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Pranostiky
● V únoru sníh a led 
- v létě nanesou včely med.

● Leží-li kočka v únoru na
slunci, jistě v březnu poleze
za kamna.

● Na Hromnice - li voda
běží, po Hromnicích ještě
sněží (2.2.).

● Na Hromnice kalužky,
budou jablka i hrušky.

Sv. František z Assisi
Akademický sochař Jiří Ada-mec

objevil při restauraci sochy svatého
Františka z Assisi, umístěném na
ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem, podstatné znaky
určující autorství této sochy. Lze
celkem jednoznačně potvrdit dom-
něnku teoretiků umění, že sochu sv.
Františka z Assisi vytvořil sám
Matyáš Bernard Braun. Toto zjištění
otevírá nový prostor pro hodnocení
a studie barokních soch v Lysé nad
Labem, a to především soch na
ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele,
kde je vysoká pravděpodobnost
autorství velkého mistra vrcholného
baroka Matyáše Bernarda Brauna,
a to především u soch církevních
světců a archanděla Michaela.

Dle akademického sochaře
Adamce byla socha sv. Františka
necitlivě restaurována a ze tří čtvrtin
přetvořena již při restauraci za
„první“ republiky a další restaurace
v 80.letech význam díla popřela
a sochu vlastně trvale znehodnotila,
aniž byl pochopen význam tohoto
díla. V současné době bude prove-
den, po dalším očištění, důkladný
rozbor díla a posouzení dalšího
postupu při restauraci a případné

nové alokaci. Z tohoto důvodu je
možné, že socha bude uložena
v depozitáři a bude nutné zajistit
finanční prostředky na tvorbu kopie. 

Je tedy obecným námětem pro
představitele města i pro nás občany,
jak se k ochraně našeho barokního
dědictví postavit. Domnívám se, že

se o tato umělecká díla našich předků
musíme zcela zásadně postarat, pro-
tože dílem jednoho z největších svě-
tových sochařů vrcholného baroka
Matyáše Bernarda Brauna se nemůže
pochlubit jen tak někdo. Vyplývá
tudíž úkol pro naši místní komunitu,
jak vnímat a spravovat naše místní
kulturní dědictví, a to nejen sochař-
ská díla, ale například jak se podílet
na budoucnosti našeho zámku po
dokončení stavby nového domova
důchodců. Jestliže rezignujeme na
další rozvoj zámku, popřeme tím
naši úctu k historii a veškeré teatrální
oslavy šporkovské tradice zůstanou
pouhým trapným mementem.

Závěrem chci upozornit, že ob-
jev autorství sochy sv. Františka,
který bude muset být potvrzen další-
mi teoretiky a historiky umění byl
učiněn, možná symbolicky, při res-
tauraci (sponzorované Výstavištěm
Lysá nad Labem, s.r.o.) v době
vánočních svátků a lze jen poděko-
vat ak. soch. J. Adamcovi za pečli-
vost a vysokou odbornost, kterou
pracím na našem společném barok-
ním dědictví věnuje.

Ing. Jiří Odcházel,
M.B.A., Ph.D.

Novoroční ohňostroj se vydařil
… Vymyslet a realizovat hezký

ohňostroj je to samé, jako složit
hudbu či namalovat obraz ...

Na Nový rok v podvečer na ztem-
nělém nebi upoutaly naši pozornost
nádherné barevné obrazce doprováze-
né menšími či většími ránami. Různé
barevné efekty se střídaly jeden za
druhým a bezmála tisícovka diváků na
školním hřišti u ZŠ J. A. Komenského
vše sledovala se zatajeným dechem.
Závěrečný potlesk a věty typu „to byla
nádhera“ vyjadřovaly spokojenost
a uznání všech přítomných. Podě-
kování nás všech patří strůjci novo-
ročního ohňostroje v Lysé panu
Pavlu Cézovi, který ve spolupráci
s Radovanem Vondráčkem a Pavlou
Brzobohatou stojí za realizací této
kouzelné ohnivé show. A jak vlastně
vzniká? 

Prvním krokem bylo vybrat vhod-
né místo pro odpaliště. Ohňostrůjce
vždy musí mít na mysli bezpečnost
diváků a tedy i podle zvoleného pro-
storu navrhnout nejen efekty, ale
i vhodné ráže jednotlivých výrobků.

Při druhém kroku vznikají v počítači
první návrhy, které se pomocí anima-
cí mění, doplňují až do své závěreč-
né podoby. Dalším krokem už je
samotné nabíjení moždířů, zapojení
roznětné sítě a naprogramování od-
palovacích zařízení. Instalace ohňo-
stroje v místě odpalu probíhala 1.
ledna již od ranních hodin. Instalace
zařízení, propojení jednotlivých mo-
dulů, kontrolní měření jednotlivých
okruhů a závěrečný test. V 16.50 se
vyklízí odpaliště a uzavírá se bezpeč-
nostní okruh. S příchodem 17 hodiny
pomocí radiového signálu dochází
k odpalu první sekvence efektů
a ohnivá show právě začíná… 

Na realizaci novoročního ohňostro-
je bylo použito 244 kg speciálních
pyrotechnických složí, roznětné vede-
ní o celkové délce 1,2 km a samotný
odpal byl ovládán pomocí 48 počíta-
čově řízených modulů. Během posled-
ní minuty vzlétlo k obloze 352 ks
kulových pum. Největší z nich o prů-
měru 150 mm dosáhly výšky 260 m.
Po 14 minutách utichá obloha, končí

představení, jehož příprava si vyžáda-
la 126 hodin intenzivní práce. Pro
zajímavost uvádíme, že celkové nákla-
dy vynaložené na tuto akci činily cca
150 tis. Kč.

Abychom mohli potěšit ohňostro-
jem malé i velké lyské občany, obráti-
li jsme se s žádostí o zvážení finanční-
ho daru na podnikatele, kteří v našem
městě působí. Děkujeme za vstříc-
nost těmto firmám: EUREST spol.
s r.o., Stavokomplet spol. s r.o.,
FABREALSTAV s.r.o., BIZETT CZ
s.r.o., Halko stavební společnost
s r.o., Hrdlička spol. s r.o., Bc. David
Kolářský zahradnictví, údržba
a zakládání zeleně, Miloš Stříbrný
stavební práce, Milan Guman,
Václav Bílek, Karel Dlouhý instala-
térské a topenářské práce, YABOK
úklidový servis s.r.o., Interhoek
s.r.o.

Zvláštní poděkování za asistenci
při realizaci ohňostroje patří SDH
Lysá nad Labem, Městské policii
Lysá nad Labem a Policii ČR.

Věra Bodnárová
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Na leden 2009 byla napláno-
vána dvě jednání rady města
(zastupitelstvo se sejde až
v únoru), ale vzhledem k re-
dakční uzávěrce si přečtete jen
o tom prvním.

1. jednání rady města se
konalo 13. 1. 2009. Po měsíční
přestávce se v programu nashro-
máždilo více než 30 bodů,
z nichž většina se týkala pozem-
ků, bytových a nebytových pro-
stor a věcných břemen, ale
odpočatá rada se s vervou pusti-
la do jejich projednávání. První
blok bodů, které se týkaly byto-
vých záležitostí, byl rozdělen
vystoupením přizvaných hostů -
p. Jindrou a Ing. Bakem ze spo-
lečnosti KOMTERM, a.s. Spo-
lečnost poskytuje energetické
služby a investice na českém
a slovenském trhu už dvě desít-
ky let. Roční obrat přes 1 mld.
Kč a 376 zaměstnanců dává
tušit, že jde o velkou společnost.
Návštěvníci představili radě
města, jak by se nechaly snížit
náklady na vytápění veřejných
budov s přerušovaným provo-
zem, například škol. Metoda
IRC (Individual Room Control)
je založena na tom, že se topí jen
tam, kde je třeba a jen tehdy,
když je třeba. Dosahuje se toho
osazením radiátorů termostatic-
kými hlavicemi, které jsou kabe-
lem spojeny s počítačem,
v němž jsou zadány požadavky
na topení s ohledem na rozvrh
hodin. Výsledkem je úspora 15-
40 % nákladů. K návrhu se roz-
vinula dlouhá diskuse, vyvolaná
rostoucími cenami plynu a sta-
vem v dodávkách plynu vůbec.
Lze předpokládat, že společnost
Komterm připraví nabídku na
regulaci vytápěni v ZŠ B.
Hrozného, č.p. 1318. Pokud se
nabídka bude realizovat a sku-
tečnost ukáže, že úspory lze
dosáhnout, bude se systém roz-
šiřovat i do dalších škol. Po více
než hodinové diskusi se rada
vrátila k připravenému progra-
mu.

Následující 4 body se týkaly
pozemkových záležitostí. Krát-
kou diskusi vyvolalo odvolání
společnosti Brazel, které se nelí-
bilo usnesení rady města o roz-
dělení nájmu obecních pozemků

z října minulého roku. Ing.Špi-
tálský se pokusil zvrátit rozhod-
nutí rady, ale ta nakonec setrvala
na svém původním stanovisku,
a tak se nová soutěž o nájem
pozemků vypisovat nebude.

V bodu č. 11 rada posuzovala
nabídky, týkající se projektové
dokumentace na výstavbu sběr-
ného dvora. Na veřejnou zakáz-
ku reagovaly 4 firmy. Rada
vybrala nabídku společnosti
ARTEZIS z Prahy 7, která byla
ekonomicky nejvýhodnější.
Dokumentace za 268 tis. Kč je
nezbytná, protože bude součástí
žádosti o dotaci na výstavbu
dvora z operačního programu
Životní prostředí. V dalším bodu
rada schválila zvýšení částky za
údržbu chodníků v zimním
období. Společnost YABOK
z Milovic tak bude dostávat
4,70 Kč/m2, což je o 70 haléřů
více než v předchozím období.

Z dalších bodů s pozemkovou
a bytovou tématikou se odlišoval
bod č. 17, kde se projednávaly
nabídky na zakázku, kdo prove-
de výchovný řez mladých stro-
mů ve městě. Za 10 let město
vysadilo více než 500 stromů
a je nejvyšší čas začít s jejich
kultivací. Nebylo z čeho vybírat,
neboť došla jediná nabídka, a to
od firmy Arboret z Prahy 9.
Firma má v Lysé dobré jméno,
a proto zakázku za 44 tis. Kč 
získala. Předmětem je výchovný
řez 192 stromů, štěpkování větví
a úklid.

Body č. 20 a 21 se týkaly ZŠ
Komenského. V prvním z nich
se rada vrátila k havárii kanaliza-
ce pod Eurestem, při níž bylo
nutné vyhloubit jámu v átriu
školy, aby se instalatéři mohli
k potrubí vůbec dostat. Když už
byla zemina odstraněna, firma
pana Gumana vybudovala za
115 tis. Kč nové schodiště, kte-
rým se bude vstupovat do pro-
storu po bývalé kotelně a uhelně.
Po rekonstrukci budou nové
místnosti sloužit potřebám
školy. V dalším bodu se jednalo
o nákupu identifikačních čipů
pro vstup do ZŠ Komenského.
Dodavatelem čipů - karet spo-
lečnost GS Nymburk, cena 
1 karty je 95 Kč. Rada doporuči-
la, aby si školy pořídily čipy

samy a na zálohu je žákům
poskytly. Po ukončení docházky
žák nebo student kartu vrátí
a zálohu dostane zpět. 

Zajímavým bodem byl ten s č.
22, v němž občanské sdružení
Sociální centrum Milovice přišlo
s návrhem, že opuštěné objekty
na Šibeničním vrchu nad měs-
tem by mohly být rekonstruová-
ny na sociální bydlení. Peníze na
rekonstrukci a následnou správu
by centrum získalo z projektů
EU. Rada schválila v prvním
kroku zveřejnění záměru na pro-
nájem objektů, aby se zjistily
případné další možné nápady,
jak tyto chátrající objekty (ale
v hezkém prostředí) využít.

Plesová sezóna je tu, jak bylo
patrné z bloku 5 bodů, v němž
rada povolovala výjimky z obec-
ně závazné vyhlášky č. 3/2006,
aby bylo možné plesy protáh-
nout do nočních hodin. Zatím
nebyly problémy, a tak povolení
dostali všichni žadatelé: Gym-
názium Nymburk, a dále z Lysé
n. L.: Obchodní akademie, Sbor
dobrovolných hasičů, SOU
a SOŠ Lysá, Taneční klub
dospělých.

V bodu č. 30 rada města posu-
zovala komunitní plán, zpracova-

ný Petrou Bělíkovou, DiS.
Komunitní plán zahrnuje sociální
oblast z různých pohledů, jedná
se o otevřený proces zjišťování
potřeb a zdrojů a hledání řešení
v oblasti sociálních služeb pro
občany tak, aby se jejich potřeby
dařilo účelně plnit. Plán je zpra-
covaný pro region Lysé nad
Labem a po více než roční práci
si P. Bělíková vysloužila uznání
rady, které bylo podpořeno
i finanční odměnou. Plán je důle-
žitou součástí žádostí o dotace
z různých zdrojů. 

Bod č. 34 přinesl návrh obec-
ně závazné vyhlášky č. 1/2009
o městských symbolech, vý-
znamných dnech a vyznamená-
ních města. Vyhláška by měla
zavést jednotný systém pojmů.
V případě vyznamenání se jedná
o vhodný způsob ocenění jedno-
tlivců i organizací za přínos pro
město. Konečné slovo při schva-
lování bude mít únorové zastupi-
telstvo. Posledním jednacím
bodem byl zápis z dopravně bez-
pečnostní komise, který vzala
rada města na vědomí. Po krátké
závěrečné diskusi pan starosta
jednány rady ukončil. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Finanční úřad blíže 
občanům města

Po dobrých zkušenostech
z předchozích tří let se bude opa-
kovat úspěšná akce Finanční
úřadu Nymburk (dále jen FÚ), při
níž budou pracovníci FÚ poskyto-
vat konzultace a vybírat daňová
přiznání v budově MěÚ Lysá nad
Labem. Tím se poplatníkům tro-
chu ulehčí život a odpadne jedna
až dvě cesty do Nymburka.

Všichni daňoví poplatníci, kteří
budou za rok 2008 podávat daňo-
vé přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, mohou v rámci služeb
FÚ přijít ve středu 18. března
2009 od 8 do 18 hod. na Městský
úřad v Lysé nad Labem, (velká
zasedací místnost ve staré budo-
vě). V provozu budou 2 pracoviš-
tě. Na rozdíl od předchozích let
bude FÚ zajišťovat v Lysé pouze 
1 den.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu - bez
front a v „domácím“ prostředí

mohli vyřídit své záležitosti.
V rámci těchto úředních hodin
mohou daňoví poplatníci platně
podat daňové přiznání, mohou zís-
kat pomoc při vyplnění daňového
přiznání do příslušných formulářů
a rovněž mohou obdržet složenku
pro případné zaplacení daně.
Formuláře daňového přiznání je
možné vyzvednout v podatelně
MěÚ v přízemí.

Pro případ, že vzniknou poplat-
níkům v souvislosti s podáváním
daňových přiznání některé nejas-
nosti, mohou se za účelem jejich
vyřešení dotázat na informačních
telefonních linkách FÚ - tel. číslo:
325 535 310.

Informační linky budou v pro-
vozu v termínu od začátku února
do 31.3.2009 (Po, St. 8.00 - 17.00
hod., Út., Čt. 8.00 - 15.30 hod., Pá
8.00 - 14.30. hod.).

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Svoz komunálního odpadu 
a platba v roce 2009

Vážení občané, chtěli bychom
Vás informovat o svozu a platbě
komunálního odpadu v letošním
roce.

Poplatek za svoz komunálního
odpadu je stejný jako v roce 2008,
tj. 450,- Kč za osobu, děti do 6 let
a důchodci od 70 let 390,- Kč.
Svoz odpadu i výměnu nádob
nadále provádí firma A.S.A,
spol.s.r.o, se sídlem v Čapkově ul.
598, Lysá nad Labem. Známky na
popelnice se nevydávají, platnost
má popelnice s logem firmy.

První splátka inkasem v roce
2009 proběhne v květnu, druhá
splátka v září. První splátka
v hotovosti by měla být zaplacena
do konce března, druhá splátka do
konce září.

Rekreantům budou rozeslány
složenky.

Dle Obecně závazné vyhlášky
města č. 2/2008 je každý občan
povinen zaplatit poplatek za svoz
odpadu. 

Za odbor SMI
referent Pýchová J.

Stavitel a Regiony
Na Výstavišti

v Lysé nad
Labem proběhne od 13. do 15.
února již patnáctý ročník národní
výstavy stavebních materiálů
a technologií Stavitel. Návštěv-
níci a to jak z řad odborníků, tak
drobných stavebníků či chalupářů,
se mohou těšit na průřez nabídkou
komodit stavebního průmyslu
včetně nejaktuálnějších novinek.

Tradičně se na výstavě utkají
soutěžní družstva učňů oboru
zedník, poprvé v soutěži zastřeše-
né firmou Wienerberger, a učni
oboru instalatér v soutěži organi-
zované Cechem instalatérů.

Souběžně se Stavitelem se již
podeváté v Lysé sejdou vyznavači
cestovního ruchu na společné
výstavě měst, obcí, mikroregionů
a podnikatelů z celé České repub-
liky Regiony České republiky.
Vystavovatelé připraví pro
návštěvníky, jichž v loňském roce
přišlo víc jak deset tisíc, pestrou
paletu nabídky domácího cestov-
ního ruchu, cykloturistiky, agrotu-
ristiky, přírodních zajímavostí,
architektonických památek, uby-
tovacích a stravovacích zařízení,
vydavatelských aktivit, ale i regio-

nálního rozvoje, příkladů prospěš-
ného sdružování obcí a měst do
mikroregionů a svazků, aktivit
MAS či projektů čerpání finanč-
ních zdrojů z programů Evropské
unie.

V doprovodném programu
budou jak odborné, tak oddychové
pořady. V sobotu od 13.30 hodin
se uskuteční setkání kronikářů
měst a obcí. V jeho programu,
v panelové diskusi, vystoupí
Mgr. Tomáš Hromádka s praktic-
kými radami pro kronikáře,
Jaromír Košťák pohovoří na téma
Kronikář a místní tisk, spisovatel
a dloholetý kronikář Miroslav Sígl
se dotkne práce kronikáře a jejího
využití pro literaturu faktu a Jan
Řehounek naváže vyprávěním, jak
vznikala kniha Zanechali tady
stopu. Návštěvníci výstavy se
budou moci seznámit v malé
expozici s vydávanými obecními
zpravodaji a časopisy.

Výstavy Stavitel a Regiony jsou
otevřené od pátku 13. do neděle
15. února vždy od 9 do 17 hodin.

K výstavě Regiony byl vydán
atraktivní plakát s motivem letec-
kého pohledu na Byšičky.

Jan Řehounek

Sběrný dvůr
Město Lysá nad Labem v tomto

roce plánuje vybudovat nový sběr-
ný dvůr v lokalitě kotelny K4,
směrem k autosalónu Tichý.
Jelikož náklady jsou vysoké,
požádalo město o dotaci fondu
EU. Nyní se čeká na schválení
dotace a následně bude vybudo-
ván nový sběrný dvůr.

Do té doby bude nadále
mobilní sběrné místo v areálu
bývalé Fruty ul. Pivovarská

naproti hasičům ve stejné dny
tj. pondělí 9.00 - 12.00 13.00 -
17.00, středa 9.00 - 12.00 13.00 -
17.00, sobota 9.00 - 12.00, pouze
nebezpečný odpad bude sbírán
1x měsíčně a to poslední sobotu
v měsíci tj. 31. 1., 28. 2., 28. 3.,
25. 4., 30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8.,
26. 9., 31. 10., 28. 11., 19. 12.
(mimo svátky), taktéž v býva-
lém areálu Fruty ul. Pivovarská. 

Odbor SMI

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat za příkladnou spolupráci stráž-

níků Městské policie a členů Sboru dobrovolných hasičů v Lysé nad
Labem při pátrací akci po pohřešované osobě dne 3. ledna 2009
v Lysé nad Labem.

plk. Mgr. Miroslav Havránek,
vedoucí územního odboru SKPV Nymburk

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

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

Kříženec vlčáka č. 64
- pes, stáří 3 roky, klidný, hodný,
vhodný do klidného prostředí

Kříženec č. 68
- pes, štěně 10 měsíců, hlídací,
vhodný na zahradu

Kříženec ovčáka č. 69
- fena, stáří 2 roky, klidná, přítul-
ná, vhodná zahradu s vysokým
plotem

Kříženec labradora s ovčákem
č. 70
- pes, stáří 2 roky, klidný, vhodný
na zahradu

Kříženec pinče č. 1
- fena, štěně 10 týdnů, milá, hravá,
vhodná do bytu

Kočky, kocouři a koťátka dle
aktuální nabídky.

Město Lysá nad Labem by
rádo touto cestou poděkovalo
všem dobrým lidem, kteří se
ujali našich opuštěných pejsků.
Seznam čtyřnohých kamarádů
nalezených v okolí města najde-

te na (www.mestolysa.cz) pod
odkazem listy, taktéž v měsíč-
ním vydání listů města Lysá nad
Labem.

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

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

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky
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ČERVEN 2008

A K C E
Začátky od 20 hod.
pokud není uvedeno jinak

pá 6.2. Jose 30, DJ Wadi
(klávesy, synthetizér, sampler, sequencer, 
gramofony) 

pá 13.2. Segundo
(Live Punk Jungle Band), 

so 14.2. Kabaret Červená 3:
VALENTYNSKÁ RECESE Z DEPRESE
Scénky, písně, skeče a poezie, kořeněné
svérázným humorem; Vstupné: 70,- Kč

pá 20.2. DVA „Folklór neexistujících
národů“ nepřímo odkazují k vlivům jako
tango, kabaret, cirkus, popsongy, 
kuchyňský beatbox či freakfolk), 
OD 21 HOD, vstupné: 70,- Kč

Vernisáž výstavy sdružení HUJÁ 
- OD 20 HOD
st 25.2. JAZZvečer: Ivan Kadanka
(ex Etc..., Framus a Kalboband)

pá 27.2. NOISELUfT
Pod tímto označením, budete slýchávat
kapely, které se nedají orazit žádným
konkrétním stylem.Plují proti proudu
a svým hlukovým pojetím hudby, 
se snaží rozbít všechny zdi kolem sebe,
aby vynikla okolní volná krajina jejich
vlastní tvorby. Tentokrát vystoupí:
HAWAT (alternative-violence) 
z Prahy-Poděbrad,
BUMFRANG3 (noiz) z Přívor-Byšic,
COCOON (post-hardcore) z Kolína.

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

Út 3.2. Prosíme, přetočte
Komedie / Sci-Fi, USA, 2008, 101 min 
Jack Black a Mos Def natáčí „švédované“
verze filmů od Krotitelů duchů až po
Robocopa pro nejlepšího zákazníka jejich
videopůjčovny, 80ti-letou babičku 
s příznaky demence.

St 4.2. (ODK) Ježíš je normální
Dokumentární, Česko, 2008, 66 min 
Dokumentární film, který klade otázky
související s tématem víry, manipulace
a výchovy dětí v kontroverzních 
křesťanských skupinách.Režisérka fimu,
Tereza Nvotová jako malé dítě chodila 
do bilingvální „Školy budoucnosti“.
Projekce na baru kinoklubu.

Čt 5.2. (ODK) Sestra
Drama, Česko, 2008 
Film na motivy románu Jáchyma Topola
s hudbou Psích vojáků.

Út 10.2. Ženy
Komedie / Drama, USA, 2008, 114 min 
Vtipná a jiskřící komedie o současných
ženách a síle ženského přátelství.
Předlohou byl film George Cukora z roku
1939 a divadelní hra Clare Boothe Luce
z roku 1936.

St 11.2. (ODK) Slepé lásky 
Dokumentární, Slovensko, 2008, 77 min 
Film o láske slepých lidí k druhým a ke
světu, o překonávaní předsudků, radosti
ze života a touhách.
(Verze filmu určená i pro nevidomé, 
projekce na baru kinoklubu)

Čt 12.2. Falco
Drama, Rakousko, 2008, 109 min 
Životopisný snímek o největší rakouské
hvězdě populární hudby: Film popisuje
Falcovy začátky na vídeňské hudební
scéně, jeho sólový vzestup s „Der
Kommissar“, mezinárodní průlom s písní
„Rock Me Amadeus“, jeho bouřlivý osobní
život, plný drog a rodinných trablů, až do
jeho smrti roku 1998.

Ne 15.2 Juno
Komedie / Drama, USA / Kanada, 2007,
92 min
Komedie s překvapivými charakterovými
piruetkami, úchvatnou hlavní hrdinkou
a vtipnou konfrontací dětské Myspace
naivity se zahořklým hard rockem 
dospělosti. OD 18 HOD!

Út 17.2. (ODK) Valčík s Baširem
Animovaný / Drama / Válečný, Izrael /
Německo / Francie, 2008, 90 min 
Autobiografický hrdina Ari se vydává za
dávnými známými i dalšími lidmi, kteří mu
mohou prozradit, jestli kdysi byl při 
krutých masakrech v palestinských 
uprchlických táborech Sabra a Šatíla.
Netradiční dokument je po snímku
Persepolis další animovaný film 
o nedávných dějinách Blízkého východu.

St 18.2. MADE IN FAMU
kolekce čtyř tematicky odlišných krátkých
filmů, která přibližuje současnou tvorbu
studentů pražské FAMU. Projekce na
baru kinoklubu.

Čt 19.2. (ODK) Ocas ještěrky
V hlavních rolích se představí David 
Švehlík, Verica Nedeska a Karel Zima.
Drama, Česko/Makedonie, 2008, 90 min 
Snímek režiséra Iva Trajkova je volně
inspirovaný pohádkovým motivem
z povídky Boženy Němcové Anděl 
strážce. Narození Josefa Bárty provází
věštba - zemře ve věku 29 let. A je mu
právě tolik, když ho opustí žena 
i se synem, a jeho svět se hroutí.

Út 24.2. Babička 
Dokumentární, Slovensko / Česko, 2008,
74 min
55 letá Tamara má už dost mužů své
generace, které vidí jako neustále 
rozumující, zatrpklé a zbavené všech 
ideálů. Podává si inzerát: Zralá, mírně
zvrhlá žena, hledá chlapce od 18ti 
do 24 let. Přihlásilo se jí 650 chlapců… 
FILMOVÁ PŘEDPREMIÉRA - projekce
na baru kinokubu.

Čt 26.2. Kdopak by se vlka bál
Rodinný, Česko, 2008, 90 min
Rodinný film, dětský horor, dospělá
romance a pohádka o Červené Karkulce.
I když žánry na první pohled velmi odliš-
né, přesto se výborně doplňují ve vizuál-
ně originálním filmu Marie Procházkové.

So 28.2. Kozí příběh - pověsti staré
Prahy
Animovaný / Pohádka / Komedie /
Historický, Česko, 2008, 80 min 
První celovečerní 3D animovaný film ve
východní Evropě a Čechách.

D Ě T I :
Pokud není uvedeno jinak 
začátek od 15 hod.

So 7.2. OD 17 HOD Madagaskar 2

Ne 8.2. OD 15 HOD Madagaskar 2

LUfT KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

w w w . l u f t k i n o k l u b . c z  ●● m o b . : 7 7 3  6 2 5  0 0 7

PROGRAM ÚNOR

Luft Bar Otevřeno Út - So 18 - 24, 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.

Ne 15.2. DIVADLO: Kvak a Žbluňk
Příběh opravdového přátelství žabáka
Kvaka a ropušáka Žbluňka.
Na motivy známé knihy A. Löbela. Délka
50 min., pro děti od 3 let. OD 15 HOD

Ne 15.2 Juno
Komedie / Drama, USA / Kanada, 2007,
92 min
Komedie s překvapivými charakterovými
piruetkami, úchvatnou hlavní hrdinkou
a vtipnou konfrontací dětské Myspace
naivity se zahořklým hard rockem 
dospělosti. OD 18 HOD!

Ne 22.2. VALL-I

So 28.2. Kozí příběh - pověsti staré
Prahy OD 20 HOD!

P ř i p r a v u j e m e :
AKCE
6.3. Surikhata, Hudbanda, Lážo plážo
7.3. Janis Joplin rev.
13.3. Umění z Tanzánie

KINO
3.3. Líbáš jako Bůh
17.3. Výměna
24.3. (ODK) Cinka panna
31.3. Deník nymfomanky

DĚTI
1.3. DIVADLO: Sněhová královna 
7.,8.3. Peklo s princeznou
25.3. DIVADLO: O Balynce, dobrém 
štěněti

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

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

11.2. Kurz drátování
Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

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

13.-15.2. Výstavy Stavitel a Regiony České republiky
Výstaviště - www.vll.cz

14.2. Dětský karneval
Klubovna Farní charity na nám.B.Hrozného
labutova@seznam.cz

14.2. Kabaret Červená 3: Valentýnská recese z deprese
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

15.2. Kvak a Žbluňk
Divadlo pro děti
Od 15,00 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

25.2. Kurz drátování
Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

26.-28.2. Výstavy Ligna Bohemia a Řemesla
Výstaviště - www.vll.cz

25.2. JAZZVEČER: Ivan Kadanka (ex ETC..)
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

27.2. NOISE LUFT
Kapely HAWAT, BMFRANG3, COCOON
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

1.3. Sněhová královna
Divadlo pro děti
Od 15,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

6.3. Kapely Surikhata, Hudbanda, Lážo Plážo
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

7.3. Janis Joplin revival
Od 20,00 hod. koncert v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

8.3. Aerobic dance show s Klárou Horáčkovou
Od 14,00 hod. v sokolovně
schwindler@seznam.cz

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

25.3. O Balynce, dobrém štěněti
Divadlo pro děti
Od 15,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

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

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 11. a 25. února 2009 od 16.30 hodin.

Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč ● Pokud máte možnost, 
přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

11

Besedu s paní
PaedDr. Marií Kořínkovou
na téma: Toulky českou minulostí

- Evropa v roce 1848
Beseda se koná v úterý 10. března 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 !

22

Beletrie pro dospělé
Markovič Jiří, Lovec přízraků -

Žáček Jiří, Panoptikum s.r.o. - Machát
Bohumír, Ministerští pstruzi a jiné
rybářské povídky - Falconer Colin,
Zloba - Svoboda Ivan, Někdo se topí -
Roberts Nora, Sluneční drahokamy -
Šulc Jiří, Operace Bruneval - Barbery
Muriel, S elegancí ježka - Garwood
Julie, Hudba meče - Martín Esteban,
Gaudího klíč - Patterson James,
Nedostatek důkazů - Erskine Barbara,
Údolí havranů - Laurie Hugh,
Obchodník se smrtí - Deaver Jeffery,
Rozbité okno

Naučná lit. pro dospělé:
Langhammerová Jiřina, Čtvero roč-

ních dob - Forejt Luboš, Do světa to
není daleko - Andriessen, J. H. J., I.
Světová válka v dokument. fotografii -
Toušlová Iveta, Toulavá kuchařka -

Vondráček Jan, Po tvém boku pevně
stát - Cílek Václav, Dýchat s ptáky -
Historický lexikon obcí České republi-
ky 1869-2005 - Kniha o čokoládě -
Špaček Ladislav, Nová velká kniha eti-
kety  

Beletrie pro děti:
Fogden Imma, Příhody Bořka sta-

vitele 2 - Franclová Zuzana, Lucka,
Bambulín a zvířátka - Svobodová
Vlasta, Pět holek se loučí - Příběhy
předškoláků a malých školáků - Scott
Michael, Alchymista - Mašínová
Leontina, Ze starých pověstí a legend -
Samková Zuzana, Míša z Aljašky -
Zimní říkadla

Naučná lit. pro děti:
Clements J. M., Vikingové - Panter

Peter, Samurajové - Peschke Hans P.,
Hrady - Watt, Fiona, 365 výtvarných
nápadů na celý rok

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 

Sci-fi: Temný rytíř Válečné: Zkáza lodi Gustloff

Nové videokazety ve videopůjčovně

FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM VÁS ZVE NA

DĚTSKÝ
KARNEVAL
14. 2. 2009 ve 14.00 hodin
ve farní klubovně

Děti si zasoutěží a zatancují s naším klaunem.
Budou také vyrábět dárky pro nemocné kamarády.

Dne 10. 12. 2008 oslavili manželé 

M i l u š k a  a  A l o i s  N o v á k o v i  
krásných 60 let společného života.

Do dalších let hlavně pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu přeje celá rodina a přátelé táborníci.

Blahopřejeme
„I kdybychom mohli být učeni učeností druhého,
moudrými můžeme být jen vlastní moudrostí.“

Michel de Montaigne

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
Jindřiška Šímová
Božena Fijalová
Miloslav Král

Dobromila Fárková

85 let
Josef Vydra

94 let
Božena Šelemberková

95 let
Marie Stolejdová

96 let
Anna Petrtýlová

98 let
Marie Pokorná

200 let
Sjednocená organizace nevido-

mých a slabozrakých ČR působí
v Lysé nad Labem. Stará se o těžce
zrakově postižené. Díky pochopení
městského úřadu a řady sponzorů
můžeme rozvíjet naši činnost.
Scházíme se každý první čtvrtek
v měsíci v Domě s pečovatelskou
službou v Lysé nad Labem.

Louis Braille sestrojil bodové
písmo, které v podstatě je základem
vzdělanosti nevidomých.

Narodil se 4. ledna 1809 v městeč-
ku Coupray v Paříži. Ve třech letech
se píchl nožem do oka v dílně svého
otce a na oko přestal vidět. Záhy pře-
stal vidět i na druhé oko. Jeho rodiče
ho dali do Národního ústavu pro
vzdělávání mladých slepců v paříži.
Braille ve svých 16 letech sestrojil

v podstatě písmo, které se dodnes
používá na celém světě.

Neztratilo svůj význam ani v tech-
nickém světě, kde nevidomým slouží
nejen magnetofony, diktafony, ale
také elektronické pomůcky.

Braillovým písmem lze tisknout
knihy, časopisy, noty, šachovou nota-
ci, vzorečky na pletení, ale také
matematická značení. Občan si může
povšimnout, že v poslední době se
Braillovým písmem označují i léky,
zastávky na autobusových nádražích
a jiné.

Louis Braille zemřel 6. ledna 1852
a zanechal po sobě nevidomým celé-
ho světa cestu k jejich vzdělanosti.

Robert Cerha,
předseda OO SONS Nymburk se

sídlem v Lysé n. L.
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Návštěva v Norimberku
Žáci 6. -

9. ročníků
naší školy
navš t ív i l i
v předvá-
n o č n í m
čase bavor-

ské město Norimberk.
Toto historické město, jehož

ulicemi kráčeli v dobách středově-
ku i císař a král Karel IV. či stavi-
tel Petr Parléř, neleží sice příliš
daleko od Rozvadova, přesto jsme
si museli přivstat.

Brzy ráno nás v Lysé vyprová-
zel déšť, v Norimberku nás vítala
sněhová nadílka, která se k adven-
tu jaksi lépe hodí. Advent
v Norimberku je opravdu překrás-
ný. Výzdoba starého města, histo-
rických památek i vánoční trhy
stojí rozhodně za vidění.

Prohlédli jsme si významné
památky ve městě, gotické chrá-
my, pověstnou Krásnou kašnu,
která plní tajná přání, navštívili
jsme muzeum norimberského
rodáka, malíře a grafika Albrechta
Dürera a muzeum hraček. Tak
velikou sbírku hraček, od těch
nejstarších až po současné, mají
opravdu málokde.

Potom jsme si prošli vánoční
trhy, které jsou vůbec nejstaršími
na území Německa, ocenili jsme
vkusné stánky s ryze vánočním
a rovněž voňavým zbožím, ochut-
nali proslulé norimberské perníč-
ky i klobásky, nakoupili drobné
dárky pro své nejbližší a spokoje-
ně jsme se vydali na cestu domů.

Žáci 2. stupně 
ZŠ Bedřicha Hrozného

Vánoční jarmark
Ve škole jsme pořádali ve čtvr-

tek 11. 12. 2008 odpoledne vánoč-
ní jarmark. Každá třída měla svůj
nazdobený stánek a své vlastno-
ručně udělané výrobky (perníčky,
svíčky, svícny a jiné vánoční
dekorace, drobné dárky), které
jsme prodávali. Některé třídy se
zaměřily na občerstvení. Největší
úspěch sklidila 7.A s řízky a salá-
tem, i když svařené víno a zákus-
ky 7.B si také návštěvníci pochva-

lovali. Třídy 3.B, 4.A a 4.B si při-
pravily vystoupení. Zazpívaly ta-
ké děti z MŠ Sluníčko z Milovic
a dětský sbor Fontána. Když byl
jarmark otevřen, ke stánkům se
nahrnuli rodiče a kupovali a kupo-
vali. Vždyť to je pro nás na Den
dětí 1. června! Prodávalo se taky
1. číslo školního časopisu „J.A.K.
se žije...“. Celkově byl jarmark
velmi úspěšný.

Ondřej Vykoukal IV. A

Vánoční zpívání pro radost
Mateřská škola Čtyřlístek ul.

Brandlova dne 18. 12. 2008 uspo-
řádala zpívání na MÚ v Lysé nad
Labem.

Potěšit a zazpívat přišly děti ze
III. a IV. třídy. Známé i méně
známé vánoční písničky všem na
městském úřadě připomněly bliží-
cí se nejkrásnější svátky v roce.
Vždyť  ŠTĚDRÝ DEN je již za pár
dní! Nechyběl ani živý hudební
doprovod na klávesy v podání

pí.ředitelky Hanky Rambouskové.
Někteří  přítomní se nechali unést
a známé koledy si s dětmi zazpí-
vali. Děti byly po zásluze odmě-
něny potleskem a nechyběla ani
sladkost na cestu zpět do školky.
Poslední akce roku 2008 se oprav-
du vydařila a všem dětem moc
děkujeme za krásné vánoční  zpí-
vání - byla to radost poslouchat.

Za MŠ Čtyřlístek Z.G.

Obchodní akademie, Lysá nad Labem,
Komenského 1534

nabízí výuku v kurzu

Přípravný kurz matematiky k přijímacím zkouškám na VŠ
Rozsah: 5 x 90 minut ●● Cena: 750,- Kč

Termíny: pondělí - 16. 2., 23. 2., 9. 3., 16. 3., 23. 3. 2009 
od 14,30 hodin

Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky 
Obsah kurzu: výrazy, funkce, rovnice a nerovnice, analytická geometrie,
opakování, shrnutí, zkušební testování. Kurz je určen pro žáky středních

škol, kteří se připravují na studium na VŠ nebo VOŠ.

OA Lysá n. L. - příspěvková organizace
SK tel.: 325 553 021; 
tel./fax.: 325 552 143
oalysa@nymburk-info.cz ●● www.oalysa.cz
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LYSÁ nad LABEM

Díky a na shledanou,
pane Císaři!

V kvantitě předvánočních akcí
se nikdo nestačil zmínit v Listech
o koncertu kasičské dechovky.
Protože sál kina byl opět plný,
mnozí z nás mají ještě v paměti
líbivě sestavený program s vyni-
kajícími výkony sólistů instru-
mentalistů a zpěváků. Pořad jako
obvykle moderoval příjemně „po
svém“ šéf kapely Ing. Jiří Fišer.
Uvedl dvě zajímavé skutečnosti.
Předně, že tento soubor je vlastně
mladý, což dokazuje snad polovi-
na jeho členů, a že jeho letitý diri-
gent Miroslav Císař se vzdává
postu dirigenta. Uznávám, že
dozrál do věku, kdy mu je už veli-
ce zatěžko dojíždět na zkoušky
a koncerty ze vzdálené Rtyně
v Podkrkonoší. 

Nu, je tomu pěkná řádka let, co
se našim hasičům věnuje. Sám
výborný muzikant - houslista, vio-
lista, trumpetista, absolvent sklad-
by a dirigování, byl jeden čas v 70.

letech v Kolíně také dirigentem
Městské hudby Františka
Kmocha. Za vedení lyské dechov-
ky Josefem Švejdou se uvažovala
možnost, aby se naše kapela stala
Federální hudbou Svazu požární
ochrany. Tehdy se u nás začal
objevovat cca jednou měsíčně
p. Císař jako metodický poradce.
V roce 1990 se p. Švejda stěhuje
do Poděbrad (zakládá tam
Lázeňskou kapelu) a Lysá zůstala
bez dirigenta. Naštěstí byl po ruce
p. Císař, který začal vypomáhat
častěji, až se dal přesvědčit k trva-
lé spolupráci. S ním naše dechov-
ka rozdávala osmnáct let radost na
mnoha vystoupeních v Česku, ale
i v Chorvatsku, Slovinsku, Ně-
mecku, Francii a Norsku.

Takže není to jen slušnost, ale
opravdový cit, abychom mu podě-
kovali. Přejeme mu hodně zdraví
a síly!

Ing. Bohumil Kolací
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Středočeský kraj oceňuje ekologickou snahu svých obyvatel 

Samolepky s poděkováním
Středočechům za rostoucí zájem
o tříděný odpad se v brzké době
začnou objevovat na většině
sběrných míst v tomto kraji. Ve
středních Čechách vzrostlo
během posledních tří let množ-
ství tříděného odpadu o celou
polovinu. Svůj díl na tom jistě
má i kampaň na podporu zájmu
o ekologickou likvidaci odpadů,
kterou pořádá Středočeský kraj
ve spolupráci s neziskovými spo-
lečnostmi EKO-KOM a ASE-
KOL. 

Samolepky s nápisem „Děku-
jeme, že třídíte“ se objeví během
prvního čtvrtletí příštího roku ve
více než 450 obcích a městech
kraje. „Rozešleme více než osm
tisíc samolepek. Někde budou
k vidění již v lednu, jiná města
mají v plánu jejich výlep třeba až

v březnu, kdy budou vyměňovat
kontejnery,“ řekl Milan Tomík
z agentury FI Konsult, která má
tuto propagační akci na starosti
a dodal: „Vylepování samolepek
je součástí ekologické kampaně,
ale především jde o určitou formu
poděkování všem, kteří si uvědo-
mují důležitost péče o životní pro-
středí, a proto se zapojili do systé-

mu třídění. Je dobré, aby lidé měli
zpětnou vazbu a věděli, že si jejich
snahy někdo váží a že třídit odpad
má cenu.“

Letošní kampaň na zvýšení
informovanosti Středočechů

o způsobech, jak šetrně a ekolo-
gicky třídit odpad z domácností, je
volným pokračováním minulých
ročníků, které se v tomto kraji
ukazují jako velmi užitečné.
„Množství vytříděného odpadu ve
Středočeských obcích vzrostlo
mezi posledními třemi roky o více
jak polovinu,“ uvedl Tomík a do-
dal: „Kdybychom tento vytříděný
odpad naložili na nákladní vlak,
v roce dva tisíce čtyři by byl dlou-
hý šedesát kilometrů. Za loňský
rok by už měřil rovných sto deset
kilometrů." 

V rámci kampaně za rok 2008
měla veřejnost možnost dozvědět
se například kolik odpadu člověk
vůbec vyprodukuje, jak jej může-
me správně třídit, k čemu následně
vytříděný odpad slouží či co se
z něj vyrábí. Cílem akce bylo pře-
devším motivovat všechny obyva-
tele Středočeského kraje, aby se
do sběru a třídění odpadu také
zapojili. Informace se k lidem
dostávaly skrze reklamu, billboar-
dy, upoutávky v místním tisku,
v prostorách městské hromadné
dopravy či prostřednictvím roz-
hlasu. „Lidé by měli třídit využi-

telný odpad především kvůli
tomu, aby neskončil na skládce,
kde zatěžuje životní prostředí.
Naopak při recyklaci se nejvíce

materiálově využije. Jelikož se za
skládky platí, obce a města mohou
díky ekologické likvidaci odpadů
jedině ušetřit,“ uvedl další důvod
na podporu třídění odpadu Milan
Tomík.

Bližší informace ke kampani
a ke třídění odpadů ve Středočes-
kém kraji najdou zájemci na
webových stránkách www.
stredoceske-odpady.cz a www.
stredoceska-kampan.cz.

Ing. Milan Tomík,
koordinátor akce

Třídíme ve škole
Jedním z projektů, do kterých

se SOŠ a SOU Lysá nad Labem

v roce 2009 pustila, je projekt
finančně podpořený Středočes-
kým krajem s názvem Třídíme ve
škole. Je zaměřen na separaci
papíru a plastů v budovách školy.
Protože v naší škole vzniká velké
množství plastového a papírového

odpadu, rozhodli jsme se s tím
něco udělat. Bohužel po provede-

ném průzkumu
svozu odpadů jsme
museli konstatovat,
že budeme potře-
bovat nemalé
množství finanč-
ních prostředků.
Využili jsme mož-
nost zpracovat pro-
jekt, který nám byl
schválen a Stře-
dočeský kraj nám
vyšel vstříc a větši-
nu prostředků na
nákup nádob, svoz
odpadů a pronájem
kontejnerů poskytl
ve formě dotace
z Fondu životního
prostředí Středo-
českého kraje.
Jsme tedy na začát-
ku a žáci, kteří se
sami často ptali,
proč netřídíme od-

pady, konečně budou mít možnost
se alespoň malou měrou aktivně
účastnit ochrany životního pro-
středí.

Ing. Iva Bittnerová,
SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Rozhovor se starostou města
Mgr. Jiřím Havelkou

Minulý týden jsme přišli my
šesťáci s nápadem „vyzpovídat“
pana starostu. Byl tak laskav
a udělal si na nás čas ve svém
nabitém programu:

Jaké je to vést město?
Někdy je to ta nejlepší věc

a někdy nejhorší. 
Co se Vám nelíbí na městě

Lysá a chtěl byste zlepšit? 
Doprava, obchvat okolo města. 
Co se Vám naopak líbí?

Máme krásný zámek a taky pří-
jemné lidi. 

Co se Vám ve funkci povedlo?
Výstavba bytů. Bývalá Fruta, kde

se vyráběly okurky, se prodala
a budou tam právě nové byty
a bazén pro veřejnost. Dětská hřiště. 

Co děláte ve svém volném
čase?

Hraji volejbal, tenis a věnuji se
rodině.

Andrea Řečinská, VI.B
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SVATBY ● OSLAVY ● KONFERENCE
● SEMINÁŘE ● PLESY ● DIVADLA

● VÝSTAVY ● KONCERTY ● FESTIVALY
● FILMOVÉ LOKACE

www.zamekbonrepos.cz
Tel.: 603 484 661

P ř i p r a v u j e m e  n a  ú n o r

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
Logopedická poradna aneb Brousíme si jazýčky

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

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

Pro dospělé je připraveno pokračování pilates, kalanetikya jógy.
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

Kroužky:

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

Vstupné
30 Kč dospělí, děti zdarma

MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

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

Po 16.2. MUDr. Matasová
Út 17.2. MUDr. Matasová
St 18.2. MUDr. Chocholová
Čt 19.2. MUDr. Dáňová
Pá 20.2. MUDr. Matasová
So 21.2. MUDr. Dáňová
Ne 22.2. MUDr. Dáňová
Po 23.2. MUDr. Čerňanská
Út 24.2. MUDr. Matasová
St 25.2. MUDr. Chocholová
Čt 26.2. MUDr. Dáňová
Pá 27.2. MUDr. Dáňová
So 28.2. MUDr. Chocholová
Ne 1.3. MUDr. Chocholová

Únor 2009

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Ne 1.2. MUDr. Chocholová
Po 2.2. MUDr. Čerňanská
Út 3.2. MUDr. Matasová
St 4.2. MUDr. Chocholová
Čt 5.2. MUDr. Dáňová
Pá 6.2. MUDr. Chocholová
So 7.2. MUDr. Čerňanská
Ne 8.2. MUDr. Čerňanská
Po 9.2. MUDr. Čerňanská
Út 10.2. MUDr. Čerňanská
St 11.2. MUDr. Chocholová
Čt 12.2. MUDr. Dáňová
Pá 13.2. MUDr. Čerňanská
So 14.2. MUDr. Čerňanská
Ne 15.2. MUDr. Matasová

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

Taneční kurz září - prosinec 2009
Kurz tance a společenské výchovy bude 
probíhat pod vedením Ladislava Fišera 

v sále Záložna v Benátkách n. J. většinou 
o sobotách od 17 hodin.

Doprava z Lysé n. L. bude zajištěna 
autobusem za 200,- Kč na osobu 

na všechny lekce, se zastávkami v Litoli, 
v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí, na sídlišti 
a v případě zájmu i v Benátecké Vrutici.

CENY:
Kurzovné ...................................................................... 1.400,- Kč 
PRO PÁR NABÍZÍME VÝHODNOU CENU ..... 1.200,- Kč/os. 
(při současném zaplacení za celý pár)

Gardenka ........................................................................ 200,- Kč
(Gardenka platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené 

a věneček musí být zaplaceno vstupné.)

Doprava ........................................................................... 200,- Kč
Upozornění:
doprava bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé
jízdné v autobuse již nebude možno zakoupit!

Př ih lás i t  s e  můžete  od  února  do  kvě tna  2009
na Městském úřadě v Lysé n. L., u paní Frankeové - odbor kultury 
(tel. 325 510 212), avšak pouze do naplnění kapacity, která činí 35 párů. 
Je možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude probíhat 
rovněž každou sobotu v sále Záložna Benátky n. J., ale od 20 hodin 
(přihlášky na telefonu 774 329 329). Na ten však nebude zajištěna doprava
autobusem z Lysé n. L.
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Je možná obnova barokní
krajiny?

V říjnu 2008 se podařilo odbo-
ru životního prostředí u příležitos-
ti slavnostní výsadby stromů
v zámeckém parku vydat novou
brožuru s tématikou barokní kraji-
ny. Na jejím vydání měla zásadní
podíl práce prof. Evy Semotanové
z Historického ústavu Akademie
věd ČR, která se tématu barokní
krajiny věnovala v rámci porovná-
vání přesnosti starých map
a vedut. Až díky její práci jsem si
uvědomil, jak dalece se krajina za
uplynulá staletí změnila. S odstu-
pem času mohu říci, že mne napl-
ňuje představa pokusit se obnovit
některé zaniklé krajinné struktury
a obohatit tak krajinu o „výletní“
i „duchovní“ místa.

Jako první vlaštovka se ukázala

naprosto neuvěřitelná podpora
Ing. Žáry z Lesů České republiky,
s. p., který na základě předlože-
ných materiálů přislíbil obnovit
některé zaniklé průseky ve dvo-
reckých lesích a dokonce ze stát-
ních prostředků uhradit výstavbu
dřevěného altánu a informační
tabule. Ty jsou od listopadu umís-
těny v místě původní Šporkovy
poustevny sv. Františka z počátku
18. století. Při vymýšlení vzhledu
a účelu stavby jsme se inspirovali
vzdušným dubovým lesem a pří-
rodním materiálem. Nechtěli jsme
totiž „katalogovou“ stavbu. Zbývá
jen umístit panel s textem (připra-
vujeme v rámci oslav Dne Země
na jaro).
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda
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Co mě trápí
Historici kladou počátek osíd-

lení Lysé kolem pátého století.
Tehdy zde byly hluboké lesy
a nespoutaná řeka s četnými rame-
ny a ze zeleného koberce vyčníval
světlý nezalesněný vrch, s příkrou
k jihu se svažující opukovou ská-
lou. Zde bude asi původ názvu
Lysá. Byla to zřejmě divoká, ale
krásná krajina, plná zvěře a ptac-
tva.

Když přišli lidé, začali zakládat
osady a klučit lesy pro svá obydlí
a pole. Lesy byly zřejmě smíšené,
duby se tu střídaly s borovicemi,
olšemi, vrbami a jinými dřevina-
mi. Jak obyvatel přibývalo, po-
stupně mizelo i zalesnění a pokud
došlo k obnově lesa, pak se jedna-
lo převážně o monokultury pěsto-
vané pro těžbu. Ekonomika převá-
žila krajinotvornou a ozdravnou
funkci lesa. Tak tomu bylo všude,
prakticky v celém našem státě
i světě. Tento omyl našich předků
se nám dnes mstí četnými přírod-
ními katastrofami, ať počasím či
přemnožením živočišných škůdců.
Pamatuji například kalamitní pře-
množení mnišky v hrabanovských
lesích, četné polomy, nebo píseč-
né bouře nad litolskými poli.
A pokud jsou pravdivé předpově-
di vývoje počasí na Zemi, bude
ještě hůře. Škodlivé emise z prů-
myslu a autodopravy jen urychlí

hrozící zkázu. Tomu je třeba se
bránit. Podobné poměry zde kdysi
v dávné minulosti již určitě byly.
Příroda si s tím ale uměla poradit,
pokud se jí člověk do toho neple-
tl. Bohužel se často pletl a plete.

Proč o tom píši? Měli bychom
se pokusit vývoj zvrátit, napravit
co bylo provedeno špatně a připra-
vit pro naše potomky snesitelnější
prostředí.

Již jsem se o tom jednou v Lis-
tech zmínil. Bylo by asi dobře,
rozšířit nejen výsadbu zeleně ve
městě, jak ji s velkou erudicí orga-
nizuje pan Ing. Svoboda ze život-
ního prostředí, ale zaměřit se i na
vhodné a ekonomicky nevyužíva-
né plochy v okolí města. Mám na
mysli vytvořit kolem Lysé pásy
biokoridorů, které by současně
sloužily jako větrolamy. Zvýšilo
by se tak nejen ozdravění ovzduší,
obsah kyslíku, ale i ochrana divo-
kých zvířat a ptactva. 

Stejné je to i s vodními plocha-
mi. Dosti v tomto směru zajistil
velký fanda pan Charamza zřizo-
váním nových a obnově zaniklých
rybníků. Je třeba mu však pomoci
i ze strany města. Psát o tom, jak
nám škodí přebujelá autodoprava,
již ani raději psát nebudu. Ještě by
mě nějaký autofil ze vzteku přejel.

Václav Mrkvička

MĚSTO ČELÁKOVICE 
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích
nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Dne 8.1. 2009 rozhodla Rada města Čelákovic o vyhlášení

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na pracovní pozici:
Ředitel/ka Městského muzea v Čelákovicích

Požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky včetně způsobu a termínu její-
ho podání byly stanoveny takto: 
Požadujeme:
● vysokoškolské případně vyšší odborné vzdělání (studium historických

věd výhodou), minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
● nejméně 3 roky praxe v řídící funkci, 
● manažerské a organizační schopnosti, 
● orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled, 
● občanská bezúhonnost,
● schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samosprávy. 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
● jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a vlast-
noruční podpis. 

K přihlášce je nutno dále připojit:
● strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a

praxi, odborných znalostech a dovednostech, 
● ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
● výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
● negativní lustrační osvědčení dle zákona 451/1991 Sb., (platí jen pro

občany České republiky, nepožaduje se u osob narozených po 1. 12.
1971), 

● souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona
č. 101/2000 Sb., 

● koncepci řízení a nástin budoucího vývoje Městského muzea v Čelákovi-
cích při zachování kontinuity sbírkotvorné činnosti ve vymezené sběrné
oblasti, s důrazem na popularizaci vlastivědného muzea především mezi
školní mládeží, muzejní programy pro širší veřejnost, netradiční formy
prezentace sbírek a propagace Tvrze.

Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2009 nebo dle dohody. 
Platové podmínky dle platných právních předpisů.
Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu neurčitou. Po uplynutí 1 roku bude
zřizovatel požadovat předložení a obhájení Koncepce rozvoje Městského
muzea v Čelákovicích ve střednědobém horizontu (tj. v období let 2010 -
2015).

Termín a způsob podání přihlášky:
● termín podání přihlášky: nejpozději do 20. 2. 2009, 
● způsob podání přihlášky: přihlášku zašlete nejpozději s datem podání
odpovídajícím výše uvedenému termínu a s označením obálky „Výběrové
řízení - ředitel Městského muzea“ na adresu Městského úřadu v Čelákovi-
cích, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice nebo předejte do podatelny
MěÚ v Čelákovicích s uvedením odesílatele.  

Nabízíme: možnost získání služebního bytu. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu. 

Bližší informace: PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta, tel. 326 929 117, 
e-mail: lubos.rydlo@celakovice.cz, Marie Vávrová, vedoucí odboru školství,

informací a kultury, tel. 326 929 108, e-mail: kultura@celakovice.cz.

Podklady zájemcům o výběrové řízení na vyžádání: 
Zřizovací listina Městského muzea v Čelákovicích,

Roční výkaz a zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea 
za rok 2007.
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Bilancovali jsme
Farní sbor Českobratrské círk-

ve evangelické je spjat s Lysou už
226 let. Vždycky v ní reprezento-
val náboženskou menšinu. V době
svého vzniku, bezprostředně po
vydání tolerančního patentu,
dával horko těžko dohromady
tehdy zákonem požadovaných
500 osob, potřebných k založení
„nekatolického“ sboru. Přesto
z něj vzešlo mnoho výrazných
osobností. Vedle Bedřicha
Hrozného pět lyských starostů
a jeden europoslanec. V současné
době je Evangelický sbor ještě
o trochu menší než v době svého
vzniku. K 1. lednu 2009 eviduje
469 členů. Nikoli pouze v Lysé,
ale i v okolních obcích, včetně
Milovic, Benátek a Čelákovic.
Většina členů sboru však bydlí
v Lysé, kde má sbor na nám. B.
Hrozného své sídlo.

Areál Evangelického sboru je
kulturní památkou. Ne ovšem
takovou, kterou navštěvují pouze
turisté. V tomto areálu se žije.
Církev je pozoruhodná tím, že
vytváří zázemí pro život od koléb-
ky až po hrob. Jsou lidé, kteří byli
ve zdejším kostele pokřtěni, měli
zde svatbu, účastnili se neděli co
neděli bohoslužeb a byli odtud
vyprovozeni i na svou poslední
cestu. Jaká jiná společenská sku-
pina je ve svém působení takto
univerzální? Ale máme bilanco-
vat. Nejprve tedy, co se dělo
„v srdci“ našeho areálu, v kostele.

Bohoslužby se konaly každou
neděli, případně jiný významný
den církevního roku za průměrné
účasti 67 osob. Těší nás, že ten
počet roste. Při shromážděních
bylo osm lidí pokřtěno (6 dětí a 2
dospělí). V červnu se konala kon-
firmace, při které se ke svému
křtu, vykonanému v dětství, při-
znaly dvě dívky. Ve svatebních
shromážděních byly oddány dva
páry. V pohřebních shromáždě-
ních jsme se zde rozloučili se šesti

zemřelými. Tři další rozloučení
byla v obřadních síních. Boho-
služby sbor konal ve čtrnácti
denní frekvenci také v Domově
důchodců na zámku (8) a v kaza-
telské stanici v Čelákovicích (10).

V týdnu se na faře nebo ve sbo-
rovém domě scházely menší sku-
piny členěné buď podle věku nebo
zájmového zaměření. Byli to kon-
firmandi (2), mládež (7), třicátníci
(11), padesátníci (15), orchestr
(7), pěvecký sbor (8), biblická
hodina (8). V ZŠ B. Hrozného se
konalo vyučování náboženství (5).
To probíhalo i v ZŠ Milovice -
Mladá (3). Pro zájemce o křest se
konala individuální křestní přípra-
va. Mládež si uspořádala víkendo-
vý pobyt v Liberci a prázdninový
pobyt v Novém Městě pod
Smrkem. Před Vánocemi zde hos-
tila své vrstevníky ze seniorátu
(52). Všechny generace se účast-
nily autobusového zájezdu do
Žatce a Peruce (46). Ve spolupráci
s městem se konala slavnostní
shromáždění ke státním svát-
kům M. J. Husa a 28. října. Areál
jsme otevřeli veřejnosti ve dnech
Evropského dědictví a provedli
jím několik ohlášených výprav.

V průběhu roku se brigádnicky
pracovalo na údržbě a drobných
opravách (WC, zdi, nátěry stře-
cha, vodoteč…). Dodavatelsky
byla provedeno zajištění pískov-
cové vyzdívky studny a oprava
severní zdi kostela. Ta druhá akce
byla provedena za výrazné finanč-
ní pomoci města, kraje a Minis-
terstva kultury. Kdo se chce
dozvědět o životě Evangelického
sboru víc, případně se z tepla
svého domova podívat do jeho
areálu, může nahlédnout na jeho
internetová stránky (volny.cz
/cce.lysa). Komu to nebude stačit
či nabude dojmu, že by ho něco
z toho, co se zde děje, mohlo zau-
jmout, může přijít. Bude vítán.

Emanuel Vejnar, farář

Za Lysou krásnější XIX.
Blíží se jaro a to je signál

k napjatému vyhlížení prvních
květů. Kdo zavítáte do ulice
Raisovy (U Studánky) na přelomu
února a března, možná již uvidíte
žlutě kvetoucí alej dřínů (Cornus
mas). Stromy město vysadilo
v roce 2006. Co je však potěšující,

je skutečnost, že někteří obyvatelé
ulice nezaplácli trávník zámkovou
dlažbou a stále udržují pěkné 
trvalkové záhony před domy.
Nejhezčí z ulic je před domem
č. p. 282. Naleznete zde růže, roz-
chodníky a podzimní astry.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Na podzim roku 1858 přišel na
městský úřad v Lysé nad Labem
zajímavý požadavek. Podplukovník
7. c.k. dragounského pluku, hrabě
Bellegarde, bydlící toho času na
dnešním náměstí Bedřicha Hroz-
ného v č.p. 265 v budově tzv. „kní-
žecích kasáren“ (dnešní Polabské
muzeum), neměl k dispozici kůlnu
k uschování vlastního vozu. Jelikož
bylo zjištěno, že pan podplukovník
má na takovou prostoru právní
nárok, bylo urychleně hledáno
místo, kam ji postavit. Tehdejší
lyský pan měšťanosta (dnes staros-
ta) Josef Heide navrhl, aby
„…kolna v koutě u věže starého
kostela vistavěna[!] byla.“

Starý kostel sv. Jana Křtitele,
tehdy již přesvěcený na kapli svaté
Barbory, stával ve východní části
dnešního náměstí Bedřicha Hroz-
ného a byl využíván již jen jako
skladiště. Plánky ke stavbě si vyžá-
dalo vojenské ženijní ředitelství
z Terezína, aby je mohlo posoudit.
Jejich vypracováním byl pověřen
„obecní starší a stavitelský mistr“

Antonín Sládeček, který dodával
projekty pro mnoho stavebních akcí
města menšího rozsahu. Město si
také vymínilo, že v případě jejího
budoucího odstranění mu připadnou
veškeré stavební hmoty použité na
její stavbu.

Ženijní ředitelství v Terezíně
však dodalo svůj souhlas se stavbou
až v létě 1859. Mezitím z Lysé ode-
šel podplukovník Bellegarde a jeho
místo zaujal c.k. major, kníže
Windischgrätz. Ten se již nezdržo-
val čekáním na dokončení kůlny
a svoje vozy umístil v c.k. konírně.
I přes tuto skutečnost se město roz-
hodlo kůlnu postavit, neboť „…ne-
rozhoduje, že bi[!] taková kolna,
v budoucnosti potřebná nebila[!],
neb možno jest, že bi[!] tato kolna
k nadpravenému účelu v nejbližším
čase požadována byla.“

Obecní výbor se totiž usnesl, že
v případě jejího nevyužití ze strany
c.k. eráru ji použije jako skladiště
hasičského nářadí. K čemuž také
skutečně došlo. Kůlna, „…z kamene
dílem na vápně dílem na hlýnu[!]
vystavěná,“ tak sloužila jako sklad
hasičského nářadí až do roku 1879,
kdy byla spolu s kostelem demolo-
vána a hasičská výzbroj byla umís-
těna v nové kůlně v zadním traktu
radnice (č.p. 23).

PhDr. Michal Řezníček

Archivní 
střípky
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Jak jsou dlouhé tři roky?
Jak jsou dlouhé tři roky jsem si

uvědomil v říjnu 2008, když jsem
spolu s několika památkáři, archi-
tekty a historiky umění navštívil
kubistickou vilu v areálu bývalého
cukrovaru v Litoli. Výlet s názvem
„Kubismus ve středních Čechách“

mi připomněl Dny evropského
dědictví 2005, kdy jsme spolu
s paní Jaroslavou Labutovou,
Olgou Čvančarovou a Annou
Kosovou uklidili a připravili celou
cukrovarskou vilu v Litoli pro
zvědavé návštěvníky. Úklid nebyl
samoúčelný, vše se připravovalo
na výstavu a přednášku „naší“
památkářky Šárky Koukalové.
Téma bylo jasné - kubistická vila
v Litoli. Když jsem se posléze
podíval do archivu našich akcí,
pročetl texty Šárky Koukalové
a prohlédl fotografie Ester
Havlové, napadlo mne si rok 2005
přiblížit.

Vila generálního rady Beniese
(vila cukrovaru v Litoli)

Architektonickým skvostem
přesahujícím nejen hranici regio-
nu, ale bez nadsázky i českého
státu je vila cukrovaru v Litoli.
Tato velice hodnotná kubistická
stavba byla projektována Ing.
Emilem Králíčkem v roce 1912
pro generálního radu Jindřicha
Beniese. Vysoce reprezentativní
dům byl obklopen rozlehlou
zahradou, ze které se do dnešních
dnů zachovala jen část. Rovněž
i sousední cukrovar byl pro hava-
rijní stav zbourán a na jeho místě
vzniklo rozsáhlé zpevněné plochy
firmy ARS Altmann.

Dům je jednopatrový, důmyslně
koncipovaný, hýřící bohatostí
architektonických detailů. Vedle
pilastrů jsou to plastické pásy
kubizujícího dekoru, masivní plas-
ticky zdobené sloupky u vstupu ze
severní strany domu, balkony,
terasy a místy okna tvaru šestiú-
helníku kopírujícího převážně
dekor architektury. Fasáda je tvo-
řena hrubozrnnou omítkou hnědo-

růžové barvy v kombinaci s cihel-
nými prvky (pilastry, výrazným
soklem, členitými terasami).

Vstup do obytné části domu je
ze západní strany, kde schody dolů
vedou do suterénu. Ústřední míst-
nost suterénu tvoří hala se čtyřmi

pravoúhlý-
mi sloupy.
Bývala zde
k u c h y ň ,
k o m o r a ,
spíž, pří-
p r a v n a ,
s k l a d
po t rav i n ,
umývárna,
m í s t n o s t
pro usklad-
nění vína,
p r o s t o r

ústředního topení a tři menší míst-
nosti pro služebné. Do přízemí,
nejvýstavnější části domu, je vstup
ze strany severní. Pozoruhodnou
vstupní chodbou se dostaneme do
haly, kde dominují čtyři sloupy
o čtvercovém půdorysu. Sloupy
jsou v horní polovině bohatě zdo-
bené plastickým kubistickým tvaro-
slovím (podobně jako sloupy při
vstupu severního průčelí, ale
v detailech se odlišují), v dolní
části bývalo dřevěné obložení se
střídmě vyřezávaným dekorem.
Prostor vymezený sloupy má ve
stropu tvar osmiúhelníku, kde
býval otevřený průhled až na stře-
chu. V hale je zachováno dřevěné
obložení stěn. Samotný strop haly
je po obvodu sloupů členitý plas-
tickými pravoúhlými pásy. Směrem
na jih je vstup do bývalého obýva-
cího pokoje a jídelny. V těchto
místnostech se zachovaly dveře
a podokenní mřížky zakrývající
topení. Z obývacího pokoje se
vcházelo do pánského pokoje.
Prosklené dveře jsou původní
a typické je i výrazné profilování
okraje stropu. Další menší míst-
nosti přízemí sloužily jako jídelna,
přípravna, prostor schodiště do
patra, šatna, místnost pro služku
a toalety. V patře je ústředním
prostorem opět hala s galeriemi.
Uprostřed severní strany se
nachází schodiště, ze kterého je
vstup na balkon se třemi okny ve
tvaru šestiúhelníku. Původní maji-
tel měl v patře šatnu, místnost pro
služku, lázně osvětlené šestiúhel-
nými okny a pokoje se vstupem na
balkon. Ve zděném přístavku na
střeše se nalézá prostor schodiště
a dvě menší místnosti (na každé
straně jedna). Uprostřed rovné
střechy je skleník ve tvaru trojú-

helníku, v němž je patrný půdorys-
ný tvar haly. Dekorované sloupy
vedou až zcela nahoru a je viditel-
ná svrchní konstrukce.

Architektonický kubismus je
českým fenoménem. Emil Králí-
ček (1877 - 1930) patřil k nejvý-
raznějším osobnostem české sece-
se, a to zvláště v pozdním období.
Jako jeden z prvních architektů
uplatnil ve svých projektech his-
torické prvky. Až do nedávné doby
byl zcela neznámý, neboť projek-
ty pro Blechovu firmu si nemohl

sám podepisovat ani publikovat.
Je autorem celé řady význam-
ných domů v Praze, např. paláce
Diamant ne nároží Spálené
a Lazarské ulice.

Tolik Šárka Koukalová ve
stručném shrnutí. A k mé úvodní
otázce dodávám, že od dnů evrop-
ského dědictví 2005 do prohlídky
vily v roce 2008 uplynulo 1111
dní. Co vše se za 1111 dní poved-
lo, uvidíme v příštích Listech!

Stanislav Svoboda

Lyžařský kurz naší školy
Dne 10. 1. 2009 se ZŠ Bedřicha

Hrozného vydala na dlouhou ces-
tu do Deštné v Orlických horách
na lyžařský kurz. Kurzu se zúčast-
nilo 37 žáků z osmých ročníků a 3
paní učitelky. Ubytovali jsme se v
hotelu Orlice kousek od lyžařské-
ho centra, kde jsme také byli na
celý den lyžovat. Sněhu bylo dost,
a tak jsme hned první den vyrazili
na sjezdovku za hotelem. Někdo
lyžovat uměl, a tak si sem přijel
zdokonalit své lyžařské umění, ale
našlo se i několik málo jedinců,
kteří stáli na lyžích poprvé, a tak
se to museli naučit. Kromě lyží si
pár žáků vypůjčilo nebo z domova
přivezlo svůj snowboard a zkouše-

li i jízdu na snowboardu. Třikrát
jsme také vyrazili na běžky. Za
naše dobré chování nám byly
dovoleny 2 večerní diskotéky, při
kterých jsme si pořádně zařádili.
Jeden den odpoledne jsme se také
zašli podívat do městečka Deštné,
abychom si prohlédli, jak to tam
vypadá. A jeden ze 7 večerů jsme
věnovali i kultuře, navštívili jsme
ochotnický divadelní spolek
Kačenka a hra se jmenovala
Titanic. Byla to veliká legrace a
hodně jsme se pobavili. Až na
modřiny nebo naraženiny jsme se
všichni vrátili zpátky domů zdraví
a spokojení. „Ať žije lyžák!“

Petr Pokorný 8.C



Plesová sezóna je v plném
proudu. Nemohla se vyhnout ani
nám klientům na zámku. Slav-
nostní nálada, sváteční oblečení,
úprava od holiče či kadeřnice
a hlavně pocit z plesového nadšení
provázené vzpomínkami na aktiv-
ně prožívaná léta - to všechno pro-
vázelo přípravu i samotný průběh
plesu.

Konal se v úterý 20. ledna, ve
stylově vyzdobeném sálu na
1. patře. Program byl velice pestrý.
Po slavnostním nástupu a vznos-
ném pochodu na motivy
Mendelsohna - Bartholdyho jsme
zahájili tance Kmochovou mazur-
kou „Po starodávnu“. Následovala
módní přehlídka nám nakloně-
ných studentů ze SOŠ a SOU

módních návrhářů, která sklidila
veliký úspěch. V krátkém interva-
lu jsme si zatančili oblíbené valčí-
ky a už nás čekalo další vystoupe-
ní - romského souboru MIRIKLE.
Děti vystupovaly ve svých nád-
herných zlatočervených kostý-
mech a zaujaly tak naše klienty, že
musely přidávat. Je třeba s uzná-
ním podotknout, že na Zámek při-

šly pěšky, v civilním
oděvu, a svůj taneční
úbor si každé dítě
neslo v taštičce.
Jejich vystoupení
bylo úžasné a naši
klienti se těší na
jejich vystoupení
příští.

Pak už následova-
la pravá plesová
pohoda. Tance,

zpěvy, povídání u stolu a vzpomí-
nání na vlastní plesové zážitky
z let minulých. A to až do okamži-
ku, kdy byl vyhlášen tah tomboly.
Samotná tombola je také jedna
z velmi vítaných akcí u nás
v domově. Díky sponzorům i dár-
cům z řad zaměstnanců jsme měli
v tombole na sto cen. A ne ledaja-
kých! Nádherné deštníky, čajové

soupravy, kolekce zákusků, kos-
metických přípravků a jako hlavní
cena velikánský dort. Lístky na
tombolu byly prodané v cuku letu.
Samotný tah tomboly a roznášení
výher zabralo více než půlhodiny
času.

K tanci a poslechu hrála naše
oblíbená kapela „Šporkovjanka“.
Při každém tanečním kousku se ke
zpěvu přidali všichni klienti. No
a na závěr jsme všichni poděkova-
li naší bývalé paní ředitelce - Marii
Beníkové - za vše, co pro nás
všechny obětavě konala po celou
dobu. 

Musím hodnotit, že náš ples na
Zámku nám tak rychle uběhl, že to
přišlo až moc líto. A čekat až na
příští plesovou sezónu je moc
dlouhá doba. Rádi bychom tedy
udělali obdobné posezení třeba už
na svátek sv. Valentýna, s rozdává-
ním valentýnských srdíček, ve
kterých budeme inkognito vyzná-
vat lásku či obdiv ostatním klien-
tům či zaměstnancům. Ale o tom
budeme čtenáře Listů opět infor-
movat. 

Za klienty Domova Na Zámku 
MVDr. Jan Kořínek,

muzikoterapeut

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
podává pomocnou ruku žadatelům do ROP SČ 

- On-line kurz „Jak na projekt“
Regionální operační program

Střední Čechy (ROP SČ) je určen
pro čerpání finančních prostředků
z fondů Evropské unie a je kon-
krétně zaměřen na střední Čechy,
které jsou územně shodné se
Středočeským krajem. Program se
soustředí na podporu rozvoje regi-
onu ve třech základních oblastech:
v dopravě, cestovním ruchu a inte-
grovaném rozvoji území. 

Úřad Regionální rady, který má
na starosti realizaci ROP SČ, si je
dobře vědom skutečnosti, že pří-
prava projektového záměru a ná-
vazně žádosti o poskytnutí dotace
představuje velmi náročný proces.
Cílem Úřadu je zajistit dostupnost
finančních prostředků z ROP SČ co
nejvyššímu počtu subjektů působí-
cích ve Středočeském kraji. 

Vhodným způsobem, jak pod-
pořit informovanost potenciálních
žadatelů, jsou četná školení, semi-
náře a workshopy a taktéž síť tzv.
Euromanažerů ROP, kteří sídlí
v různých městech Středočeského
kraje. 

Pro ty, kteří mají zájem o pod-
robnější informace o tom, jak pro-
jektovou žádost napsat, připravil
Úřad speciální e-learningový (tj.
elektronický) program o mož-
nostech získání dotace z ROP
Střední Čechy. Jeho nespornou
výhodou je, že do něj zájemce
může vstupovat v podstatě kdyko-
liv, pouze v závislosti na svých
možnostech a potřebách, má-li
možnost připojení k internetu. 

Program poskytne zájemcům
potřebné informace k problematice

čerpání prostředků Evropské unie,
zpracování projektového záměru
a provede jej úskalími přípravy
žádosti o poskytnutí dotace.
Program je rozdělen do několika
kapitol, které na sebe vzájemně
navazují a postupně prohlubují zna-
losti dané problematiky. Nejde však
o jakási elektronická skripta, nýbrž
o program, který v plné míře využí-
vá moderních vzdělávacích metod
a moderních přístupů efektivního
předávání informací. Průvodci pro-
gramem jsou dvě animované posta-
vy - Lumír a Mojmír, kteří spolu
vedou rozhovory o reálných situa-
cích. Vedle mluvených dialogů
obsahuje program množství cvičení,
praktických rad a tipů a taktéž
vzorových dokumentů, odvoze-
ných z reálných projektových zámě-

rů a žádostí, které žadatelům pomo-
hou při přípravě skutečné žádosti. 

Přihlašovací formulář a odkaz
na vstup do e-learningového kurzu
naleznete od druhé poloviny února
2009 na www.ropstrednicechy.cz.
Přihlášení a přístup do programu
je bezplatný. Program je hrazen
z prostředků Technické pomoci
ROP Střední Čechy. 

Pro více informací navštivte
www.ropstrednicechy.cz. Na Vaše
případné dotazy rádi odpoví: 

Ing. Martina Sýkorová, Úřad
Regionální rady regionu soudrž-
nosti střední Čechy, tel.: 257 280
355, e-mail: sykorova@ropsc.
cz nebo 

Petra Chvatíková, DHV CR,
spol. s r.o., tel.: 236 080 555, e-
mail: petra.chvatikova@dhv.com.
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Ples v Domově na zámku

Zájezd z Lysé
na jednodenní lyžování autobusem na Severák 

20. 2. 2009
Odjezd v 7,00 hodin z Husova náměstí (naproti „Pohodě“)

Cena dopravy 150,- Kč

Cena celodenní pernamentky: 
pro dospělé 390,- Kč, pro děti do 12 let 270,-Kč

Přihlásit se můžete na odboru kultury MěÚ,
u p. Frankeové, tel. 325 510 212, 732 467 124.
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Tábor s nepřerušenou padesátiletou tradicí!
LDT Hryzely (zal.1958)

Letošní sezona je další v nepře-
tržité řadě v životě tohoto tábora.
I mezi letošními přechodnými
obyvateli budou vnoučata i děti
prvních i dalších „hryzeláků“.
Jsou pokračovateli tradice, která
se pro mnohé další stala součástí
života. 

Jelikož se hodně dětí vrací již
k několikanásobnému pobytu,je
nutné oprostit se od stereotypu
a chtít vždy něčím novým děti
překvapit. Loňská změna ve vede-
ní I. a III. běhu (kdy se do vedení
vrátili „praví hryzeláci“), byla
dána i snahou o jejich oživení.
Vysokou laťku kterou si vedení
všech běhů nasadilo budou chtít
pečlivou přípravou programu udr-
žet. Témata a náplně táborových
her jsou volena s ohledem na
věkové složení zúčastněných dětí.
Musí stejně zaujmout předškoláč-
ka schopného být poprvé několik
dnů bez maminky až po školáky
končící ZŠ. Je i možná účast star-
šího dítěte, které mělo u nás před-
chozí bezproblémový pobyt.
Hlavním smyslem zapojení dětí
do soutěžení v rámci her je rozví-
jet nejen jejich samostatnost, ale
být i členem týmu jdoucího za

společným cílem s vůlí co nejlépe
uspět. Jsme táborem pro všechny
děti. Bereme k pobytu i děti s bez-
lepkovou dietou případně s mír-
ným zdravotním omezením zvlád-
nutelném v daném prostředí.

Programy bývají zpestřeny
nějakým překvapením, ale i zopa-
kováním úspěšného vloženého
vystoupení z předchozích let. Jsou
to i parašutisté, kteří z helikoptéry
dokáží přistát v bezprostřední
blízkostí dětí. Ne každému se
podaří o prázdninách si takovou
helikoptéru prohlédnout a mít
i památku ve fotografii. Děti si
mohly i vyzkoušet odvahu při
lezení na cvičné stěně či jízdě
lanovkou. Úspěch měly skupiny
historického šermu, či policejní
psovodi se svými „Rexy“ i ukázky
z techniky kriminalistů či odvaha
doprovodců letadel a dalších spe-
cializací. Také hasiči se svou tech-
nikou či ochránci dravých ptáků
umí děti zaujmout. Nevídaným
uměním v ovládání bičů vždy
zujme mistr světa v této disciplině
Pavel Votápek. Loňská návštěva
a společné zazpívání se členy sku-
piny Divokej Bill či vystoupení
písničkářky Lenky Dusilové bylo
pro děti velkým zážitkem. I na
barevnost ohňostroje se dlouho

vzpomíná, a tak jeho opakování
jistě děti potěší.

Ubytování dětí je dáno jejich
věkem - mladší jsou zpravidla
v chatkách a starší v podsadových
dvoulůžkových stanech. Strava je
podávána 5 x denně. Jídelníček je
sestavován hlavně s přihlédnutím
k chuti dětí (kterou jsme si ověřili
i pomocí ankety mezi nimi), tak
i s ohledem na zdravou výživu.
Pravidelné je podávání čerstvého
ovoce i zeleniny. Také mléčné
výrobky ke svačině či cereálie
k snídani jsou u dětí oblíbené.

Na každém běhu jsou jako
zdravotní dozor dvě zdravotnice
a odborná garance zdravotní péče
je zajišťována Nemocnicí Kolín.
Osobní hygiena je dána oddělený-
mi WC, umývárnami i sprchami
s teplou vodou.

Kromě her v krásném okolí
tábora ležícího v údolí s protékají-
cím potůčkem uprostřed posázav-
ských lesů je program zpestřován
i výlety - pro menší po okolí, star-
ší se vydávají do Kouřimi (skan-
zen), ale i do Sázavy, na Český
Šternberk či do Kutné Hory. Zde
je velkým lákadlem i svezení na
nejdelší bobové dráze u nás.

Děti se v tomto táboře rozhod-
ně nenudí.

Termíny a témata dětských
pobytů v roce 2009 :

I. běh 1.7. -18.7. Pod pirátskou
vlajkou HV Pavel Céza

II. běh 19.7.- 1.8. Shrekův les
HV Ing. Šárka Jedličková

III. běh 2.8.- 15.8. Simpsonovi
přicházejí HV Marek Vondráček

Cena pobytu v I. běhu (18 dnů)
4.380,- Kč, ve II. a III. běhu (14
dnů) 4.080,- Kč. Na pobyt lze zís-
kat příspěvek (zaměstnavatel rodi-
čů, sociální odbor MÚ, OÚ).
V případě příspěvku od zdravotní
pojišťovny vystavujeme potvrzení
na ozdravný pobyt. Možnost roz-
ložení platby.

Uvítáme zájemce o spolupráci -
i z řad rodičů (možnost zvýhodně-
ného pobytu jejich dětí).

Informace a přihlášky:  
LDT Hryzely o.s.,
nám. T.G.M 38, P. O. BOX
č.1,  289 11 Pečky, 
Webové stránky:
www.ldt-hryzely.cz, e-mail:
LDT.Hryzely@quick.cz, 
Telefon:
321 785 486, 603 731 137, 
602 818 808, 724 083 304

Moc ráda bych věděla,
kdo dal dítěti do rukou 

takovou zbraň?
Možná i touto nezapomenutel-

nou větou ze slavné komedie by
mohl začít rozhovor o činnosti
MVDr. Jana a PaedDr. Marie
Kořínkových. Téměř všichni
Lysáci, kteří chodí na společenské
akce v Lysé, se již s touto „nebez-
pečnou“ dvojící setkali. Setkání
nezůstává bez následků. Všichni
přítomní vzápětí „visí“ pod radni-
cí. Udivující je rychlost, vtip a ori-

ginalita fotografického zpracová-
ní. Na tomto místě bych oné dvo-
jici chtěl poděkovat za jejich dlou-
hodobý zájem o dění ve městě
a fotodokumentační činnost,
jakou Lysé musí závidět mnohé
okresní město.

Za lyské obdivovatele 
Stanislav Svoboda

Foto Marie Kořínková 
(Živý Betlém 2007)

Nabídka pronájmu 
kulturního domu v Sojovicích

Obec Sojovice provedla v loň-
ském roce generální opravu kul-
turního domu, který byl postaven
koncem šedesátých let. V rámci
oprav bylo vybudováno nové soci-
ální zařízení, šatna a bar. Dále
byla vyměněna okna v celém sále

a v provozu je i nové ústřední
vytápění.

Obec Sojovice nabízí možnost
pronájmu tohoto moderního zaří-
zení k pořádání různých kultur-
ních a společenských akcí, zejmé-
na plesů, zábav, tanečních kurzů,
soukromých oslav, případně porad
či školení. Sál je možno využívat

i k pořádání sportovních, případně
komerčních akcí.

Pro informaci uvádíme základ-
ní údaje:

Sál má kapacitu až 320 míst
k sezení, k dispozici je šatna pro
uložení oděvů.Vstupní vestibul

s barem má kapa-
citu přibližně 30
osob. Kulturní
dům je propojen se
Sojovickou hospo-
dou „U Vránů“,
která po dohodě
zajišťuje teplá i stu-
dená jídla a občer-
stvení v baru.
V okolí je dostatek
parkovacích míst.

Bližší podmínky
pronájmu je možno dohodnout
telefonicky na tel. č. 326 921 132
nebo mobil 603 434 342 nebo
osobně po předchozí dohodě ter-
mínu. Stejně tak je možno i kul-
turní dům navštívit.

JUDr. Vladimír Jančar,
starosta obce
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Zrádný led
Vážení spoluobčané, sousedé,

sokolové, známí i neznámí, čtená-
ři Listů!

Tak nám snad začala skutečná
zima. Napřed mrazíky, pak mrazy,
teď dokonce i mnohými očekáva-
ný sníh. Není divu že nadržená
veřejnost oprášila své lyže, prkna
i brusle a začla se věnovat i jiným
zimním radovánkám, než je kou-
lování, popíjení punče nebo svařá-
ku a sledování ozdobných motivů
vytvářených sílícím mrazem na
oknech. Lid vyrazil nejen na stadi-
ony, ale i do okolní přírody, neje-
nom tedy na hory - běžkovat,
bruslit... cesty i vodní plochy
v okolí konečně ožívají.

Možná jste si i Vy všimli
během vánočních svátků reportá-
že v hlavních zprávách TV Nova,
kdy reportér zpovídal rychlobrus-
lařskou závodnici Martinu Sáblí-
kovou po závodech na jakémsi
rybníku poblíž Pardubic. Možná
jste zaznamenali i její náhlý
pohled k nohám a se slovy „Tý
vole...!“ její poměrně rychlý úprk
do bezpečí. Led na hladině rybní-
ka začal nebezpečně křupat
a praskat...

Podobné chvíle zažili mnozí
další na různých místech naší
země, jak jsme se také dozvěděli
a pokud se nepletu, jeden bruslař
zaplatil projížďku na nepříliš pev-
ném a nedostatečně silném ledu
Staňkovského rybníka svým živo-
tem... 

A podobná chvilka se udála
i na novém písáku mezi Ostrou
a Šnepovem, kam si pár sportu-
chtivých jedinců šlo i na Nový
rok, ano - právě 1. 1. 2009, za-
bruslit. Bylo velmi pozdní odpo-

ledne, kdy se jeden amatérský
hokejista rozjel po lesklé ploše,
soumrak rychle přicházel, ostatní
bruslící odcházeli k domovům
respektive vozidlům... a najednou
zahučel do vody, ani nevěděl jak.
Těžko říci, jestli se pod ním prolo-
mil led nebo vjel do díry, vyseka-
né rybáři (nikoli ovšem členy MO
ČRS Lysá, protože onen písák
není oficiálním rybářským reví-
rem, spravovaným svazem nebo
Klubem), najednou byl ve vodě.
Zimní oděv i brusle ho táhly ke
dnu, které je v těch místech oprav-
du hluboko, ledová voda rychle
ubírala teplo i sílu. Topící se ani
nemohl vyšvihnout na okolní led,
protože ten stále víc a víc praskal.
Naštěstí poblíž byl mimo jiné
i druhý amatérský hokejista, a to
mladý silný a odvážný muž, lyský
sokol, který ani chvíli nezaváhal
a ihned, avšak rozvážně a s roz-
myslem si lehl na led a pomocí
své hokejky vytáhl mrznoucího
tuhnoucího topícího se bruslaře
z vody. Jednoduše mu zachránil
život. No, tak jednoduché to
samozřejmě nebylo... Zkrátka mu
zachránil život! Doufám jen, že se
nepotvrdí rčení o tom, že jak na
Nový rok, tak po celý rok a posti-
žený se nebude propadat do
hloubky během celého roku 2009.
Nemyslím si, že náš hrdina - je to
skromný kluk - a jeho rodina stojí
za každou cenu o publicitu, ale
omlouvám se jim - nedá mi to.
Onen mladík se jmenuje Martin
Křena, je mu kolem dvaceti let
a toho času bydlí na Kačíně. 

Martine, díky Tobě! Za nás
všechny!

Mirek Firman (MiFi)

Jaro 2009 na faře

Po zahájení obnovy areálu řím-
skokatolické fary v roce 2008
jsem se rozhodl veřejně vyhlásit
termíny brigád a některých spole-
čenských akcí na jaro 2009.
Důvodem je rozlehlost areálu,
která si v případě svědomité obno-
vy vyžaduje velké pracovní nasa-
zení. Činím tak po dohodě

s otcem Pavlem, neboť jsme si oba
vědomi, že areál se za poslední
dva roky stává centrem společen-
ského dění ve městě a to nejen pro
věřící. Buďte zde vítáni všichni,
kdo svou pomocí přispějete k zve-
lebení centra městské památkové
zóny v sousedství kostela.

Zahájení brigád je vždy
v 8.30 na farské zahradě.
Pracovní rukavice popř. hrábě
a lopaty s sebou. V případě
nepříznivého počasí se o brigádě
rozhodne na místě.

Za pracovní tým 
Stanislav Svoboda

sobota 14. 2. klubovna Dětský karneval 
(pořádá Farní charita)

sobota 21. 2. zahrada úklid stodoly a půdy
sobota 21. 3. zahrada úklid sadu
sobota 28. 3. zahrada úklid sadu a sázení stromů
sobota 4. 4. zahrada úklid zahrady
čtvrtek 30. 4. zahrada Setkání na farské zahradě 

(pořádá Farní charita)
pátek 1. 5. klubovna Svátek práce - malování klubovny
sobota 2. 5. klubovna úklid klubovny
sobota 23. 5. zahrada úklid zahrady
sobota 30. 5. zahrada Dětský den 

(pořádá farní Charita)
čtvrtek 18. 6. kostel úklid kolem kostela
sobota 20. 6. kostel Lyský Montmartre 

(pořádá Spolek rodáků)

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičního dětského
letního tábora Šumava 2009 v tábořišti Radešov u Rejštějna ve
dvou turnusech  v termínech - I. běh od 1. 7. do 18. 7. 2009 - II. běh
od 18. 7. do 4. 8. 2009 - celkem 18 dnů v ceně 3900,- Kč.

Kontaktní adresa:
Blažek František, Okružní 1492, 289 22 Lysá n. L. 

tel. 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.cz

František Bodnár
PRODEJ

AUTOBATERIÍ
motobaterií

Po d ě b r a d o v a  1 7 1 4
2 8 9  2 2  L y s á  n a d  L a b e m
Po - Pá: 16 - 20
So: 8 - 20
Ne, svátky: 8 - 20

- různé druhy 
pro tuzemské 
i zahraniční automobily

- nabízíme montáž nové
baterie a odebrání staré

tel. 7 2 3  5 0 4  5 5 7

Letní tábory 2009
Ačkoli je léto ještě na hony

vzdálené, je třeba na něj myslet
alespoň trochu již nyní. Tedy
pokud se týká letních táborů pro
vaše děti, pak určitě.

Občanské sdružení Tartaruga
o.s. pro vás a vaše děti již v této
době chystá letní tábory na rok
2009. Po loňském úspěšném tábo-
ře ve Zbraslavicích pro vás máme
novou nabídku na nadcházející
letní prázdniny. Připravuje-me
celkem dva běhy letních táborů
Tartaruga o.s.. Jeden bude probí-
hat opět ve Zbraslavicích u Kutné
Hory a to v termínu od 5. 7. do
18. 7. 2009. Pokud vám však
nebude tento termín vyhovovat,
bude pro vás připraven další tábor
a to v Častoboři v termínu od 2. 8.
do 15. 8. 2009. 

Na oba běhy táborů bude pro

vaše děti připravena celotáborová
hra, která se prolíná celým poby-
tem, ubytování, sportovní zázemí,
výborná strava a super vedoucí,
kteří se už teď těší na skvěle strá-
vených 14 dní. Vedení tábora
a většina vedoucích jsou navíc
vystudovaní pedagogové s mno-
haletou praxí, takže se není čeho
bát. Držíme se totiž hesla, že:
„Tábor dělají lidé!“.

Pokud budete mít zájem o další
informace, můžete se podívat na
naše webové stránky (www.tarta-
ruga.kx.cz), kde naleznete další
informace o nás a našich táborech,
fotogalerii z předešlých akcí či
všechny potřebné dokumenty
vztahující se k táboru. 

Jediné, co neumíme zajistit, je
počasí.

Marek Velechovský
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KURZY SNIŽOVÁNÍ 
NADVÁHY

PŘESTAŇTE HUBNOUT! ZHUBNĚTE! NEVÍTE JAK?

S NÁMI HUBNETE POMALU, ALE JISTĚ… 
JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT 

DO KURZU SNIŽOVÁNÍ 
NADVÁHY VEDENÝM ZKUŠENÝMI 
LEKTORKAMI SPOLEČNOSTI STOB.

KONTAKT: WWW.CLUBBOUBELKA.CZ
TEL. 325 552 333, 

Mobil: 775 246 033, 737 032 526

Aerobic dance show
s Klárou Horáčkovou

KLÁRA HORÁČKOVÁ
profi instruktorka aerobicu

KDY?
8. března 2009 od 14:00 hod. (ukončení přibližně 
v 16:10), 13:30 - 14:00 nabídka sportovního zboží

značky TOUCHE, možnost zdarma změřit množství
tělesného tuku

KDE?
Sokolovna Lysá nad Labem

CO VÁS ČEKÁ:
Dance aerobic - Bodystyling - !!!Tombola!!!

VSTUPNÉ:
Členky: Do konce února: 100 Kč

V březnu: 120 Kč
Ostatní: Do konce února: 130 Kč

V březnu: 150 Kč 

(Veronika - pondělí: 605 73 94 61, weronic@seznam.cz, 
Petra - úterý: 737 96 25 13, petra.juzova@centrum.cz, 
Lucka - středa: 723 33 70 36, swindler@seznam.cz)

Monika Petrášová

Masarykova 299 
(u nádraží)

Lysá nad Labem

Tel.: 739 230 358

KADEŘNICTVÍ

Poskytuje 
20 % SLEVY 

na blond melíry.

Platí pouze na únor 2009.

T ě š í m  s e  n a  Va š i  n á v š t ě v u .

ELECTRONIC SYSTEMS M O N TÁ Ž N Í  
A  S E R V I S N Í  F I R M A

www.electronic.cz

Kamerové systémy - prodej, montáž,
servis, projektování
Bezdrátová venkovní kamera barevná, 
dosah 100 m, noční vidění, cena: 1.892,- Kč
Atrapa kamery s blikající LED a s natáčením, 
cena 299,- Kč

Zabezpečovací zařízení pro RD i firmy 
- montáž, servis, projektování
Zdarma vypracujeme cenovou nabídku.
Bezdrátové i drátové provedení.
Signalizace poplachu na mobilní telefon 
i na bezpečnostní agenturu nebo policii.

Pohony bran a vrat PROTECO,
záruka 3 roky- prodej, montáž, servis
KIT ASTER 3, sada pohonů 2 křídlové brány 
do 3 m, cena: 14.161,- Kč
KIT MOVER 5, sada pohonů pro pojezdovou
bránu do 500 kg, cena: 14.161,- Kč
LIBRA 70N, sada pohonu pro garážová vrata,
cena: 7.139,- Kč
Kování pro vrata a brány, kladky, olivy, panty,
zámky, dorazy, vozíky, profily a další.

Autoalarmy + příslušenství - Mistral,
Legendford, Jablotron
LF14 (Legendford) - autoalarm 
s otřesovým čidlem, 2x dálkový ovladač, 
7 programovatelných funkcí, cena: 1.892,- Kč

MAGICAR M100AS - autoalarm se startem na
dálku, cena: 4.950,- Kč

Měniče napětí z 12V nebo 24V na 230V
Měnič napětí z 12V na 230V - 300W.....
1.059,- Kč
Měnič napětí z 12 na 230V - 1000W...3.082,- Kč 

Elektronika ostatní
Kompresor celokovový 12V, průtok 40 l/min,
cena: 940,- Kč 
Bezdrátová meteostanice s venkovním čidlem,
cena: 690,- Kč
Solární panely, cena od: 1.166,- Kč, 
Akumulátory 12V nebo 6V o kapacitě 1,2Ah,
2,2Ah, 4,4Ah, 7Ah, 12Ah
ISO konektory, relé 12V 40A, 24V 40Ah
Domovní audiotelefony - sada pro jednoho 
účastníka od 524,- Kč
Detektor požáru, napájení baterií 9V, 
cena: 424,- Kč
LED žárovky - spotřeba pouze 1,3W, patice
E27, R16, GU10, E14, cena: 175,- Kč/ks 

Uvedené ceny jsou vč. DPH,
otevřeno Po-Pá 13-18 hod.,
So-Ne po dohodě. Tel.: 737 404 530
E-mail: electronic@electronic.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA V LYSÉ NAD LABEM

ČSA 26, 100 m od Husova
náměstí směrem na Milovice
kamerové systémy - zabezpečovací zařízení
pohony bran a vrat - kování pro vrata a brány
domovní zvonky - videotelefony
parkovací senzory - akumulátory - nabíječky
centrální zamykání automobilů
LED žárovky - teploměry - meteostanice
tester bankovek - solární panely
detektory požáru a CO plynu PARTNER

Poděkování
Veřejné poděkování patří našim sponzorům:
firmě AIRCOM s.r.o. a jejímu řediteli panu Jiřímu Spudichovi 
a majiteli firmy PERMON panu Ladislavu Sobotovi za jejich peněž-
ní dary pro MŠ Čtyřlístek. Děkujeme

H. Rambousková,
řed. MŠ Čtyřlístek
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Silvestrovský běh v Lysé 
Poslední

akcí, kterou
p o ř á d a l
Sokol Lysá
nad Labem
v rámci
oslav 140

roků od svého založení, byl  tra-
diční Silvestrovský běh. Tentokrát
nám počasí přálo, byl sice slušný
mrazík, ale svítilo sluníčko a něk-
teří borci vybíhali dokonce na trať
v trenýrkách a tričku. 

50 závodníků od těch nejmen-
ších „prcků“ (nejmladší byla tříle-
tá Zdenička Poborská z Lysé) až
po seniory, kde nejstarším byl
Ondřej Čerepušťák z Mělníka nás
ujistilo, že se do Lysé za rok opět
vrátí.. V jednotlivých kategoriích
bývá účast kolísavá, ale jeden fakt
lze statisticky doložit. V kategorii
mužů chybí dlouhodobě mladá
krev. Nejmladšímu běžci bylo 25
roků. Naopak přibývá seniorů.
Zřejmě už vědí, že slavit konec
roku se má začít až večer.  

Jako každým rokem je sice tato

sportovní akce prestižní záležitos-
tí pro většinu účastníků - „když
nevyhraju alespoň si zlepším svůj
osobní nejlepší čas“, ale to vždy
za pár minut na trati pomine
a všichni si pak uvědomují, že
vlastně do té Lysé jezdí hlavně za
přátelskou atmosférou, která toto
setkání lidí vždy provází. Určitě
ne v očekávání úžasných cen,
které vítězové dostanou. Ty býva-
jí spíše symbolické. Zase tady byl
kantor Jarda Urban z Kounic

s partičkou holek a kluků a také
rodina Marsura i s přáteli z Itálie,
která tomuto závodu dává meziná-
rodní punc. A další známí i nezná-
mí, kteří nečekají s předsevzetím
zdravého pohybu až na Nový rok. 

Poděkovat je třeba všem čle-
nům Sokola, kteří mrzli na trati
a také panu Václavu Nováčkovi
a Českým drahám za „balík“ cen.
A ještě připomenutí - ve čtvrtek
31. prosince se doufám zase před
sokolovnou sejdeme.  

Jaroslav Denemark

Ve stručnosti alespoň přehled vítězů:

Hlavní kategorie - muži: 
1. Michal Michálek Sokol Na Mělníce
2. Miloš Lambert Milovice
3. Tomáš Novák Ostrá

Vítězové dalších  kategorií:
předškoláci Matěj Srnec ZŠ Kounice
mladší žákyně Nikol Marsura Atl. Vittorio Veneto
mladší žáci Filip Srnec ZŠ Kounice
starší žákyně Světlana Jurčenko ZŠ Kounice
starší žáci Filippo Antonio Marsura Atl. Vittorio Veneto
dorostenky Veronika Olšová TRISK H. Počernice
dorostenci Petr Jon ZŠ Kounice
ženy Helena Poborská KERTEAM
senioři Mojmír Svoboda Hvězda Pardubice

Vánoční laťka
Vážení čtenáři, dne 15. prosin-

ce 2008 jsme pořádali již 16. roč-
ník vánoční laťky. Tato soutěž ve
skoku vysokém se konala v těloc-
vičně naší školy. Soutěže se letos
zúčastnilo 49 žáků naší, ale i ved-
lejší školy B.Hrozného. Soutěžilo
se celkem ve čtyřech kategoriích.
První kategorie byla dívky 6. a 7.
ročník, které začínaly na výšce
100 cm. Druhá kategorie byla
chlapci 6. a 7. ročník. Třetí kate-
gorií byla dívky 8. a 9. ročník.
V obou těchto kategoriích začína-
li soutěžící na výšce 110 cm.
Poslední kategorie byla chlapci 8.
a 9. ročník, soutěžící z této kate-
gorie začínali na výšce 120 cm.
Nejvýše ze všech se podařilo sko-
čit Mikulášovi Pýchovi. Na prv-
ním místě z kategorie dívky 6.-7.
se umístila Kacerová Pavlínka
s výkonem 120 cm, na druhém
Lambertová Magdalena s výko-

nem 115 cm, na třetím pak Janov-
ská Veronika, Lokšíková Martina
a Křenová Adéla s výkonem
110 cm. V kategorii chlapci 6.-7.
se na prvním místě umístil Hajný
Václav s výkonem 135 cm, na dru-
hém Holenda Jiří s výkonem
135 cm a na třetím Zaliznyak
Turky s výkonem 135 cm. V kate-
gorii dívky 8.-9. se na prvním
místě umístila Lajnerová Karolína
s výkonem 120 cm, na druhém
Vlčková Zuzana a Bílková Micha-
ela s výkonem 115 cm. V katego-
rii chlapci 8.-9. se na prvním místě
umístil Pýcha Mikuláš s výkonem
160 cm, na druhém Šťastný Patrik
s výkonem 155 cm a na třetím
Oubrecht Daniel s výkonem
150 cm. Pan učitel Hajný si nejví-
ce váží výkonu Patrika Šťastného,
protože laťka, kterou přeskočil,
byla téměř stejně vysoká jako on.

Zuzka Vlčková, IX.A

Vánoční nadílka aerobiku 

Na druhý svátek vánoční pořá-
dal TJ Sokol Lysá nad Labem
další aerobikovou akci. I přes to,
že bylo sváteční odpoledne,
zúčastnilo se naší akce 30 nadšen-
ců, mezi nimiž se našlo spoustu
nových tváří i našich skalních
příznivců. Všem moc děkujeme! 

Poprvé byl vynechán dance
aerobic a nahrazen ukázkovou
hodinou Thai box-robics pod
vedením Petry Jůzové. Tyto lekce
budou od nového roku pravidelně
zařazeny v úterý od 19:00 do
20:15 hodin. Dalších 60 minut
bylo věnováno step aerobicu, kte-
rého se ujal náš tradiční host Jarda
Vobr, profi instruktor z Prahy.

I když některé cvičenky byly již
na pokraji sil, vydržely a odolaly
náporu poslední lekce bodystylin-
gu s Luckou Pragrovou, která
vedla i závěrečný streching. 

Zájemci si mohli zakoupit
sportovní oblečení značky Touche
a zdarma změřit množství tělesné-
ho tuku. 

Příští akci plánujeme začátek
března 2009. S kým? To se nechte
překvapit. Informace budou včas
umístěny na naše internetové
stránky http://aerobiklysa.tym.cz.

Těšíme se na Vás na našich pra-
videlných hodinách (pondělí,
úterý, středa od 19:00 hod.). 

cv. Veronika Šimková


