Folklór neexistujících národů"  nepří-
mo odkazují k vlivům jako tango, kabaret, cirkus,
popsongy, kuchyňský beatbox či freakfolk..
Vernisáž výstavy sdružení HUJÁ 

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

9.1. Vernisáž výstavy fotografií Šimona Pikouse
+koncert kapely První hoře
Od 20,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

11.1. Šíleně prolhaná princezna
Od 15,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

16.1. Koncert australského kytaristy Stephena Brandona
Od 20,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

19.1. Baby Sings
Od 10,00 hod v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

23.1. A bude hůř
Projekce filmu + koncert kapely
Od 20,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

23.-24.1. Bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti
Od 19.1. příjem věcí v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

24.1. FEIOJADA
Portugalský večer
Od 20,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

28.1. JAZZVEČER
Od 20,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

30.1. SeAniN (irský pop-folk)
Od 20,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

3.2. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod v MěK
www.knihovnalysa.cz

6.2. JOSE 30, DJ Wadi
Od 20,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

13.2. SEGUNDO (Live Punk Jungle Band)
Od 20,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

20.2. DVA - „Folklór neexistujících národů“
Od 20,00 hod koncert v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

Podrobnějš í  informace o akcích se  dozví te  na webových 
s tránkách organizátorů.

VÝZVA
Odbor školství a kultury Městského úřadu 

v Lysé n. L. vyzývá občanská sdružení,
sportovní a společenské organizace Lysé n. L.,

které celoročně pracují s dětmi do 18 let,
aby nejpozději do 31. 1. 2009 podávaly své žádosti 

o dotaci na činnost organizace pro r. 2009.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru kultury nebo na
webových stránkách města:

http://www.mestolysa.cz/odbory/odbor-skolstvi-a-kultury/formulare



1/2009 LISTY města Lysé nad Labem

6

Obecní výbor města Lysé nad
Labem schválil ve svém zasedání
dne 9. března 1862 návrh na jmeno-
vání prvních čestných občanů
města. Navrženi byli čtyři přední
představitelé obrozeného národního
života, kterému dodala větší prostor
Únorová ústava z roku 1861.
Jednomyslně tak byli přijati za čest-
né měštany „otec národa“ František
Palacký (1798-1876), jeho zeť,
přední staročeský politik František
Ladislav Rieger (1818-1903), práv-
ník a národohospodář František
Augustin Brauner (1818-1880)
a poslanec říšského sněmu za obvod
Roudnice nad Labem - Mělník-
Brandýs nad Labem Josef Stanislav
Práchenský (1829-1893). Přijetí
těchto osobností za čestné měšťany
bylo zdůvodněno zásluhami, „které
o vlast a národ sobě zýskaly[!].“

V pořadí Rieger, Palacký, Brau-
ner a Práchenský byli tito čestní

občané zapsáni též na první čtyři
místa voličského seznamu obyva-
tel města Lysé z roku 1864, kteří
měli právo volit do obecního
výboru města. Z § 16 volebního
řádu z roku 1861, jenž byl součás-
tí již zmiňované Únorové ústavy,
však vyplývalo, že voliči mohli
volit pouze v jediném okrsku a to
tam, kde mají určené místo poby-
tu. Jejich funkce na voličském
seznamu města Lysé tak byla
pouze reprezentativní - město se
jimi chtělo pochlubit.

Ihned po této čtveřici následují
na voličském seznamu oba nej-
vyšší duchovní představitelé obce,
osobní děkan a farář P. Josef
Damašek a evangelický pastor
František Procházka. Jako sedmý
v pořadí je pak uveden M.
Dr. Alfréd Rokyta, panský lékař,
jenž byl také přijat za čestného
měšťana ve stejný den s výšeuve-
denými předními osobnostmi čes-
kého národa „u všeobecném uzná-
ní za nezyštné[!] a pravé lidumilné
účinkování co důkaz všeobecné
úcty též jednohlasně“.

PhDr. Michal Řezníček

Archivní 
střípky

Beletrie pro dospělé
Kid Bourbon, Měsíční kámen -

Nová dobrodružství Sherlocka Hol-
mese - Kessler Leo, Sirény z Dunker-
que - Wood Barbara, Strážkyně tajem-
ství - Herriot James , Yorskhirské
povídky - Barbery Muriel, S elegancí
ježka - Formánek Josef, Mluviti prav-
du - Grisham John, Nevinný - Pechová
Jaroslava, Zpáteční lístek do poslední-
ho ráje Oty Pavla, Zaki Sinnuhet,
Pašeráci z Alexandrie - Lustig Arnošt,
Bílé břízy - Pelantová Eva, Hop nebo
Trop -Nižnánsky Jozef, Cholera

Naučná lit. pro dospělé:
Kabátová Zita, Lásky a lidé z mého

života - Malina Jakub, Praha esoteric-
ká - Greig Charlotte, Největší tajemná
spiknutí - Polách Antonín, Odvrácená
tvář moci - Osborne Richard, Sociolo-

gie - Pollard Justin, Vzestup a pád
Alexandrie - Gold Claudia, Královny,
císařovny, konkubíny  

Beletrie pro děti:
Estes Allison, Stříbrné podkovy -

Wilson Jacqueline, Polibek - Březi-
nová Ivona, Kozí příběh - Denková
Melita, Kluk, před kterým tě máma
varovala (jenže je boží) - Szabó Zsolt,
S Ezopem o zvířátkách - Havel Jiří,
Barbánek a já! - Brezina Thomas,
Záchrana v poslední chvíli - Crismer
Liliane,  Pohádky o vílách

Naučná lit. pro děti:
Werner Helmut, 1000 dinosaurů -

Rubin Ken, Sopky a zemětřesení -
Dixon Philips, Rytíři a hrady - Zůra
Václav, Kouzla a hříčky - Divadlo nás
baví - Cutler Tom, 211 věcí, které
zvládne každý bystrý chlapec  

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 

Napětí: Oko bere, Wanted
Sci-fi: Dante 01,  Akta X: Chci uvěřit
Pro mládež: Kung Fu Panda,
Nejkrásnější hádanka
Dobrodružné: Mumie: Hrob dračího

krále
Ostatní: Tajemství prstenu, Divoši,
Let's Dance 2, Konečně spolu, Bobule,
Máj
Komedie: Hancock, U mě dobrý,
Mamma Mia!

Nové videokazety ve videopůjčovně

Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz; 
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Oznamujeme, že 
v lednu 2009 bude knihovna uzavřena

z důvodu rekonstrukce 
elektrických rozvodů.

Besedu s paní
PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Počátky národního obrození

Beseda se koná 3. února 2009 od 16.30 hodin

V s t u p  Z DA R M A !  V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !
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Ještě k lyskému adventu 2008
Slavnostní přivítání adventu se

u nás zabydlelo. Už potřetí rozk-
vetlo Husovo náměstí vánoční
výzdobou, zavonělo skořicí a hře-
bíčkem, zútulnělo zapálenými
ohni a rozezvučelo převážně dět-
ským programem, střídmě dopl-
něným dospělými muzikanty, zpě-
váky a herci. Moderátor mohl
nakonec před zhruba tisícovkou
diváků poděkovat velké řadě orga-
nizátorů, sponzorů a pomocníků.
Přesto si dovoluji jménem Spolku
rodáků ještě zvýraznit ty nejzain-
teresovanější: město za finance,
jeho tajemník p.ing. Dvořák, elek-
trikář p. Bílek za mimořádné nasa-

zení, za krásně vyzdobené pódium
paní Jakubalové, za poskytnutý
kamion a mikulášskou roli p. Kol-
man, všichni skautíci, hasiči
a spolupracovníci Spolku. A sa-
mozřejmě paní učitelky, které rea-
lizovaly se svými dětmi působivý
program. Přidělené řádky tohoto
článku mi nedovolují vyjmenovat
tu velkou řadu dalších, ale oni jistě
vědí, že za jejich pomoc je máme
v srdíčku.

Asi přivítáte informaci, že
odbor kultury zajistil fotografová-
ní akce a snímky jsou u něj
k nahlédnutí a objednání.

Jana Křížová

Poděkování
Děkujeme všem sestřičkám z Domova Na Zámku 

za dlouholetou péči, kterou věnovaly naší mamince
Marii Lejsalové.

Dcery Marie Pospíchalová a Helena Bittnerová.
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P ř i p r a v u j e m e  n a  l e d e n

Cvičení pro předškoláky - pro děti od 4 do 6 let. Začínáme
v pátek 9.1. od 16.00 hodin!
Logopedická poradna aneb Brousíme si jazýčky
Jóga pro dospělé

PRO DĚTI DO 2 LET
Yamaha Class Hrátky s robátky - děti od 4 do 18 měsíců   
Cvičení pro malé kapříky - děti od 6 do 18 měsíců  
Hravé cvičení pro rodiče s dětmi - děti od 1,5 do 2 let
Masáže miminek

PRO DĚTI OD 2 LET
Yamaha Class První krůčky k hudbě - děti od 18 měsíců do 4 let
Cvičení pro malé námořníčky - děti od 2 do 4 let 
Hravé cvičení pro rodiče s dětmi - děti od 2 do 4 let    
Angličtina pro děti - děti od 3 let
Tvořeníčko - děti od 3 let

PRO DĚTI OD 4 LET
Cvičení pro předškoláky - děti od 4 do 6 let - NOVINKA

PRO VŠECHNY DĚTI
Maňáskové - divadélko pro malé i větší děti
Pobyty v solné jeskyni

Pro dospělé je připraveno pokračování pilates a kalanetiky.
Pokračují také relaxační večery pro ženy, angličtina a laktační
a výživové poradenství.

Časový rozvrh najdete na www.mcparnicek.cz
nebo na vývěsních tabulích. Telefon do MC 775 685 501.
Mateřské centrum Parníček, Čsl. Armády 29/11, Lysá nad Labem,
www.mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501. Změny programu vyhrazeny.

Kontakt:
Mateřské centrum Parníček 
Čsl. Armády 29/11
Lysá nad Labem
www.mcparnicek.cz

AKCE

19. 1. od 10.00 Baby Signs - znakování, porozumějte řeči
vašich batolat
23. - 24. 1. Bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti -
příjem věcí k prodeji od  19.1. v době provozu MC

Novinky:

Kroužky:

Herna 
Pondělí 9.00 - 12.00 hod.
Čtvrtek 14.00 - 17.00 hod.

Vstupné
30 Kč dospělí, děti zdarma

Obchodní akademie 
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

přijme od února učitele/ku českého jazyka 
na plný nebo částečný úvazek.
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LYSÁ nad LABEM

OA Lysá n. L. - příspěvková organizace SK
Tel: 325 552 143, 325 553 021
oalysa@nymburk-info.cz ● www.oalysa.cz

V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedené adrese 
(e-mail) nebo telefonicky.

Poděkování
Občanské

sdružení Pro
D ě t s k ý
úsměv provo-
z u j í c í
M a t e ř s k é

centrum Parníček, děkuje všem,
kteří v roce 2008 Mateřskému
centru Parníček pomohli, a to ať
již svojí prací, finančně či materi-
álně. Od září, kdy bylo Mateřské
centrum otevřeno, do konce listo-
padu jsme v naší herně, kroužcích
a akcích napočítali přes 1700
návštěv z řad dětí i dospělých.
Především za to, že se k nám děti
a rodiče rádi vracejí a cítí se u nás
dobře, naše poděkování patří:

● všem maminkám a tatínkům,
kteří dobrovolně pomohli při
zařízení prostor MC a pomáhají
i s jeho každodenním provozem
● panu Vítovi Krawciwovi -
nábytek YAMALL
● společnosti Botanicus, 
spol. s r.o.
● společnosti STAVAŘI s.r.o.
● advokátovi Mgr. Bc. Radimu
Hankemu
● společnosti Lowlands
International s.r.o.
● společnosti KOLORA s.r.o.
● paní Olze Bláhové - textilní
zboží a galanterie
● panu Karlu Kopejtkovi 
- prodej a servis kol
● paní Lence Toužínové
● panu Ing. Tomáši Hadáčkovi 
- Knihkupectví Cesta
● společnosti KOREC s.r.o.
● cukrárně a kavárně Campiello
● panu Ing. Milanu Kauckému 
- K.M.Technik

● paní Věře Novákové - papírnic-
tví a hračky
● panu Petrovi Kadeřábkovi -
APS Servis
● paní Janě Valáškové 
- obchůdek PINOCCHIO
● paní Jaroslavě Novákové -
výroba matrací NOLYMA
● panu Jaroslavu Matoušovi -
barvy laky
● restauraci U Labutě
● společnosti Elektrocentrum
Skuhrovec s.r.o.
● Květiny Romantic
● společnosti Panter Building
s.r.o. - Království barev v Jiřicích
● paní Aleně Steinerové
● paní Marcele Chloupkové
● BENDEX Nábytek
● Dětskému bazaru Sluníčko
● Obchůdku s dětským zbožím
U Krtečka
● Dianě Ledvinové 
- www.nextik.cz
● panu Aleši Rambouskovi 
- truhlárna a modelárna
● České spořitelně, a.s.
● Šporkově lékárně a Lékárně
u Výstaviště
● společnosti MANOLA VIDEO
s.r.o.

Děkujeme Vám, jakékoliv pod-
pory si velice vážíme. Bez Vás
bychom naše Mateřské centrum
velmi těžce provozovali. Do roku
2009 přejeme všem hodně splně-
ných přání a příjemných chvil strá-
vených se svými nejbližšími. A co
si přejeme my? No přece, aby
všechny děti měly úsměv na tváři.

Maminky z Mateřského
centra Parníček

Vánoční koncert učitelů
Ve středu 10. prosince se z kina

vylily proudy lidí. Nejčastěji jsem
slyšel konverzaci: „Dobrý, co? -
Dobrý!“

To si vyměňovali dojmy poslu-
chači vánočního koncertu učitelů
Základní umělecké školy F.
A. Šporka. Úroveň byla vysoká,
převysoká. Učitelé a jejich několik
hostů ve svižném tempu předvedli
náročný komorní program. Ne-
mám na to, abych psal uměleckou
kritiku, ale nemohu nezmínit své
subjektivní nadšení nad částí
Dittersovy symfonie pro kontra-
bas, violu a klavír. Nad dokonalou
interpretací basisty jsem jen vrtěl
hlavou. Podobně mě oslovilo
moderní Bollingovo Sentimentale

a všiml jsem si precizní práce ště-
tek bicisty. Absolutorium si
zaslouží i další domácí sólisté,
o nichž dávno víme.

Závěr byl emotivně krásný.
Patnáctičlenný komorní orchestr
v něm doprovodil třicetičlenný
dětský pěvecký sbor. Že já si
někdy dělal starosti s muzikálnos-
tí dětí. S takovými kantory zby-
tečně! Čistota zpěvu odpovídala
svému věku a kouzelná spontán-
nost zpěváčků koled brzy uchváti-
la všechny v sále.

Prodírám se mezi davy z kina.
Oslovují mne: „Dobrý, co?“
Odpovídám: „Úžasný!“

Vděčný posluchač
Ing. Bohumil Kolací
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ZÁPIS S FERDOU MRAVENCEM

do 1. třídy 
pro školní rok 
2009 - 2010

na ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem

úterý 3. února a středa 4. února 2009

PŘIJĎTE NAPLNIT FERDŮV RANEČEK
OD 13.30 DO 17.00 HODIN DO PAVILONU B.

Přineste s sebou rodný list dítěte, kartu jeho zdravotní
pojišťovny a svůj občanský průkaz.

Pokud rodiče chtějí odklad školní docházky, 
musí o něj zažádat ředitelku školy.

Vše lze vyřešit v rámci zápisu.

Náhradní termín zápisu po individuální dohodě 
s vedením školy na telefonu 325 551 220,

736 629 486 nebo mailu info@zsjaklysa.cz.

V době zápisu proběhne v naší škole prezentace 
firmy STABILO (ergonomické pomůcky pro psaní) 

pro rodiče budoucích prvňáčků.

ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534,
fakultní škola MFF UK

Pedagogové a žáci Vás zvou ve středu 28. 1. 2009 na 

Den otevřených dveří
Rodiče žáků i budoucích prvňáčků, absolventy školy 

na návštěvy vyučování 7.45- 11.25 hod.
14.00 prohlídku školy.

Využijte možnosti účastnit se vyučování, zalistovat ve školních
kronikách, prohlédnout si nejen absolventské práce bývalých 
9. ročníků, zhlédnout promítání prezentací ze školních akcí,  

seznámit se se školním vzdělávacím programem 
HARMONICKÁ ŠKOLA.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Základní školy TGM 

v Lysé nad Labem - Litoli proběhne 
ve středu dne 4. února 2009 

od 15.30 do 18.00 hodin.

S sebou rodný list dítěte.
V případě nevhodnosti termínu lze osobně
v ZŠ či telefonicky na tel. č. 325 561 119

sjednat termín náhradní.

Informace o škole na:
h t t p : / / w w w . z s l i t o l . c z /

Milé děti, vážení rodiče, zveme Vás k

zápisu do 1. třídy
základní školy Bedřicha Hrozného

Přijďte na pomoc princezně Bedřišce a pomozte nám ji osvobodit.

Kdy? 3. a 4. 2. 2009 od 13.30 hod. do 17.00 hod. 
Kde? V budově Masarykovy školy

Přineste s sebou:
● platný občanský průkaz
● kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
● rodný list dítěte
● děti se zdravotními problémy - potvrzení a do-

poručení dětského lékaře
● žádost o odklad: vyjádření pedagogicko - psy-

chologické poradny (Kolín, Nymburk) a zároveň
odborného lékaře

Náhradní termín zápisu:
10. 2. 2009 od 13.30 do 17.00 hod. (po předchozí domluvě i v kterýko-
liv jiný den)

Nabízíme:
● klidné rodinné prostředí ( oddělený I. a II. stupeň )
● individuální péči
● ranní a odpolední družinu
● školní knihovnu
● bohatý program akcí
● moderní projektové vyučování
● dny otevřených dveří pro rodiče

Výuka anglického jazyka formou kroužků již od 1. třídy.

Kroužky:
● keramický
● sborový zpěv    
● mažoretky
● pohybové hry
● aerobic

Pro starší děti navíc:
● počítače
● sportovní hry 
● aerobic a kroužek florbalu
● zdravotní tělesnou výchovu 
● interaktivní výuku pomocí nejmodernější techniky

Informace o naší škole se dozvíte také i na internetové adrese www.zsb-
hrozneho.cz nebo na tel. číslech 325551088, 325551302.

T ě š í m e  s e  n a  V á s .
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Za Lysou krásnější XVIII.
V lednovém čísle Listů se podí-

váme do jedné z nejzelenějších
ulic města - do Pivovarské ulice.
Zelenou páteř této zahradní čtvrti
tvoří asi 120 lip a rozsáhlé travna-
té plochy, jen na několika málo

místech porušené zpevněnou plo-
chou pro parkování vozů. Mne
v této ulici zaujaly záhony růží,
které je možné nalézt před domy
č. p. 1028 a 839.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Čtyřlístek na sněhu
Na sobotu 22. 11. MŠ Čtyřlís-

tek v ul. Brandlova uskutečnila
brigádu školní zahrady. V plánu
bylo hrabání listí ze stromů, úklid
zahrádky a příprava na zimní
období. Vše bylo připraveno
a sobotní brigáda mohla začít. Ale
co nás všechny nemile překvapilo,
když jsem se probudili do sobotní-
ho rána? Lysá nad Labem byla
pokrytá bílou sněhovou peřinou.
Co teď? I tak brigáda v 9 hodin
ráno začala. I přes nepříznivé
počasí se sešli zaměstnanci školky
a nemalá část rodičů s dětmi.
Během práce začalo sněžit, no
spíše chumelit. Nám však dobrá

nálada nechyběla. Největší radost
ze sněhové nadílky měly samo-
zřejmě děti, nejen že pomáhaly
uklízet listí, také stavěly sněhulá-
ky a koulovaly se. Zhruba za 
2 hodiny byla práce hotová a na
cestu ke svým domovům se na nás
začalo skrz mrazivé počasí i slu-
níčko usmívat.

Velký dík patří všem zaměst-
nancům školky, rodičům, kteří si
udělali čas o svém volném víken-
du a vynaložili své síly k tomu,
aby školka byla na jaře krásnější
a hezčí. Vždyť to vše neděláme
pro sebe, ale pro naše děti!

Za MŠ Brandlova Z. G.

Mezinárodní tábor v Zittau

Dne 10. 11.
2008 odjelo 8
v y b r a n ý c h
žáků z 1. roč-

níků na mezinárodní tábor do
Zittau v Německu. 

Po dlouhé cestě z ČR jsme se
dopravili okolo 12. hodiny do
penzionu Eurohof, kde nejprve
proběhlo ubytování, rozdělení do
pokojů a poté oběd v jídelně. Náš
první společný úkol, při kterém
jsme se mohli lépe seznámit
s ostatními, zněl: zahrát ve smíše-
ných čtveřicích (Češi, Němci
a Angličané) úryvky z pohádek,
které jsme si vylosovali. Pak po
krátké pauze proběhlo rozdělení
do dvou skupin. První skupina se
věnovala digitálnímu střihu filmu,
druhá se učila zacházet s kamerou
a následně se obě party na works-
hopech prohodily. Poté jsme se
posilnili večeří a po příjezdu stu-
dentů z Bratislavy se tentokrát
rozdělili do 8 skupin po 4 žácích,
aby v každé skupině byl zastou-
pen vždy jeden žák z každé země.
Byli zde dva scénáristi, kamera-
man a střihač filmu.

Další den po snídani proběhlo
školení v oboru, který si každý
sám vybral. Zbytek dne jsme se
věnovali natáčení a stříhání filmu,
psaní scénáře... Ve skupinách se
natáčel film na dané téma.   

Na středu byl naplánován výlet
do města Zittau. Zhlédli jsme
muzeum a byla možnost vše si
důkladně prohlédnout a věnovat
se i nákupům. Bohužel jeden z nás
musel kvůli nemoci předčasně
odjet domů. Okolo 15. hodiny
jsme se vrátili zpět. Po krátkém
odpočinku jsme všichni sehráli
fotbalový turnaj a následoval
táborák, u něhož se každý národ
blýskl nejen svými nejznámějšími
písničkami, ale i svou hymnou.

Mezinárodní pobyt v Eurhofu
jsme zakončili v pátek 14.11.
okolo 9. hodiny a vrátili se zpět do
ČR.

Tento pobyt byl pro nás všech-
ny velice zajímavý, poučný a zís-
kali jsme mnoho nových cenných
zkušeností.  

Lucie Dvořáková, 1. A,
Marie Sedlářová, 1. B, OA 
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LYSÁ nad LABEM

Poděkování 
Odbor sociální a zdravotní Městského úřadu v Lysé nad Labem, děku-

je panu Jiřímu Ambrožovi, majiteli firmy Selpo v Lysé n. Labem 
za pěkné dárky - hračky, které daroval našemu odboru pro děti v dětských
domovech. Před vánoci jsme všechny děti v dětských domovech navštívi-
li a udělali dětem radost. 

Za všechny pracovnice OsaZ děkuji 
Květuše Tobiášová,

vedoucí odboru sociálního a zdravotního MěÚ v Lysé n. Labem

Krátce
Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem zvolil 16. října 2008 nové-

ho předsedu. Stal se jím Ondřej Rašín, vedoucí lyské pobočky
Polabského muzea. V čele spolku vystřídal Jaroslava Loma, který na tuto
funkci po několikaměsíčním působení rezignoval z osobních důvodů.

-qk-
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Představujeme

I v tomto roce budeme na
stránkách Listů představovat
zajímavé lidi, kteří dokáží obo-
hatit nejen život svůj, ale i život
nás ostatních. Lidi, kteří do
pomyslné mozaiky života vklá-
dají pestrobarevná sklíčka.
Prvního z nich pohltila jedna
z nejkrásnějších múz provázejí-
cí lidi odnepaměti, a tou je
hudba.

Je jím učitel, muzikant
a hudební skladatel Vít Andršt,
který při lyské Základní umě-
lecké škole F. A. Šporka založil
jazzový orchestr. Ten za velkého
zájmu veřejnosti nedávno osla-
vil své 10. narozeniny. Pod jeho
taktovou sklízí úspěch nejen na
klubových pódiích, lyském
Montmartru či festivalu
Nymburský jazzyk, ale přivedl
jej dvakrát i do celostátního
kola Národní soutěže tanečních
a jazzových orchestrů ZUŠ. Vít
Andršt, původem Brňák, působí
v našem městě desátý rok
a v současnosti zde i bydlí. Vedle
muziky se věnoval i malování
a fotografii, je filmovým fanouš-
kem a mezi jeho oblíbené spiso-

vatele patří Dostojevský či
Franz Kafka. Hudbu studoval
u takových veličin, jakými jsou
Karel Velebný a Evžen Jegorov.
Je členem Polabské
jazzové společnosti.
Na lyské „zušce“
vyučuje flétnu a sa-
xofon. Pro orchestr
zaranžoval na čtyři-
cet skladeb.

S myšlenkou
založit v Lysé jazzový
orchestr jste přišel
vy sám?

Do lyské zušky
jsem nastupoval ještě
za působení pana
ředitele Švejdy
a kromě výuky flétny
mi bylo nabídnuto
založit taneční nebo
jazzový orchestr.
Nový orchestr měl
být žánrovým oboha-
cením a po zániku dechovky navá-
zal na hudební tradici naší školy.

Jazz Orchestra oslavil 10.
narozeniny, má za sebou řadu
vystoupení a úspěchů, což určitě
přináší spoustu práce. Jak často

zkoušíte a co z oblasti jazzu hra-
jete?

Zkoušíme pravidelně jednou
týdně. A snažíme se, aby se
v našem repertoáru promítla celá
škála jazzu včetně jeho historie.
Hrajeme swingové věci od Duke
Ellingtona i jazzové standardy
osmdesátých let.

A jaký je věkový průměr členů
vašeho orchestru?

Já s nimi začínám většinou ve
dvanácti letech, tedy v době, kdy
už mají hudební základy.
V orchestru zpravidla vydrží do
svých osmnácti a pak už hrají
jinde. S mnohými z nich ale spolu-
pracuji dodneška. Věkový průměr
je kolem šestnácti let.

Často hrajete mimo Lysou i ve
večerních hodinách, jak se

k tomu staví rodiče členů orchest-
ru?

Musím říct, že skvěle. Často
nám pomáhají i s dopravou na
naše vystoupení.

Věnují se někteří bývalí hráči
orchestru muzice i pro-
fesionálně?

Mirek Sajdl učí u nás
v hudebce. Někteří,
jako třeba Jarda Šťast-
ný, Michal Fišer
a Standa Kříž, vystudo-
vali konzervatoř.
Nejvíce se asi prosadil
trumpetista Mirek
Hloucal, který je sólis-
tou Orchestru Gustava
Broma.

Jazz je tak trochu na
okraji zájmu, kdybyste
měl porovnat publikum
v našem regionu
s pražskými kluby, jak
bychom dopadli?

Myslím, že to tady
funguje líp než v Praze,

kam na koncerty chodí kvůli vyso-
kému vstupnému převážně turisti.
Rádi tu hrají i pražští muzikanti,
které sem zveme. Na naše koncer-
ty chodí čím dál víc lidí, kteří umí
poslouchat jazz.

Kromě učitelování a vedení or-
chestru máte i další hudební akti-
vity.

V Praze jsem hrál s jazzovou
kapelou Coolna, kde byli vynikají-
cí hráči, a s dalšími klubovými
seskupeními. Když jsem se přestě-
hoval do Nymburka, začal jsem
spolupracovat s Polabskou jazzo-
vou společností a s muzikanty
Vítkem Benešem a Vaškem
Havlasem. Několik let jsem také
hrál v poděbradském Big Bandu
Jaroslava Jíny. Dneska hraji
v kvartetu s bývalými žáky vlastní

repertoár a spolupracuji s dalšími
hudebníky a kolegy.

Hudbu skládáte a aranžujete,
koho a co si vy sám rád poslech-
nete?

Z našich hudebníků Jiřího
Stivína nebo jazzového klavíristu
a skladatele Milana Svobodu.
Z těch světových pak flétnistu
Jean-Pierra Rampala. Hodně
poslouchám i klasickou hudbu
a z jazzu hudbu šedesátých let.

Jsme na začátku nového roku,
co pro něj a hlavně své příznivce
s orchestrem připravujete?

První letošní koncert máme 7.
ledna v mělnickém kulturním
domě, kde vystoupí starší hráči.
Kromě toho se připravujeme na
okresní kolo soutěže dechových
nástrojů, které je jednou za tři
roky. Letos v únoru by mělo pro-
běhnout u nás. A samozřejmě plá-
nujeme koncerty v lyském kině
a rádi bychom natočili nové věci.

Na shledanou a na jazzovou
Jana Křížová (jzk)
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Rok 2008 z pohledu hasičů

Od 1. ledna do 30. listopadu
roku 2008 evidoval sbor dobrovol-
ných hasičů v Lysé nad Labem
přesně sto mimořádných událostí,
u kterých byl požádán o pomoc při
jejich likvidaci. Jednalo se celkem
o 56 požárů, 20 dopravních nehod,
19 technických pomocí, 4 úniky
pohonných hmot a 1 taktické cvi-
čení. Při těchto událostech zasaho-
vala naše výjezdová jednotka
nejen v katastru města Lysá nad
Labem, ale i mimo svůj hasební
obvod. 

První velký požár na sebe nene-
chal dlouho čekat. Dne 3. ledna
zasahovala naše jednotka u požáru
nízké budovy v Poděbradově ulici
v bývalém areálu Šlechtitelské sta-
nice, kde došlo k těžkému zranění
dvou osob. Následovala likvidace
následků dopravní nehody dvou
osobních vozidel v obci Ostrá
a likvidace požáru opuštěného
rodinného domu v Kostomlatech
nad Labem. 5. února ve dvě hodi-
ny ráno došlo k požáru rodinného

domu u Jelínkovy tůně v Lysé.
Zde došlo ke zranění jednoho
z obyvatel domu. Na konci února
zasahuje jednotka u požáru kance-
lářských prostor v Přerově nad
Labem. Tento požár byl nahlášen
ve 3:28 ráno. V březnu se přes

Lysou a Milovice přehnala větrná
smršť. Naše jednotka vyjíždí do
Milovic zajistit utrženou střechu
na základní škole. V Poděbradově
ulici v Lysé likvidujeme spadlý
strom přes silnici a na Školním
náměstí odstraňujeme strom spad-
lý na rodinný dům. Začátkem
dubna je naše jednotka vyslána
k technické pomoci do základní
školy Komenského, kde došlo
k intoxikaci učitelky a žáků nezná-
mou látkou. 23. května se naše
jednotka účastnila velkého námě-
tového cvičení v chatové oblasti
Řehačka. Při cvičení nazvaném
„Povodeň“ jednotka poprvé pou-
žila nový záchranný člun Marine.
Hasiči měli za úkol pomocí člunů
provést prvotní průzkum zatopené
oblasti a zahájit evakuaci lidí.
Role zraněných a evakuovaných
osob si vyzkoušeli žáci z Ob-
chodní akademie z Lysé. Některé
osoby z řad profesionálních hasičů
byly zachráněny pomocí vrtulníku
Letecké služby policie ČR. 

9. července
před desátou
hodinou večer-
ní je zpozoro-
ván požár skla-
du textilu
v Milovicích
a naše jednotka
opět vyjíždí
k zásahu. V po-
lovině měsíce
zajišťuje jedno-
tka místo při-
stání vrtulníku
letecké zá-

chranné služby, letícího pro 
3-letého chlapce, který za jízdy
vypadl z rychlíku. K největšímu
požáru, u kterého naše jednotka
zasahovala, došlo v pátek 12. září
v areálu podniku Akuma v Mladé
Boleslavi. Naše jednotka vyjela

s cisternovou stříkačkou a auto-
mobilovým žebříkem v počtu
devíti lidí. Hasiči zasahovali
v dýchací technice přímo v prosto-
rách haly na výrobu akumulátorů.
Jednalo se o dlouhý a velmi vyčer-
pávající zásah. Následuje zásah
při těžké dopravní nehodě dvou
osobních vozidel mezi Jiřicemi
a Benátkami nad
Jizerou. Zasahu-
jeme s jednot-
kou profesionál-
ních hasičů
z Benátek. Při
této nehodě
došlo k jednomu
těžkému a jed-
nomu lehkému
zranění řidičů.
Téhož dne zasa-
hujeme odpoled-
ne i u požáru
v kotelně rodin-
ného domu ve Stratově, kde
dochází ke zranění jednoho
z nájemníků. V listopadu zasahu-
jeme u požáru kamionu na D 11 ve
směru na Hradec. Požár je nahlá-
šen ve čtyři hodiny ráno. 13. listo-
padu v půl druhé ráno vyjíždí naše
jednotka do areálu věznice Jiřice,
kde dochází k požáru v ubytovně
odsouzených. Jedná se o další

větší požár s použitím většího
množství dýchací techniky.
K výjezdu s pořadovým číslem
100 dochází 28. listopadu v 01.22.
Je nahlášen požár osobního auto-
mobilu v obci Ostrá.

Kromě zásahové činnosti se
věnujeme i výcviku. Byl uspořá-
dán výcvik s motorovým člunem
Marine na Labi a ve Stratově jsme
si pomocí hydraulického vypro-
šťovacího nářadí vyzkoušeli
záchranu osob z havarovaných
vozidel. 

7. června uspořádal náš sbor
pro veřejnost Den otevřených
dveří u příležitosti oslav 130. let
našeho sboru. Občané si mohli
prohlédnout vystavenou historic-
kou i současnou techniku hasičů,
prohlédnout si dobové fotografie
a tiskopisy. Našemu sboru byl pře-
dán nový hasičský prapor a podě-

kování od Hasičského záchranné-
ho sboru Středočeského kraje.
Odpoledne vystoupili zpěvačka
Petra Černocká a MUDr. Radim
Uzel. Podílíme se také na pořádá-
ní kulturních a společenských akcí
města Lysá nad Labem, jako jsou
Šporkovy slavnosti nebo advent
spojený s rozsvěcením vánočního
stromu na náměstí. Rovněž se

podílíme na výchově mládeže ve
školách a školkách v Lysé
a v Milovicích.

Vážení spoluobčané, závěrem
nám dovolte popřát Vám v novém
roce hodně štěstí a zdraví.
Přejeme Vám, abyste měli krizová
telefonní čísla 150 popřípadě 112
uložená ve svém telefonu jen pro
případ nouze a nemuseli jste ho
nikdy použít.

Za SDH Lysá nad Labem
Juříček Vladimír
Foto Juříček Petr
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Jaký byl 1. moravský ex-post svatomartinský den
Tanečnímu klubu dospělých

Lysá nad Labem se zas jednou
zdařil jeho počin. Vzhledem
k blízkým vazbám některých jeho
členů na Moravu a moravské vina-
ře vůbec a po absolvování letošní-
ho slavnostního svěcení novoroč-
ního vína na mikulovském zámku,
spořádání značného množství sva-
tomartinských hus, kachen,
moravských koláčů a mocného
koštování vzorků letošního vína
nás napadlo, zda by bylo možné
přenést alespoň část podobné slav-
nostní atmosféry a moravské své-
bytné kultury k nám - do Lysé.
A tak se také stalo... 

22. listopadu se konal v prosto-
rách, vypůjčených MO Českého
rybářského svazu Lysá nad Labem
1. moravský ex-post svatomartin-
ský den. Této klubové akci před-
cházely mohutné organizační a jiné
přípravy - bylo zajištěno pravé sva-
tomartinské víno z významné
vinařské obce Perná, konkrétně ze
sklepů tam místního dle našeho
názoru (a dnes už i nejen dle pouze
našeho názoru) zřejmě nejlepšího
vinaře pana Milana Kořénka. Jiní

členové obstarali nezbytné kachní
sádlo s jatýrky a pěkně vykrmené
moravské kachny, které přesně
určené členky dozlatova upekly.
Další zasloužilá členka zajistila
chuťově vynikající moravské zelí
po českém způsobu, další nezbytný
chléb, knedle, sýry, obložené
pochutiny, nějaký okurek, nějaký
klobás (v moravštině mužského
rodu...), všechno klaplo! Tedy až na
vyburcování městské policie zadá-
ním nesprávného vstupního kódu,
byť za střízliva...Akce nebyla uza-
vřena ani veřejnosti, vzhledem
však k omezeným kapacitním mož-
nostem prostoru konání se na
mnoho zájemců nedostalo, což
bylo všem včetně nás patřičně líto
a budiž to i poučením pro naše akce
příští. Faktem je, že nebyla angažo-
vána živá hudba, a vzhledem k eko-
nomickým důvodům jsme se muse-
li spokojit se soukromými nahráv-
kami cimbálové muziky... 

Říká se sice, že samochvála
smrdí, ale nemohu si pomoci,
akce byla skutečně vysoce zdařilá.
Po úvodním slově a přivítání jsme
se důkladně připravili na košt čer-

stvým chlebem s kachním sádlem
a jatýrky, vzorky vína (Müller
Thurgau, Sieger, Neuburgské,
Modrý Portugal, Vavřinec) byly
excelentní, z čehož můžeme usu-
zovat, že letos bude zas dobrý rok!
Kachničky s jemnou křupavou
kůřčičkou se rozplývaly na jazy-
cích, knedlíky nebyly nechutně
oslizlé, vynikající moravské kolá-
če jsme samozřejmě také nenecha-
li zestárnout a okorat, písničky
hezké melodické - smutné i vese-
lé, jak už to u moravských bývá,,
na tanec také došlo. Nikomu neby-
lo špatně, všichni byli ve veselé,
nikoli agresívní náladě... Když
bylo vše snědeno a vypito, rozešli
jsme se bez jakýchkoli výtržností
ke svým domovům, na Kačín a do
Litole to bylo nejdál...

A druhý den, téměř ráno, to jest
téměř přesně ve 13 hodin , se urče-
ní členové dostavili ke generální-
mu úklidu, abychom zapůjčenou
klubovnu vrátili pokud možno
ještě v lepším stavu a nenabourali
tak naší neseriózností dobré vzta-
hy s rybáři, kterým tímto veřejně
děkujeme za zapůjčení prostor.

Věříme, že jim bude chutnat i náš
dar ve formě několika lahví červe-
ného... 

Celkové zhodnocení letošního
ročníku jsme shrnuli do jediné
plně charakterizující věty: Na té
Moravě se stejně maj! Mezi námi,
sice ovlivněni pragocentrizmem,
ještě že tu Moravu máme!

Pro případné zájemce o další,
tentokráte 2. ročník uvádíme, že
jsme jako členové celou akci nále-
žitě vyhodnotili a chystáme něko-
lik změn a doplnění: vzhledem
k velkému zájmu se budeme snažit
získat větší prostory, vzhledem
k finanční náročnosti této akce
jsme zažádali obdobně jako jiné
organizace a spolky pro podobné
akce městský úřad o částečnou
dotaci, a to především na úhradu
živé cimbálové muziky! Výše
vstupného bude kalkulována
s ohledem na kapacitu prostor.
A rádi bychom nechali posvětit
dobré moravské víno i zde
v Čechách, naším panem farářem.
A samozřejmě, ona akce bude mít
statut akce veřejné.

M. Firman

Vánoce, Vánoce!
Odešly. Potichu, aby je nebylo

slyšet! Aby radosti těchto svátků
ještě chvíli přetrvaly.

Nový rok se bude snažit zúročit
vše hezké, co vánoční měsíc při-
nesl. Jistě se mu to časem podaří.
Chvíli mu to však bude trvat!

Jak by bylo možno brzy zapo-
menout na nákupy dárků pod sro-
meček a pak na rozzářené oči při
jejich vybalování? Bez rozdílu
věku. Jak by bylo možno zapome-
nout na láskyplnou atmosféru pod
stromečkem?

Jsem v Domově Na Zámku
v Lysé nad Labem již 11 let.
Každý rok se oblékají zámecké
sály a chodby do vánočního hávu.
Všude, kde je kousek volného

místa, jsou květiny doplněné
vánočními ozdobami.

Letos v prvém patře všechna ta
krása byla znásobena výstavkou
ručních prací obyvatelů - obyvate-
lek. Vedoucí tohoto kroužku paní
magistra Škodová dokázala svou
snahou, že výstavka byla výstav-
kou uměleckých výrobků. Bylo
nač se dívat! Obdiv byl dvojná-
sobný. K výrobkům i jejich tvůr-
cům!

O zvýšení vánoční atmosféry
se postaral pan doktror Kořínek.
A naše sestřičky. Mezi svážením
těch, kteří jsou připoutaní na
vozíčky, hrál pan doktor a zpíval
vánoční písně. Byl nás plný sál.

Terezie Procházková

Hledáme pěstouny
Co dělají pěstouni?
Pěstouni se starají o děti, které to
potřebují. Není to ale úplně stejné
jako mít svoje děti.

Pěstouni mají ve společnosti
výjimečnou a cennou roli, protože
poskytují domovy a péči opuště-
ným, ohroženým a potřebným
dětem, které nemohou jít do adopce.
Děti v pěstounské péči mohou být
ve věkovém rozmezí od miminka až
do dospělosti. V péči mohou být
samy nebo se svými sourozenci.
Všechny ale potřebují někoho, kdo
by se o ně staral, kdo dokáže pocho-
pit, odkud přicházejí; někoho, kdo tu
je pro ně.

Pěstouni zaslouží úctu
a potřebují podporu
Kdo může být pěstounem? 

Natama hledá lidi, kteří jsou
vřelí, laskaví a otevření a mají čas
i trpělivost a hlavně chuť starat se
o děti a mladé lidi. Pěstouny se
mohou stát jednotlivci. Stejně tak
vítáme volně spolu žijící páry i man-
želské dvojice. I když Natama vítá
zájemce z široké veřejnosti, i pro
pěstounskou péči jsou nějaká ome-
zení. Každý žadatel musí zároveň
projít posouzením a procesem pří-
pravy u státu.

V Natamě dostanete víc
Být pěstounem dítěti je činnost

záslužná, hodnotná a velmi zábav-
ná, je to ale také kus práce. Natama

se vždy snaží poskytnout našim pěs-
tounům podporu, kterou potřebují.
Je důležité, aby žadatelé měli k dis-
pozici co nejvíce informací, které
jim pomohou rozhodnout se, zda je
pro ně pěstounství to pravé. Natama
je moderní organizace, která posky-
tuje kvalitní nadstandardní služby
žadatelům a náhradním rodinám. Je
nadstavbou státního systému.

Máte do toho chuť?
Kam se můžete ozvat pro kvalifi-
kovanou odbornou radu a spolu-
práci?

Pokud se domníváte, že pěstoun-
ství je přesně to, co vy a vaše rodina
hledáte, obraťte se telefonicky nebo
e-mailem do Institutu náhradní
rodinné péče Natama. 

Zavoláním do Natamy vám
nevzniká žádný závazek, získáte
řadu důležitých informací. Velmi
rádi vás v Natamě přivítají na osob-
ní schůzce. Odborný rodinný kon-
zultant vám bude věnovat individu-
ální pozornost. Tým Natamy tvoří
velmi zkušení pracovníci, proto si
můžete být jisti, že vám budou
poskytnuty individuální služby
vysoké kvality. 

NATAMA
Institut náhradní rodinné péče
Orlická, Praha 3, 130 00 
Tel: 222 733 307
www.natama.cz
info@natama.cz
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Novoroční zamyšlení
Zažil jsem první republiku.

Bylo mi dvanáct let, když přišli
Němci. Přežil jsem ve zdraví
válku a dočkal se socialistického
„blahobytu“. Dost roků na bilan-
cování. Nestěžuji si, i když pová-
lečná léta byla pro mě někdy dosti
trpká. Jistě, mnozí dopadli mno-
hem hůře.

Dnes se těším z nabyté svobo-
dy a děkuji Bohu za každý den,
který mi je při relativním zdraví
dopřán. Co mě trápí ve městě,
s tím jsem se vám, milí čtenáři,
svěřoval v minulém roce pravidel-
ně v tomto periodiku. Někteří
z vás souhlasili, jiní mně spílali.
Takový je život. Co mě však dnes
trápí víc, je dnešní, jak říkal pan
prezident Havel, blbá nálada ve
společnosti. Proč je tomu tak?

Ani za první republiky nebylo
vše růžové. Mnozí měli, jak se
říká, vysoko do žlabu. Za války to
bylo ještě horší, to někteří lidé
dřeli holou bídu. Přesto taková
rozladěnost v části společnosti
jako dnes, v těch dobách nebyla.
Přitom prostí lidé se museli hodně
ohánět, aby přežili.

Pocházím ze sousední vesnice.
V každé usedlosti chovali drůbež,
králíky, často kozu, ale i prase.
Žádné zbytky jídel neskončily na
smetišti. Jedna mez nebo pankejt
u silnice nezůstal nevyžnut.
Podobně tomu bylo i v Lysé. Za
války zde bylo údajně úředně při-
hlášeno 40 000 králíků. Skuteč-
nost však byla asi mnohem vyšší.

To vše se s dnešními poměry nedá
srovnat. Podívejme se na bohaté
nákupy v samoobsluhách, podíve-
jme se, co jídla skončí v popelni-
cích, srovnejme kolik lidí jezdí
pravidelně na zahraniční dovole-
nou. Za mého mládí se k moři
dostal jeden spolužák, a to ještě
zadarmo od dráhy. Kolik je ve
městě aut a jak mnozí je denně
bezúčelně využívají. A dalo by se
pokračovat. Proč tedy ta skepse
u mnohých? Můžou za to snad 30-
ti korunové poplatky u lékaře, což
jsou dvě piva nebo půl krabičky
cigaret? Proč pro takovou banalitu
někdo mění svůj názor. K tomu
kdysi Čapek moudře říkal, že kdo
mění víru, nikdy žádnou neměl.
Nebo je na vině tak rozšířená
korupce? Uznávaná světová orga-
nizace Transparency International
nás v korupčnosti umístila na třetí
místo od konce, před Nigérii
a Mexiko. Tak jsme se totiž ve
výzkumu ohodnotili, my občané
tohoto státu, sami. Jsme skutečně
takoví?

Zkusme to s novým rokem
s větším optimismem. Nevěřme ale
falešným prorokům. Ráj na zemi
nám slibovali i po válce a pak si ho
statisíce užívali za mřížemi nebo
v pracovních táborech. Život je
přes to všechno krásný, bohužel
však krátký. Věřme tedy raději, že
nás to lepší čeká snad i v tomto
začínajícím roce. Já ho alespoň
přeji všem lidem dobré vůle.

Václav Mrkvička

Praxe francouzských 
studentek v Lysé nad Labem 

a v Milovicích
Ve dnech 8. listopadu až 5. pro-

since 2008 byly u nás na praxi stu-
dentky z kraje Auvergne ve
Francii. Praxe francouzských stu-
dentek zde probíhala již potřetí.
Dívky pracovaly po dvou na měst-
ském úřadu v Lysé nad Labem,
v Polabském muzeu a v reklamní
agentuře IRE v Milovicích. Na
pracovištích se studentky domlou-
valy anglicky.

Protože cílem praxe bylo posí-
lit jejich konverzační schopnosti
v anglickém jazyce, docházely
také pravidelně do hodin anglické-
ho jazyka na Obchodní akademii
v Lysé nad Labem. Zpestřovaly
také hodiny jazyka francouzského.
Naše studenty nejvíce zaujala
skutečnost, že ve Francii mají stu-
denti mnohem více prázdnin než

mají oni. Méně už se jim zamlou-
val fakt, že studenti ve Francii
tráví ve škole každý den mnohem
více času a výuka končí většinou
kolem páté i šesté hodiny odpo-
ledne. Také si v praxi ověřili, že
jsou schopni domluvit se anglicky
s příslušníky jiného evropského
státu. 

Francouzští partneři počítají
s organizací stáží svých studentů
i v příštích letech, protože jsou
s podmínkami u nás velmi spoko-
jeni. 

Zásluhu na tom mají všichni tři
poskytovatelé pracovních míst pro
praxi, kterým bychom tímto chtěli
poděkovat za vstřícnost a odborné
vedení stáže.

PhDr. Miroslava Frymlová,
OA Lysá nad Labem

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady

vyhlašuje pro klienty terénních sociálních služeb, kluby důchodců,
domovy důchodců a pro ostatní seniory jednotlivce

X. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů

- pro radost a potěšení
Soutěž poprvé rozšiřujeme o další okruhy činností - ruční práce, literární
práce, počítačové prezentace. Každý okruh činností má své propozice,

prosím čtěte pozorně !!!

Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v
rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2009, která se uskuteční ve dnech
16. - 19. 4. 2009.

Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 17. 4. 2009 v rámci slav-
nostního kulturního programu v prostorách výstaviště.

Ruční práce, které jste vytvořili tuto zimu z různých druhů materiálů i různými
technikami, jako například vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze
dřeva, kovu, hlíny apod. je třeba označit štítky se jménem a bydlištěm tak, aby
je nebylo možno z práce odstranit (přišít, přilepit apod).
Přihlášky do soutěže a své výrobky můžete předat do 10. 3. 2008 na adresu:
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., Lipanská 721/ III,
290 01 Poděbrady nebo na středisko Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722,
PSČ 289 22 Lysá nad Labem, č. tel. 325 551 353, 775 760 777, e-mail:soucko-
va@centrum-podebrady.info.

Literární práce - téma: Bez záliby či koníčka si nedovedu život představit.
Soutěže se může zúčastnit každý senior (jednotlivec) a to v kategoriích:
● próza - max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton,
vyprávění…)
● poezie - max. 3 básně
Literární práce mohou být napsány čitelně rukou, na stroji či počítačem. 
Pokud má autor ambice pro prezentaci na výstavě upravit svůj text či báseň
výtvarně či graficky, je to vítané. Ostatní oceněné práce organizátoři přepíšou či
upraví počítačově. 
Každá práce musí mít v záhlaví uvedeno jméno a příjmení autora, věk, adresu,
případně e-mailovou adresu, telefon a název díla. Uzávěrka příjmu prací je 28.
únor 2009 !!!
Rukopisné či strojopisné práce posílejte poštou na adresu: 
Jan Řehounek, manažer výstavy Senior - Handicap, 
Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem 
Práce napsané elektronicky posílejte e-mailem na adresu: rehounek@vll.cz.

Počítačové prezentace - téma: Moje okolí, moje město, moje vesnice…
místo, které mám rád…
Soutěž je vyhlášena pro seniory (jednotlivce), kteří vytvářejí počítačové prezen-
tace. 
Prezentace musí být vytvořeny v programu MS PowerPoint nebo podobném
(OpenOffice Impress) v rozsahu 5 až 15 snímků na jednu prezentaci. Celková
délka prezentace by neměla přesáhnout 7 minut. Součástí prezentace může být
hudební podbarvení. Do prezentace nesmí být vloženo video.
Prezentace je možné předat těmito způsoby: 
● Vypálené na CD a zaslané poštou na adresu: 
CSZS Poděbrady o.p.s., Lipanská 721, 290 01 Poděbrady
● Vypálené na CD a osobně předané na některém ze středisek CSZS
Středisko Poděbrady, Nymburk, Městec Králové, Lysá nad Labem
● Osobně předané na libovolném paměťovém médiu na adrese:
CSZS Poděbrady o.p.s., Lipanská 721, 290 01 Poděbrady
● Zaslané e-mailem na: h.p@centrum-podebrady.info (prezentace do 10 MB)
● Nahrané v úložišti dat (rapidshare.com, edisk.cz apod)
● Pokud nevíte, která možnost by pro vás byla nejvhodnější, volejte na tel.
775760680 - p. Přibáň Jan
U každé práce musí být uvedeno jméno a příjmení autora, věk, adresa, e-mailo-
vou adresa, telefon a název prezentace. Uzávěrka příjmu prezentací je 28. únor
2009 !!!
Prezentace budou promítány v rámci výstavy ručních prací v samostatném
media centru.

Přeji Vám mnoho zajímavých nápadů a těším se na Vaši účast a na Vaše
práce.

Za organizátory soutěže Věra Součková
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Předvánoční čas v ZUŠ F. A. Šporka

Čas vánoční je čas, kdy jsou
lidská srdce otevřená, lidé zapomí-
nají na každodenní starosti, děti se
nemohou dočkat Štědrého dne..
Pro děti i učitele ZUŠ F. A. Špor-
ka je toto období očekávání spoje-
no s řadou koncertů a vystoupení,
s vánoční výstavou - zkrátka se
snažíme, abychom dětem i sobě
čekání zkrátili a zpříjemnili.
Nejrůznějších vánočních vystou-
pení se letos konala opravdu
spousta, dvě z nich si však zaslou-
ží samostatnou zmínku. 

Tím prvním byl tradiční
Vánoční koncert učitelů, který se
letos konal v netradičním prostře-
dí kina Luft. A to proto, že pro-

gram, který jsme připravili, už by
se v krásném a inspirujícím pro-
středí Muzea Bedřicha Hrozného
nedal zrealizovat. Jako každý rok
mohli diváci vyslechnout skladby
autorů nejrůznějších období
v podání učitelů ZUŠ a milých
hostí, které jsme si pozvali. Těší
nás především účast našich býva-
lých žáků - Evy Otradovské a Jana
Czecha, kteří jsou již velmi úspěš-
ní na uměleckém poli jak doma,
tak v zahraničí. V druhé části kon-
certu se pak představily děti ze
Sboru hudebních nauk, které pod
vedením paní učitelky Jany
Erbenové nastudovaly několik
vánočních koled za doprovodu

orchestru složeného ze žákyň
smyčcového oddělení, hostů a uči-
telů. Všechny koledy orchestru
i sboru na míru zaranžoval
a orchestr dirigoval pan Josef 
Švejda. 

Druhým nejvýznamnějším
předvánočním počinem bylo uve-
dení představení „Mrazík“ na
motivy známé ruské pohádky.
Díky nadšení a entuziasmu učite-
lů, provozních zaměstnanců i dětí
(ve kterých jsme nacházeli netuše-
ný talent i pro obory, kterým se
aktivně nevěnují) vzniklo zcela
regulérní divadelní představení.
Pro jeho uskutečnění bylo třeba
zapojení všech oborů naší školy -
výtvarníci pod vedením ak. mal.
Hany Malíkové vyrobili překrásné
kulisy, taneční obor pod vedením
Kateřiny Hájkové připravil báječ-
ná taneční čísla, pěvecké oddělení
pod vedením Daniela Klána nastu-
dovalo nejznámější sólová vystou-
pení a největší část dramatických
výstupů ležela samozřejmě na
bedrech dětí z literárně-dramatic-
kého oboru. Ty na představení při-
pravila a režie se ujala Mgr.
Kateřina Urbánková. Svou herec-
kou troškou do mlýna přispěli
i učitelé - Jana Jehličková, Daniel

Klán a Jan Ferles ml. a Ellina
Belchikova. Scénář představení
pochází z pera Kateřiny
Urbánkové, ale významnou měrou
se na jeho tvorbě podíleli všichni
již zmínění učitelé. Aranžmá
hudebních čísel byla dílem p. uč.
Libora Čapka. Výsledkem půlroč-
ních příprav a řady zkoušek bylo
pět představení Mrazíka, za která
se, jak věříme, nemusíme stydět.
Alespoň tomu ohlasy z řad dět-
ských i dospělých diváků nasvěd-
čují. 

Předvánoční čas v ZUŠ F.
A. Šporka byl tedy nabit společ-
nou prací. A protože nejvíce lidi
sbližuje právě práce, společné dílo
a společné zážitky, věříme, že
jsme si s dětmi i mezi sebou
navzájem zase o něco blíž.

Za ZUŠ F. A. Šporka
Bc.Vlasta Blažková

Zimní setkání v zámeckém parku
V pátek 12. prosince jsme se již

tradičně sešli v zámeckém parku
na akci, kterou pořádají město
Lysá nad Labem spolu s Do-
movem Na Zámku a Spolkem
rodáků a přátel města Lysé nad
Labem.

Domnívám se, že kdo přišel,
nelitoval, neboť naše setkání bylo
zahájeno koncertem v zámecké
kapli, která je obvykle veřejnosti
nepřístupna. Zazněly skladby
Šporkova tria doplněné přednesem
manželů Krausových, a to navodi-
lo báječnou vánoční atmosféru,

kterou dovršilo vystoupení hrabě-
te F. A. Šporka se svou chotí.
Scénář k jejich vystoupení a vlast-
ně duší všech scének v souvislosti
s hrabětem Šporkem je pan
Miloslav Kolací. Pane Kolací, my
všichni Vám moc děkujeme, váží-
me si Vás a těšíme se na další kul-
turní zážitky, které pro nás ještě
připravíte. Celé představení v zá-
mecké kapli bylo velice působivé,
dojemné, nejlépe bych to vyjádři-
la slovy „pohlazení po duši“.

Mrzelo mne pouze, že z důvodu
nemoci nemohla mezi nás přijít

ředitelka Domova Na Zámku paní
Marie Beníková, která umožnila
uspořádat koncert v zámecké kapli
a zpřístupnit tak veřejnosti tyto
krásné prostory. Určitě by ji potě-
šily písničky určené pouze pro ni
a velký zájem o tuto akci z řad
veřejnosti.

Zimní setkání pokračovalo
v příjemně vyhřáté kavárně, kde
při malém pohoštění proběhla
ještě jedna scénka s hrabětem
Šporkem. Na závěr jsme vyslechli
zajímavé vyprávění našeho hosta,
akademického malíře Petra Kadle-

ce, o restaurátorských pracích na
zámečku Bon Repos.

Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na organi-
zaci Zámeckého setkání, zaměst-
nancům Domova Na Zámku, čle-
nům Spolku rodáků, prostě všem,
kteří svým dílem přispěli k jedné
z dalších vydařených kulturních
akcí v našem městě pro potěšení
nás všech. Děkuji i vám, kteří jste
si v předvánočním hektickém čase
našli chviličku a přišli mezi nás.

Věra Bodnárová
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U B Y T O V N Y  L Y S Á
Ubytovna se nachází na okraji města, 

v blízkosti vlakového nádraží.

Nabízíme vám kvalitní, příjemné a levné 

ubytování ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích, 

na patře se nachází nově zrekonstruované 

sociální zařízení a kuchyňka se společ. 

prostorem. Ubytování je vhodné pro turisty, 

studenty i firemní zaměstnance. 

Při dlouhodobém ubytování je možné 

sjednat smluvní ceny.

Kontakt: Ubytovna LYSA, Švermova 792/9, 
289 22 Lysá nad Labem

972 255 888, 777 110 287, 777 913 213
www.volny.cz/ubytovna.lysa

e-mail: ubytovna.lysa@volny.cz

Město Lysá nad Labem - sez-
nam pejsků, kteří čekají na svého
nového pána

Kříženec pudla č. 39
- pes, stáří 3 roky, klidný, vhodný
do rodiny ke starším lidem

Kříženec stafor. č. 46
-  pes, stáří 2 roky, hodný, hravý,
hlídací

Kříženec rotwailera č. 51
- fena, stáří 3 roky, nedůvěřivá,
časem si přivykne a je pohodová,
na hlídání, ke starším lidem

Kříženec pinče a jezevčíka č. 52
- pes, stáří 2 roky, bázlivý, vhodný
do bytu ke starším lidem

Německý ovčák č. 56
- pes, stáří 2 roky, poslušný,
hodný, vhodný na hlídání

Kříženec vlčáka č. 64
- fena, stáří 3 roky, klidná, hodná,
vhodná do klidného prostředí

Labrador č. 65
- pes, stáří 5 měsíců, veselý, hravý,
vhodný do rodiny s dětmi a zahra-
dou

Kočky, kocouři a koťátka dle
aktuální nabídky.

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hraba-
nov č.p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí, které si
můžete přijít prohlédnout. Doba
pro návštěvy útulku je PO - ČT
8,00 - 13,00, PA 8,00-12,00 a kaž-
dou první sobotu v měsíci od 9,00
- 11,00.

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

Za odbor SM 
Durdanová Alena

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

MUDr. Dalecký
MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

Ve všední dny 
od 17,00 hod. - 22,00 hod.
V sobotu, neděli, svátek 
od 8.00 hod. - 20.00 hod.

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách

Pá 16.1. MUDr. Čerňanská
So 17.1. MUDr. Matasová
Ne 18.1. MUDr. Matasová
Po 19.1. MUDr. Čerňanská
Út 20.1. MUDr. Matasová
St 21.1. MUDr. Chocholová
Čt 22.1. MUDr. Dáňová
Pá 23.1. MUDr. Matasová
So 24.1. MUDr. Dáňová
Ne 25.1. MUDr. Dáňová
Po 26.1. MUDr. Čerňanská
Út 27.1. MUDr. Matasová
St 28.1. MUDr. Chocholová
Čt 29.1. MUDr. Dáňová
Pá 30.1. MUDr. Dáňová
So 31.1. MUDr. Chocholová
Ne 1.2. MUDr. Chocholová

Leden 2009

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Po 29.12. MUDr. Čerňanská
Út 30.12. MUDr. Matasová
St 31.12. MUDr. Chocholová
Čt 1.1. MUDr. Dáňová
Pá 2.1. MUDr. Dáňová
So 3.1. MUDr. Chocholová
Ne 4.1. MUDr. Chocholová
Po 5.1. MUDr. Čerňanská
Út 6.1. MUDr. Matasová
St 7.1. MUDr. Chocholová
Čt 8.1. MUDr. Dáňová
Pá 9.1. MUDr. Chocholová
So 10.1. MUDr. Čerňanská
Ne 11.1. MUDr. Čerňanská
Po 12.1. MUDr. Čerňanská
Út 13.1. MUDr. Matasová
St 14.1. MUDr. Chocholová
Čt 15.1. MUDr. Dáňová
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Současný obraz protireformace v českých zemích
V sobotu 29.11. jsme se, jak

bylo v tomto listu oznámeno, sešli
k přednášce a rozhovoru o součas-
ném obraze protireformace v čes-
kých zemích, jak ho před nás staví
dnes a hojně vydávaní historikové
a jejich popularizátoři. Naším před-
nášejícím hostem byl mladý histo-
rik, Mgr. Petr Šafařík. Upozornil
nás na sebe článkem v Literárních
novinách z r. 2007 č. 28, nesoucím
název „Jezoviti rediviti“, zabývají-
cím se touha tématikou. 

Sešlo se nás hrstka. Snad proto,
že jsme se sešli téměř v adventu,
kdy už jeho nervozita účinně
působila a poutala pozornost
jinam. Také je nás vlastně jenom
hrstka, což nás mrzí, ale neubírá
nám to na vědomí závažnosti toho,
čím se zabýváme, a tak i toto
maličké shromáždění, soudíme,
zaslouží, aby se o něm psalo
a četlo.

To, co pan Šafařík pověděl,
bylo tiché a klidné. Jasně však
ukázalo na zvrat, který u nás při
líčení podoby doby protireforma-
ce, poměrně dlouho a závažného
období české historie, nastal.
O podněcovatelích, duchovních
otcích a hlavních osobách tohoto
úsilí, jezuitech, kdysi napsal uzná-
vaný mluvčí českého národa,
Karel Havlíček Borovský: „Čes-
kých knížek hubitelé lití, plesnivi-

na, moli, jezovity.“ Tito jezuité
jsou dnes, viz například dokumen-
tární film O. Vávry, líčeni jako
andělé spásy. A ovšem nejen kní-
žek jsou to hubitelé lití. Nad utrpe-
ním národa spíná ruce a srdce se
mu dojetím chvěje i odpůrce
Masarykova pojetí českých dějin,
které k reformaci obdivně vzhlíží,
historik Josef Pekař. Zaníceně
věřící katolík, básník Julius Zeyer
se soucitnou účastí a obdivem
zachytil v jedné své básni v tomto
časopise před časem uveřejněné,
jak se projevilo protireformační
násilí v našem městem Lysé nad
Labem. Aby donutili ty, kteří
odmítali stát se katolíky, k přestu-
pu, povolali do města oddíl dra-
gounů. Ti měli být ubytováni
v jednotlivých domech těch
nepoddajných tak dlouho, dokud
své vyznání víry nezmění. Když
se však lyští občané o chystaném
plánu dozvěděli, před příchodem
vojáků z valné většiny svá obydlí
zapálili a před chystaném utrpe-
ním a snad vynuceným odpadnu-
tím uprchli do ciziny. Takových
případů bylo po Čechách více.
Kdo neuprchl, co zažíval! Chcete-
li vědět více, čtěte knihu vzniklou
v tomto období, kdy jsou tyto
zážitky ještě živé. Nese jméno
„Historie o těžkých protivenstvích
církve české.“ Jejím autorem či

spoluautorem je J. A. Komenský.
O těchto hrozných událostech se
však pan Šafařík příliš nešířil.
Předpokládal je jako obecně
známé. Bývají omlouvány všeo-
becnou surovostí doby, ve které se
udály. Ale i v té době budily úžas
a odpor. Více pan Šafařík pouká-
zal na to, jak v současném obraze
protireformace se chudě, či v pod-
statě vůbec ne, či zkresleně líčí,
proti čemu a proti komu vlastně
ono úsilí protireformace směřova-
lo, co tato potlačovaná a likvido-
vaná reformace chtěla reformovat.
Zatímco jezuité, hlavní iniciátoři
a nositelé protireformace, jsou
líčeni jako ušlechtilí vzdělanci
a moudří duchovní vůdcové,
Habsburkové, kteří pod jejich
návodem nelítostně rozhodují
o osudech tisíců a celého národa,
jako rozhodní a prozíraví vládco-
vé. Ti pak, proti kterým se toto
úsilí obrací, jsou hrubí a nevzděla-
ný, zmatení bludaři, heretici plní
zmatených představ a bludů, ze
kterých je třeba je osvobodit.
Pálené knihy jsou prý ponejvíce
bezcenné škváry, čarodějnické
bludy zatemňující mysl a pěstující
temné pověry. Jako by zapomenu-
to, zůstává, že ti, kteří usilovali
o reformaci a prováděli ji, usilova-
li o novou, čistou zbožnost, hlubší
a opravdovější, že to byli i mezi

těmi nejprostšími z nich lidé znalí
Bible, určitého vzdělání a jasného
myšlení, že knihy, které byly pále-
ny, byly knihy vysoké úrovně,
k němž dodnes vzhlížíme
a z jejichž hloubek čerpáme, že
jejich představitel J. A. Komenský
byl a je dosud zván učitelem náro-
dů, který se učitelem vlastního
národa nestal jen proto, že ho
z něho násilně vyhnali, který
„nápravě věcí lidských“, jak svůj
hlavní spis nazval, by měl při
dnešních snahách o řešení světo-
vých krizí být slyšen.

To je, jak z přednášky vyplynu-
lo a jak jsme o tom přesvědčeni,
veliké zkreslení, které dnes v ob-
raze protireformace u nás lid nej-
různějším způsobem, žel i v učeb-
nicích našich dětí, mate a všem,
včetně katolíků, škodí. Množství
knih, filmových, televizních a roz-
hlasových pořadů takto neblaze
působicích, bych rád upozornil na
dvě knihy, které pravdivě tu dobu
protireformace přece jen v posled-
ní době zachytily. Jsou to dvě
knihy Dr. Jana Fialy: „Hrozné
doby protireformace“ a „Temno,
doba Koniášova.“ Záslužně je
vydalo v roce 1997 nakladatelství
Eman. Jsou provázeny udivujícím
mlčením. Není zřejmě co namítat
a tu je, věru, lepší mlčet.

Dalibor Molnár

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ SOBOTA
S HOSTUJÍCÍM CVIČITELEM LUKÁŠEM KOLKEM

Specializace cvičitele Lukáše Kolka:  Licence A IFAA ● Profi Licence
MŠA ● Power stretch diplom ● Step Diplom ● Bodystyling diplom 
● Člen Nike Dance Teamu na Nike Dance Tour 2005 ● Prezentér 

kongresových akcí v ČR, na Slovensku a v Polsku

pro všechny příznivce sportu a zdravého životního stylu…

Kdy? V sobotu 7. 2. 2009 (13.00 hod. - 15.15 hod.)
Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní akademie, 

ul. Komenského (bílý pavilon při základní škole)
Program? - Aerobic MIX 

- POWER STRETCH
(Systém cvičení POWER STRETCH Vám pomůže lépe poznat vlastní tělo 
a naučit se s ním správně pracovat - při sportu i v běžném životě. 
Je vhodný pro začátečníky i profesionální sportovce, ženy i muže.
Nedostatek vhodného cvičení, ale také stereotypní druh tréninkové 
zátěže vedou často ke vzniku svalových disbalancí, které lze pomocí
metody POWER STRETCH odstranit a navrátit tělu přirozenou rovnováhu 
a pružnost. V lekci se využívá různých technik cvičení - balančních, 
silových, strečinkových, body & mind. Pokud cítíte, že je čas udělat pro
své tělo něco víc, POWER STRETCH je správnou volbou)

- Nabídka tuzemských i zahraničních pobytů se cvičením
- Předtančení malých aerobiček...

S sebou? Ručník, podložku, sportovní obuv, náhradní 
sportovní oblečení + dobrou náladu, pití.

Vstupné? 200,- Kč (180,- Kč při platbě do 2. 2. 2009)

P ro  ka ž d é h o  ú č a s t n í ka  p ř i p ra v e n  m a l ý  d á re k  !

Bližší informace, rozpisy cvičebních hodin a přihlášky:
www.houzvickova.wz.cz

e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz; tel. 721 658 766

„NECHCEŠ-LI BÝT XXL = ZAČNI S AEROBIKEM!!!“

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
OD 1. 1. 2009

Hodiny kondičně-posilovacího cvičení žen a dívek pro zdraví, kondici 
a formování postavy s náčiním i bez náčiní, s využitím mikroportu v krásném 

prostředí V NOVÉ ŠKOLE - V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ OBCHODNÍ AKADEMIE V LYSÉ N. L. 

PONDĚLÍ  19,30 hod. - 20,35 hod.

P - CLASS (BODYSTYLING)
Cíl hodiny: kondičně - posilovací aerobní cvičení zaměřené na zpevnění a vyrýso-
vání problematických partií těla za použití náčiní (činky, gumičky) i bez náčiní.
Obtížnost: tuto hodinu doporučuji začátečníkům, středně pokročilým i pokročilým,
kteří nemají rádi příliš rychlé tempo a složité taneční choreografie.

„Pro všechny, kteří na sobě chtějí „zapracovat“ a zbavit se bolesti zad“

ČTVRTEK  20,00 hod. - 21,15 hod. (od 18. 9. 2008)

AEROBIC - MIX STŘEDNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ 
Cíl hodiny: aerobně - kondiční cvičení zaměřené na spalování zásobních tuků,
pomocí středně těžké choreografie nastartovat odbourávání zásobních tuků, zlepšit
činnost kardiovaskulárního systému. Třicetiminutový spalovací blok + posilování pro-
blematických partií + stretchinkové (protahovací) techniky.

„Pro všechny, kteří chtějí hubnout a zpevnit si tělo.“

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, obuv na přezutí
(škola se uzamyká) ● Cena: 50 Kč (1 lekce = 75 minut)

Cvičitelka: Hana Houžvičková 
Mezinárodní licence - certifikát FISAF, tel. 721 658 766

Tuzemské i zahraniční pobyty se cvičením
e-mail: Houzvickova.Hana@seznam.cz

w w w . h o u z v i c k o v a . w z . c z
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Kulečníkový turnaj
V neděli 7. 12. 2008 se odehrál

v naší herně druhý ročník turnaje
o MISTRA LYSÉ 2008 v poolbilli-
ardu. Sešlo se celkem dvanáct
hráčů, kteří se pokoušeli převzít
tento titul loňskému vítězi Michalu
Ničovi. Hrálo se systémem DKO
ve hře 8ball a 9ball. Letošní ročník
byl v polovině turnaje obohacen
o herní 9ball Jackpot, kde bylo 
účelem potopit devítku korektním
způsobem na jeden náběh, což 
se podařilo Jindrovi Hochmanovi,
který si tímto odnesl Jackpot ve
výši 330,- Kč. 

Poté se rozběhla druhá polovina
turnaje, kde začalo jít do tuhého
a objevili se první vyřazení hráči.
Velice dobře si v turnaji vedl
Martin Dubský, kterému je 15 let
a je žákovským členem BC Lysá
nad Labem o.s. a ve skupině
A zaváhal až v duelu s Michalem
Ničem, ale i přes toto drobné zavá-
hání se probojoval do semifinálové
čtveřice a naznačoval, že se schylu-
je k velké senzaci. Ze skupiny A se
probojovali Josef Jablonský
a Michal Nič. Ze skupiny B postou-
pil do semifinále již zmiňovaný
Martin Dubský a Jindra Hochman.

V prvním duelu porazil překva-
pivě Martin Dubský Josefa
Jablonského 3:1 a byl znám první
finalista. V druhém duelu porazil
loňský mistr Michal Nič Jindru
Hochmana po dramatickém soubo-
ji 3:2 a všichni čekali, jak si povede
Martin proti Michalovi. Mezitím se
odehrál zápas mezi Jindrou a Jo-
sefem o třetí a čtvrté místo. Zde se

podařilo Jindrovi Hochmanovi
porazit Josefa Jablonského 3:1.
U hlavního stolu se začalo rodit
velké překvapení a již od začátku
bylo vidět, že Michal Nič to nebude
mít s obhajováním titulu vůbec
lehké. Souboj byl velmi dramatický
a bylo jasné, že mladičký Martin si
vzal ponaučení z prvního duelu
s Michalem ve skupině A. Nakonec
rozhodl až poslední pátý zápas
o vítěztví Martina nad Michalem.

Konečné pořadí: 1. místo a titul
MISTRA LYSÉ 2008 získal Martin
Dubský, 2. místo loňský vítěz
Michal Nič a 3. místo získal
Jindřich Hochman. Doufejme , že
se bude takto dařit Martinovi na
MR juniorů a kadetů 2009, kam
jedou společně se Soňou Čadkovou
na přelomu měsíce ledna a února
reprezentovat náš klub.Určitě jim
budeme držet palce.

V průběhu turnaje byly k vidění
i vyloženě exhibiční strky v podání
hráčů z G týmu. Sami tvrdili, že hra
v jejich podání byla především pro
lidi.

Všem hráčům bych rád poděko-
val za vynikající výkony. Michalovi
za výbornou přípravu turnaje, pře-
devším v jednání se sponzory.
Hlavně bych rád poděkoval všem
sponzorským partnerům, kterými
byli: CAMPIELLO Cukrárna &
Kavárna, f. LUCO, Pizzerie
Gurmán a RELAXCENTRUM -
Solná jeskyně Nymburk.

www.kulecnik.tym.cz

Hochman Jindřich

Cenné vavříny pro Lysou 
nad Labem

aneb Triumf fantazie a řemeslné dokonalosti
Ve středu 12. listopadu 2008 

proběhl v Jihlavě 20. ročník soutěže
Mladý módní tvůrce, které 
se zúčastnilo v devíti kategoriích 
19 středních škol z celé České
republiky. 

SOŠ a SOU Lysá nad Labem se
utkala se silnou konkurencí v osmi
kategoriích. Tvůrčí týmy, připravují-
cí se na soutěž, již od začátku září

zvládly výborně jak vlastní realizaci
kolekcí od prvotního návrhu až po
dokonalé řemeslné zpracování, tak
i nápaditou choreografii, bez níž by
sebelepší model neměl šanci na
přední umístění. Obrovské úsilí,
cílevědomá práce a tvořivá fantazie
přinesly škole senzační triumf: čtyři
první místa, jedno druhé a dvě
třetí, přičemž zanedbatelné není ani
umístění dalších modelů na čtvrtém
či pátém místě.

V kategorii Klasická móda byly
na prvním místě oceněny naše pláš-
tě a kostýmy v kombinaci černé
a oranžové barvy určené pro podzim
a zimu 2008/09. Porota hodnotila
nejen dokonalé řemeslné zpracová-
ní, ale i nápaditost a originalitu
uplatněnou v klasickém oděvu. 

Oděvní doplňky byly letos nově
vyhlášenou kategorií a nás může
těšit to, že v historických tabulkách
navždy figuruje Lysá nad Labem
jako první vítěz. Porota ocenila
autorku oděvních doplňků Moniku
Vaverovou, žákyni 4. ročníku oboru
modelářství - návrhářství oděvů, za
invenci, preciznost zpracování
a odvážné rozhodnutí, že se obyčej-
ná gumová duše stane výchozím
materiálem pro celou kolekci - nára-
mek, náhrdelník, pásek, klobouk
a kabelku. 

Impulzivní Červená Karkulka
přesvědčila porotu jak zpracováním
modelu, tak jeho předvedením a zís-

kala pro nás zlaté vavříny v katego-
rii Pohádková postava.

Jako Eko oděv zhotovili žáci
školy pět modelů z papíru, který byl
letos výchozím materiálem. Vznikly
dokonalé večerní róby s grandiózní-
mi vlečkami či futuristický oděv
kosmického věku. Přestože to byla
nejvíce obsazená kategorie, dosáhli
naši žáci nejvyšších ocenění

a mnoho soupeřů
mezi sebe na přední
pozice nepustili -
obsadili jsme totiž 1.,
2., 4., 6. a 7. místo. 

Velkou výzvou
bývá pro zúčastněné
školy kategorie
Slezan. Zadání zní
jednoduše: Firma
Slezan zašle přihláše-
ným školám textilní
materiál vlastní pro-
dukce, a to ve shod-
ném vzoru i množství.

Vše další pak závisí na kreativitě
a dovednostech jednotlivých oděv-
ních tvůrců. Nejvíce se cení preciz-
nost zpracování, ale také rafinova-
nost a variabilita oděvních součástí,
které jsou se vší elegancí předvede-
ny na přehlídkovém molu. V silné
konkurenci dvaceti soutěžních
modelů jsme bodovali na 3. místě. 

Kolekce šatů v barvě zlaté
a stříbrné soutěžila v kategorii
Volná mladá móda. Nápaditá kom-
binace lesklých materiálů, ale
i dynamické předvedení žáky naší
školy nás vyneslo v silně obsazené
kategorii na bronzový stupínek.

Jubilejní dvacátý ročník Mladého
módního tvůrce v Jihlavě 2008 byl
pro nás mimořádně úspěšný. Gra-
tulace a poděkování patří všem,
kteří se stali součástí realizačních
týmů, ať už modely navrhovali,
řemeslně zpracovávali nebo předvá-
děli. Zapojila se většina studentů
z oborů modelářství - návrhářství
oděvů, operátor oděvní výroby -
obchodní činnost a také studentky
zkráceného pomaturitního studia
oboru krejčí. Hlavní poděkování pak
patří učitelům odborného výcviku,
praktických cvičení a navrhování,
bez jejichž odborného vedení by
úspěšné soutěžní kolekce nevznikly.

Hodně inspirace a úspěchů
v další tvorbě!

PhDr. Vlasta Kočová,
SOŠ a SOU Lysá n ad Labem


