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Spalovna včera, dnes - a zítra?
Na základě požadavku zastu-

pitelstva na zasedání 26. 11.
2008 vznikl článek, který se
týká vypořádání závazků mezi
městem Lysá nad Labem a spo-
lečností REAN, a.s., Praha,
a některých významných mo-
mentů z historie a současnosti
spalovny.

Původní spalovna komunální-
ho odpadu byla vybavena tech-
nologií firmy Wosteco z Ostrova
nad Ohří a v 80. letech 20. stole-

tí sloužila k likvidaci odpadů,
vznikajících činností Sovětské
armády. Zařízení bylo nevy-
zkoušeným prototypem, bez filt-
rů a odlučovačů, kde se spalova-
lo vše, čeho se chtěla armáda
zbavit. Po odchodu armády se
začala připravovat rekonstrukce
spalovny. Novou funkcí spalov-
ny mělo být spalování komunál-
ního odpadu, s 20%ní účastí
města na výstavbě a provozu,
s účinnou třídičkou odpadu
a zejména s využitím odpadního
tepla, za značně zvýhodněnou

cenu pro spotřebitele. Odpadní
teplo mělo být odváděno horko-
vodem z kopce Šibáku do výmě-
níkové stanice umístěné na
kotelně K4. Tato kotelna byla již
propojena s kotelnou K3
a odpadní teplo tak mohlo být
využíváno k ohřevu teplé užitko-
vé vody, či předehřevu napájecí
topné vody v zimním období.
Město mělo právo veta a svého
člena ve vedení společnosti.
Z důvodu prodeje spalovny však

k naplnění těchto představ už
nedošlo.

Spalovna komunálního odpa-
du Lysá nad Labem patřila městu
do září 1996. Po veřejné soutěži
byla podepsána dne 23. 9. 1996
kupní smlouva se společností
REAN, s.r.o., Ke Hřišti 24, 
Praha 8, IČ 26167344 (dále jen
REAN), která za spalovnu nabíd-
la nejvyšší cenu 18 900 000 Kč.
Platba však nebyla uhrazena
v plné výši a splácení se táhlo
s různými komplikacemi přes
několik volebních období.

Nesplacení kupní ceny bylo
v roce 2003 důvodem pro podá-
ní návrhu na konkurz. Správcem
konkurzní podstaty byla stano-
vena JUDr. Lenka Čambálová
z Kladna. Město Lysá nad
Labem, zastoupené právníkem
města JUDr. Petrem Drábkem,
se stalo aktivním členem sdruže-
ní 26 věřitelů REANu a díky
spolupráci s JUDr. Čambálovou
se podařilo získat v roce 2006
ještě cca 2,8 mil. Kč. V letech

2007 a 2008 pokračoval rozpro-
dej majetku společnosti REAN
a poté následovalo závěrečné
soudní jednání o majetkovém
vypořádání. Ke dni 6. 9. 2008
podle sdělení soudu nabylo roz-
vrhové usnesení právní moci
a tím byl konkurz ukončen.
Město získalo v závěrečném
rozdělení zbylého majetku část-
ku přes 177 tis.Kč. Celkově tak
bylo za spalovnu přijato 15 314
798 Kč, takže nesplacená část
kupní ceny činí 3 585 202 Kč.
Penále není uvedeno z toho
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4. jednání rady města se
konalo 24. 2. 2009. Třicet šest
bodů ke schválení dávalo tušit
delší průběh. Hned u prvních
dvou bodů se rozvinula bohatá
diskuse, protože se jednalo
o úpravě veřejného prostran-
ství před bývalou samoobslu-
hou na rohu ulic Poděbradova
a Za Koncem. Nový majitel
pan Štolba rekonstruuje objekt
a jeho záměrem je vybudování
několika parkovacích míst
před budovou, případně má
zájem o odprodej pruhu veřej-
ného prostranství o výměře
108 m2. Po diskusi nebyl
schválen ani jeden z návrhů.
Další půlhodina programu byla
vyplněna jednáním o dodatku
ke smlouvě o provozu měst-
ských plynových kotelen.
Jednání se zúčastnili pp. Michl
a Kutík z Thermoservisu Nym-
burk. Dodatek byl schválen
s podmínkou, že bude veden
sešit provozu a údržby včetně
vyčíslených nákladů za všech-
ny kotelny. Také čtvrtý bod
programu probíhal za účasti
hostů - projektantů ze společ-
nosti MS Architekti. Jednalo se
o podobě budoucí přístavby
mateřské školy v Brandlově
ulici. Přístavba bude ve skuteč-
nosti samostatnou stavbou
s vlastním vchodem, ale pro-
pojená chodbou se stávající
budovou. Výhodou tohoto
návrhu je možnost samostatné-
ho provozu v případě rekon-
strukce původního objektu.
Rada schválila architektonic-
kou studii MŠ, aby bylo možné
pokračovat v přípravě projek-
tové dokumentace.

V dalších dvou bodech rada
schválila cenové nabídky na
opravy dlažby: zakázku u č.p.
1491 v Sídlišti za 71 tis. Kč
získala firma Novanta
z Mělníka, zakázku za 133
tis.Kč v Čechově ulici získala
firma p.Gumana z Lysé n. L.

Po obsáhlém bloku bodů,
v nichž se jednalo o věcných
břemenech, pozemkových
a bytových záležitostech, rada
v bodu č. 20 jednala o výměně
vstupních dveří do budovy
MěÚ. Stávající plastové dveře
se zavíráním na kliku se příliš

neosvědčily, a proto je navrže-
na jejich výměna za posuvné
s automatickým otvíráním. Na
zakázku v ceně kolem 170 tis.
Kč přišly 3 nabídky, ale nako-
nec se rada shodla na tom, že
je nutné vybírat z více nabí-
dek, aby po několika málo
letech nebylo nutné sáhnout po
jiném řešení. Proto se bude za
měsíc jednat znovu. V dalším
bodu rada schválila žádost
ředitele ZŠ B. Hrozného pana
Mgr. Špeciána, aby rekon-
strukce tělocvičny dostala
přednost před úpravou šaten
a podlah. Vzhledem k tomu, že
tělocvična je hojně využívána,
ale neodpovídá současným
podmínkám, rada města bez
problémů chválila přesun
finančních prostředků v rámci
rozpočtu školy. Oživením pro-
gramu byly body č. 23 a 24.
V prvním z nich rada po disku-
si schválila pronájem Husova
náměstí panu Tříškovi pro
červnovou Svatojánskou pouť
za již standardních podmínek:
kauce 10 tis. Kč, 3 mobilní WC
a žádné kotvení atrakcí do
dlažby. V dalším bodu rada
schválila příspěvek 2,5 tis. Kč
České asociaci přetláčení
rukou Praha na extraligovou
soutěž, která se bude konat
v městském kině. O soutěži by
měl být publikován článek
v Listech.

V bodu č. 25 se znovu jed-
nalo o odběru elektrické ener-
gie v areálu ZŠ Komenského.
Při výměně elektroměru v roce
2008 přišly rozvodné závody
na to, že chybným zapojením
(bez přispění školy!) se po
řadu let připravovaly o znač-
nou část energie, a tím i pro-
středků. Do objektu trafostani-
ce však nikdo ze školy ani
z města neměl přístup, a tak
nárok na doplatek pravděpo-
dobně není. Skutečností však
je, že je nutné hradit spotřebu
po výměně elektroměru.
V bodech č. 28 až 30 byly pro-
jednávány žádosti o příspěvky:
úspěšná byla pouze žádost
Speciálního domova
Chotěšice, který se stará o 3
mladistvé z města a obdržel 12
tis. Kč. Naprázdno vyšel Svaz

postižených civilizačními cho-
robami a poslední žádost se
„nevešla“ do Statutu
Charitativního fondu.

Dalším oživením programu
byla diskuse k žádosti občan-
ského sdružení Lungta, aby
dne 10. 3. 2009 zavlála před
budovou radnice tibetská vlaj-
ka. Letos je tomu 50 let, kdy
bylo potlačeno povstání
v tibetské Lhase, a to za cenu
80 tisíc lidských životů.
Skutečností je, že dnešní doba
přináší obdobná dramata
a srovnatelné oběti, nad nimiž
vlajky nevyvěšujeme, ale po
diskusi se většina rady na
vyvěšení vlajky shodla. Další
dva body se týkaly nového
územního plánu a námětů
občanů a vzhledem k rozsáh-
losti se o nich bude jednat
později, současně s připomín-
kami stavební komise.

Poslední jednací bod byl ve
znamení rytířských soubojů,
s nimiž vystoupí společnost
Královský rytířský turnaj
z Podlužan v zámeckém parku
ve dnech 10. - 13. 4. 2009.
Rada schválila vjezd 5 koní a 1
velblouda do parku a uspořá-
dání středověkého divadla na
koních „Traken“ na louce za
zámkem za podmínek: kauce
10 tis. Kč a mobilní WC.
Závěrečná diskuse byla krátká
a nejdůležitější informací bylo
to, že současný územní plán
neumožňuje zřízení ubytovny
na Šibáku.

5. jednání rady města se
konalo 10. 3. 2009. V prvním
bodu bylo schváleno zřízení 1
parkovacího místa ve Vichrově
ulici pro držitele průkazu
ZTP/P. V druhém bodu rada
vybírala z několika nabídek na
zpevnění travnatých pásů těsně
u zámecké zdi v ulicích
Komenského (I. etapa) a Ve
Skále (II. etapa). V první etapě
bude nutné pod zatravňovaní
dlaždice položit také nový
kabel pro veřejné osvětlení,
a proto se začne II. etapou.
Veřejnou zakázku za 257 tis.
Kč získala firma FREYA
Holding z Mnichova Hradiště.
Úkolem pro pana starost je

zajištění finančních prostřed-
ků, aby I.etapa mohla proběh-
nout během školních prázdnin
a ulice Komenského není tak
frekventovaná jako během
ostatních měsíců. V dalším
bodu se hodnotily nabídky na
výsadbu živého plotu na
Sídlišti u nového hřiště, ale
rada požádala odbor správy
majetku a investic o doplnění
podkladů, aby její rozhodování
bylo komplexní, a tak výsledek
bude znám po příštím jednání.
Čtvrtý bod byl projednán za
přítomnosti pana Ondřeje
Koláře, který zastupuje majite-
le objektu bývalé samoobsluhy
na rohu ulic Poděbradova a Za
Koncem. Ve svém vystoupení
vysvětlil podnikatelský záměr
- zřízení baru a kulečníkové
herny a doplnil o návrh na
úpravu venkovního prostran-
ství před objektem. Rada
města do diskusi schválila
úpravu plochy na náklady
vlastníka, kdy část plochy
bude sloužit pro parkování
vozidel návštěvníků a zbývají-
cí část, barevně odlišená, pro
pohyb chodců. Prostranství
zůstane i nadále majetkem
města.

V bodu č. 5 bylo zrušeno
původní výběrové řízení
a schváleno nové na rekon-
strukci zeleně v ulici Na
Vlečce. Po pěti bodech, které
se týkaly bytových a nebyto-
vých prostor, se jednalo
o nabídkách na regulaci topení
v ZŠ Hrozného. V termínu
byly doručeny dvě nabídky,
a to od Thermoservisu
Nymburk a od KOMTERMu
Praha 4. Vzhledem k tomu, že
nabídky nebylo možné vzá-
jemně porovnat, protože každá
byla založena na odlišném
principu, bude se o věci jednat
po doplnění parametrů stejné-
ho druhu.

Po obsáhlém bloku 7 bodů,
které se týkaly věcných bře-
men, se rada zastavila u zásob-
níku projektů města. O tento
podklad požádali dva krajští
manažeři, jejichž úkolem je
zajistit co největší příliv peněz
EU do Středočeského kraje, do

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



Spalovna včera, dnes - a zítra?

důvodu, že při soudním řízení
nebylo bráno v úvahu. Zastu-
pitelstvo města dne 26. 11. 2008
schválilo odpis pohledávky za
firmou REAN z důvodu ukonče-
ní konkurzu.

A jaké byly osudy spalovny
z pohledu ochrany životního
prostředí? Koncem září 1996
požádal REAN Českou inspekci
životního prostředí (dále jen
ČIŽP) o souhlas s rekonstrukcí
stávající spalovny na spalovnu
nebezpečných odpadů. ČIŽP
jako orgán ochrany ovzduší sou-
hlas vydala 7. 10. 1996. Po více
než třech letech práce na výmě-
ně technologie a po opravách
staveb vydala inspekce dne 
17. 5. 2000 souhlas s uvedením
spalovny do zkušebního provo-
zu. Souhlas ke zkušebnímu pro-
vozu zařízení ke zneškodňování
odpadů a s provozním řádem
tohoto zařízení vydal v květnu
2000 také Okresní úřad
Nymburk. V březnu 2001 byl
provozní řád rozšířen doplňkem
č. 1. Za neplnění podmínek
podle zákona o odpadech uložil
Okresní úřad Nymburk v listo-
padu 2000 společnosti REAN
pokutu. Zkušební provoz byl
ukončen k 31. 5. 2002. Přestože
společnost nevlastnila platné
souhlasy k provozu zařízení,
přesto nadále přijímala odpady.
Za toto porušení zákona o odpa-
dech jí ČIŽP, Oblastní inspekto-
rát Praha, uložila pokutu.
Souhlas s provozováním zaříze-
ní spalovny a souhlas s provoz-

ním řádem vydal Krajský úřad
Středočeského kraje 18. 9. 2002.
V listopadu 2002 převedl REAN
majetek na nového vlastníka, na
společnost BDW LINE, spol.
s.r.o., Praha 9 (dále jen BDW
LINE). Kolaudační rozhodnutí
pro stavbu spalovny vydal sta-
vební úřad MěÚ Lysá nad
Labem dne 11. 1. 2003.

Provoz spalovny nebezpeč-
ných odpadů se stal vzápětí ter-
čem kritiky občanů a ekologic-
kých sdružení, a to především
sdružení ARNIKA. Na jaře 2003
podala ARNIKA podnět na
Ministerstvo životního prostředí
(dále jen MŽP), aby přezkouma-
lo způsob provozování spalovny.
MŽP neshledalo důvody pro
zastavení provozu spalovny.
ČIŽP při souběžné kontrole zjis-
tila, že provozovatel plně nere-
spektuje schválený provozní řád,
a zahájilo proto sankční řízení.

Na základě žádosti společ-
nosti BDW LINE udělil Krajský
úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí a zeměděl-
ství, dne 21. 10. 2003 souhlas
k provozování spalovny nebez-
pečných odpadů a souhlas s pro-
vozním řádem s tím, že některé
podmínky byly časově omezeny. 

Další akcí ARNIKY byl tzv.
„případ dioxinového kohouta“.
Na začátku prázdnin 2003 zve-
řejnila ARNIKA rozbor drůbeží-
ho masa z kohouta, který pochá-
zel z domácího chovu nedaleko
pod spalovnou. Rozbor ukázal
vysoký obsah dioxinů a PCB,
které dvojnásobně přesáhly

evropský limit. Události byly
v ohnisku pozornosti médií
a situací se zabývalo i mimořád-
né zasedání zastupitelstva města
12. 8. 2003 v městském kině,
jehož se zúčastnil také středo-
český hejtman Ing. Petr Bendl.
Bylo rozhodnuto o zadání stu-
die, kterou zpracovával Zdra-
votní ústav v Ostravě. Krajský
úřad zaplatil za zpracování 400
tis. Kč, město uhradilo zhruba
100 tis. Kč za odběr a zpracová-
ní vzorků. Studie shromáždila
řadu vzorků zvířecích tkání, ale
vrcholem výzkumu bylo vyhle-
dání 100 dobrovolníků a násled-
né testování krevních vzorků od
15 mužů, kteří dlouhodobě žijí
v Lysé nad Labem a konzumují
produkty z domácího chovu.
Výsledky, publikované v dubnu
2004, neprokázaly zvýšenou
zátěž sledované skupiny látkami
typu dioxinů, furanů a PCB.
Výsledky se nelišily od hodnot
získaných v lokalitách Benešov,
Plzeň a Ústí nad Labem. Také
vzorky zeminy neprokázaly
výskyt výše uvedených látek
a znečištění prostředí dioxinový-
mi látkami nepředstavuje tedy
riziko pro obyvatelstvo v dané
oblasti.

Pozornost věnovaná spalovně
- a to ze všech stran - přispěla
k tomu, že BDW LINE dotáhla
do konce technologii spalování
tak, aby byly trvale dodržovány
evropské limity. Kontrolní měře-
ní z té doby ukázaly, že technika
pracuje spolehlivě a monitorová-
ní procesů je dostatečně přesné

a průběh procesu se dlouhodobě
archivuje.

K dalšímu zvýšení zájmu
veřejnosti došlo v červnu 2006,
kdy spalovna předložila záměr
na spalování bezdýmého prachu.
I k tomuto záměru se sešlo
zastupitelstvo 21. 6. 2006 v kině.
Po podrobném výkladu specia-
listů se zastupitelstvo rozhodlo
neudělit souhlas ke změně
územního plánu, což byla
nezbytná podmínka pro úpravu
technologie spalování.

V roce 2006 probíhal ve spa-
lovně omezený provoz. Poslední
měření bylo naplánováno na
leden 2007, ale vzhledem
k nepříznivým povětrnostním
podmínkám nebylo měření
uskutečněno. To znamená, že
v lednu 2007 byly spáleny
poslední zbytky materiálu a od
února 2007 do konce roku 2008
nebyl spálen ani jediný další
kilogram odpadu.

Dne 3. 9. 2008 podal provo-
zovatel na Krajský úřad Středo-
českého kraje žádost o vydání
integrovaného povolení. KÚ
řízení přerušil do doby, dokud
nebude splněno všech šest pod-
mínek, které jsou nutné pro další
provozování spalovny nebezpeč-
ných odpadů.

V současné době není spalov-
na v provozu, probíhá rekon-
strukce filtrů (osazení katalyzá-
torů) a vlastník podniká kroky
k jejímu prodeji.

Miloš Dvořák, tajemník 
MěÚ Lysá nad Labem

Pokračování ze str. 1
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míst, která jsou na to připrave-
na. Základ materiálu připravil
projektový manažer - paní
Jana Javorčíková - v podobě
tabulky, z níž je patrný stav
projektové přípravy a odhado-
vané náklady. Pan místostaros-
ta Sedláček připravil doplnění,
ale rada doporučila, aby mate-
riál byl předložen jako celek,
a tak se bude jednat znovu.
V bodu č. 25 se rada znovu
vrátila k projektu MŠ
v Brandlově ulici. Po posled-
ním jednání v radě města spo-

lečnost MS Architekti zaslala
nabídku na uzavření dodatku
ke smlouvě na zpracování pro-
jektové dokumentace, ale na
základě připomínek pana
Sedláčka je nutné vyjasnit
některé technické a cenové
podrobnosti, a tak i v tomto
případě se bude jednat znovu.

Krátkou diskusi vyvolal
materiál o vypořádání závazků
mezi městem a spalovnou
a o některých momentech
z historie spalovny - článek je
na úvodní straně Listů. Do
poměrně krátkého článku není

možné do detailů uvádět
všechny podrobnosti, důležité
je to, aby spalovna do budouc-
nosti (pokud bude provozová-
na) nepřinášela městu už žádné
starosti. Po finanční stránce je
záležitost soudně uzavřena. 

V bodu č. 24 rada města 
jmenovala koordinátorem bez-
pečnosti a ochrany zdraví na 
staveništi při rekonstrukci
Masarykovy ulice pana Milana
Žahoura z Prahy 6. Jako
poslední bod byl zařazen návrh
pp. Stanislava Ježka a Ing.
Petra Gregora na přijetí urči-

tých opatření v souvislosti
s celosvětovou ekonomickou
krizí. Rada návrh odložila
a o návrhu se bude jednat na
dubnovém zasedání zastupitel-
stva.

V krátké závěrečné diskusi
informovala paní místostarosta
Chloupková o určité možnosti
spolupráce s Polským klubem
Praha, který by mohl přispět
k doplnění Šporkových slav-
ností, tradičně pořádaných
v závěru letních prázdnin.

Miloš Dvořák, tajemník
MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2



4

4/2009 LISTY města Lysé nad Labem

Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří

jsou majiteli psů a ještě neuhradili
poplatek daný obecně závaznou
vyhláškou města o místních
poplatcích do 15. února, aby
neprodleně poplatek zaplatili
v hotovosti v pokladně finančního
odboru MěÚ Lysá nad Labem

nebo platbou bezhotovostně na
účet 19-0504268369/0800, varia-
bilní symbol  - 1341 a číslo znám-
ky psa. Variabilní symbol je důle-
žitý pro identifikaci poplatníka.

Za finanční odbor 
Kopecká Alena

Upozornění na zánik 
osvědčení samostatně 
hospodařícího rolníka 

Dle přechodných ustanovení
zákona č. 85/2004 Sb., kterým
se mění zákon č. 252/1997 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
a něk-teré další zákony, končí
k 1. 5. 2009 platnost osvědčení
vydaného samostatně hospo-
dařícímu rolníkovi podle záko-
na č. 105 /1990 Sb. o soukro-
mém podnikání občanů ve znění

zákona č. 219 /1991 Sb. a záko-
na č. 455 /1991/Sb. 

Fyzická osoba, která hodlá po
1. 5. 2009 nadále provozovat
zemědělskou výrobu, se musí
zaevidovat dle platného země-
dělského zákona. 

Ing. Světlana Daňková,
obecní živnostenský úřad

Lysá nad Labem

Parkování osobních 
automobilů na sídlišti

Město Lysá nad Labem si Vás
dovoluje požádat touto cestou
o vyslovení Vašeho názoru na
parkování osobních automobilů
na Sídlišti. Výsledky dotazníko-
vého řízení budou použity při
realizaci záměru na zajištění lep-
šího stavu parkovaní v dané
lokalitě. Přílohou Listů je situač-
ní plán Sídliště se zákresem
možnosti vybudování nových
volných parkovacích míst, návrh
výstavby zděných patrových
garáží nebo vybudování efektiv-
ního parkování: parkovacího
domu - samoobslužný automat.
Na druhé straně je uveden
dotazník k dané problematice.
S principem samoobslužného
automatu se můžete podrobně

seznámit na stránkách www.par-
kovacidomy.cz/reference.html
odkaz video ukázka ke stažení. 

Dotazník k záměru můžete
odevzdat v podatelně MěÚ
Lysá nad Labem, v prodejně
JEDNOTY na Sídlišti Lysá nad
Labem nebo v ČD centru želez-
niční stanice Lysá n. L. v termí-
nu do 15. 5. 2009. Na těchto
místech budou rovněž volně
k dispozici nevyplněné dotazní-
ky k záměru parkování na
Sídlišti. Předem děkuji za Váš
čas, který dotazníku věnujete,
protože spokojenost občanů
města je prioritou rady města
a zastupitelstva.

Mgr. Jiří Havelka,
starosta města

Poděkování
Chtěla bych Vám tímto poděkovat
za pěkný a milý obřad vítání občán-
ků. Děkujeme panu starostovi za
pěkný proslov, dětem za pěkné bás-

ničky a písničky a paní fotografce
Adamové za pěkné fotografie.

Za celou rodinu 
Helenka a Jana Kučerovi

Masarykova ulice začne 
měnit svůj vzhled

V blížícím se jarním období
bude zahájena investiční akce
města „Rekonstrukce Masary-
kovy ulice“. Nový kabát nebude
mít pouze komunikace, chodní-
ky a parkovací plochy, ale
i vodovod a kanalizace a veřejné
osvětlení. Novou výsadbu zele-
ně doplní svou funkcí moderní
městský mobiliář. Stavbu bude
provádět akciová společnost
Pražské silniční a vodohospo-
dářské stavby, odštěpný závod 1
se sídlem Dubečská 3238, 
100 00 Praha 10. Stabyvedou-
cím této akce byl za společnost
jmenován Ing. Václav Leiter-
mann a ze strany města bude
provádět technický dozor inves-
tora pan Jaroslav Kotyška.
Případné dotazy či připomínky
můžete sdělit kontaktní osobě

paní Janě Javorčíkové - projek-
tový manažer města tel. 
325 510 239 nebo 725 875 259,
e-mail: javorcikova@mestoly-
sa.cz.

Dne 15. 4. 2009 dojde k pře-
dání staveniště zhotoviteli
a tímto dnem bude zahájena
stavba. Nejprve bude provedena
bezvýkopovou technologií
výstavba dešťové kanalizace
v ulici 9. května. Po skončení
výstavy NATURA, tj. 1. 6.
2009, započnou stavební práce
v ulici Masarykova od nádraží
ČD. Podrobnější harmonogram
prací včetně přechodného
dopravního opatření bude uve-
řejněn v květnových Listech. 

Jana Javorčíková,
projektový manažer 

města Lysá n. L.

Co se již do článku o spalovně
nevešlo

Pan tajemník se relativně
úspěšně vyrovnal s historií spa-
lovny Na Šibáku. Nutno říci, že
na svou dobu tato spalovna
v oblasti použité technologie byla
Ferrari mezi 95 % spaloven
v ČR. To nakonec potvrdily
i výsledky a rozbory prováděné
na základě šíření poplašných
zpráv skrytými příznivci skládko-
vání. Aby spalovna mohla za při-
jatelné provozní náklady zneš-
kodnit komunální odpad, pak by
musila být volena jiná kapacita
a s tím i související technologie.
V každém případě však spalovny
musejí v maximální míře využí-
vat tepelnou energií vloženou do
spalování odpadu a při jeho spa-
lování vznikající. Bez této filozo-
fie není žádný z projektů ekono-
micky životaschopný. To vidíme
zejména za našimi západními
hranicemi u sousedních zemí
v EU. Také naše tepelné elektrár-
ny - spalující v převážné většině
fosilní palivo - uhlí, musí se zbyt-
kovým teplem hospodařit lépe
než v minulosti. Tak vidíme hor-
kovody vedoucí z Počapel (elek-
trárna Mělník) zásobující severní
pražská sídliště, právě tak jako
horkovody v okolní zástavbě
u elektrárny Chvaletice, Opato-
vice a spoustě dalších.

Vraťme se však ke spalovně
u nás. Budoucí spoluprací vlast-
níka spalovny s městem by
mohlo být dosaženo snížení
nákladů na čistotu města. Např.
téměř veškerý odpad z odpadko-
vých košů by se bez problému
zde dal zlikvidovat, právě tak
jako třeba prázdné obaly od nátě-
rových hmot sebrané ve sběrném
dvoře či odpadní nábytkářské
dřevo s nánosy různých laků,

umělých pryskyřic a tužidel.
Městská pokladna by mohla mít
nižší náklady za odpad ukládaný
na skládku a ušetřené peníze vyu-
žít jiným způsobem.

Na druhé straně to předpoklá-
dá, že provozovatel bude mít
dlouhodobě zajištěno dostatečné
množství jiného odpadu, pro
něho za příznivou cenu. Odpadní
teplo nebude mařeno v chladicích
věžích, ale využíváno pro ohřev
TUV (teplé užitkové vody)
a vytápění domácností. Mnohé
napadne oprávněná otázka. Co
s teplem v letním období? I zde je
staré osvědčené technické řešení.
Teplem se dá chladit. Mnozí z nás
ještě pamatují staré chladničky
zn. Elektrosvit. Ty měly v sobě
skryté topné tělísko, které ohříva-
lo náplň solanky a při zpětné kon-
denzaci jejich par ve výparníku
ochlazovaly své okolí. Na tomto
principu byly postaveny např.
mrazírny v Mochově, v Praze
Sedlci a další potravinářské tech-
nologie. Chladit potřebuje ovoce,
zelenina, květiny a další produkty
z naší zemědělské oblasti. Zde
není opodstatněný důvod
k jakýmkoli obavám. Rozumně
využívaná energie v budoucnosti
může dát práci našim spoluobča-
nům. Aby se takový záměr zdařil,
je nezbytná spolupráce všech
partnerů v dané oblasti. Jak pod-
nikatelského sektoru, samosprá-
vy, tak i zástupců státní správy na
úseku životního prostředí, staveb-
ního úřadu a dopravního úřadu.
Věřím, že spalovna v Lysé bude
v krátké budoucnosti využívána
ku prospěchu nás všech. 

Tomáš Sedláček,
1. místostarosta



Nový stavební zákon č.:
183/2006 Sb., platí již třetí rok,
zavádí nové pojmy a povinnosti
a pro normální smrtelníky, tedy
spoluobčany nepřicházející s ním
dennodenně do styku, stále v sobě
skrývá mnohé nejasnosti.

Jednou z diskutovaných otázek
je, na co všechno je a není potřeba
stavební povolení. Pro trochu
zjednodušení celé problematiky si
dovolím malou rekapitulaci
z tohoto zákona.
Stavební povolení ani ohlášení
Stavebnímu úřadu nevyžadují:

a) stavby charakterizované jako
budovy, a to

1. stavby o jednom nadzemním
podlaží do 25 m2 zastavěné plochy
a do 5 m výšky; nepodsklepené,
jestliže neobsahují pobytové míst-
nosti, hygienické zařízení ani
vytápění, neslouží k ustájení zví-
řat a nejde o sklady hořlavých
plynů a kapalin. 

V našem případě se může jed-
nat např. o garáž. Pro ni však
musíme mít tak zvaný územní
souhlas. Ten je jediným dokladem
pro její umístění. Základním před-
pokladem Vaší stavby je, že se
záměr nachází v zastavěném
území, nebo v zastavitelné ploše
vymezené územním plánem.
V tomto případě stavební úřad
posoudí bezkonfliktnost Vašeho
záměru, např. zda nejsou kladeny
nové, neúměrné nároky na veřej-
nou technickou či dopravní infra-
strukturu. Vy pak musíte doložit
souhlasy nejbližších sousedů, -
dotčených osob. Souhlas se udílí
podpisem výkresové dokumentace
s připojením data a uvedením:
S návrhem souhlasím, nebo:
k návrhu nemám žádné výhrady.
Po získání všech výše uvedených
náležitostí musíte vyvěsit informa-
ci o svém záměru (stavbě garáže)
na veřejně přístupném místě
u stavby, respektive u pozemku,
na kterém chcete garáž stavět.

Co však dělat, pokud souhlas
sousedů nezískáte, a přece chcete
stavět? V tomto případě je cesta
k zahájení stavby poněkud složi-
tější, nikoliv však nemožná.
Stavební úřad vydá usnesení, ve

kterém stanoví, že provede územ-
ní řízení. To je již nepoměrně slo-
žitější úkon. Zpravidla bývá zahá-
jen nařízením veřejného ústního
projednání. Většinou se tak děje
na místě navrhované stavby, za
přítomnosti Vás jako žadatele,
zástupce samosprávy (v našem
případě MěÚ), vlastníka pozemku
(pokud jím nejste Vy sami), dále
jsou to vlastníci sousedních
pozemků nebo staveb a v nepo-
slední řadě různá občanská sdru-
žení, např. chránící zájmy ochrany
přírody, společenství vlastníků
bytových jednotek u bytových
domů atp. Účastníky řízení však
nejsou nájemníci, a to okolních
nemovitostí jak pozemků tak
i domů. Stavební úřad má krom
jiného i povinnost, zda od zaháje-
ní do ukončení územního řízení
nedošlo ke změně majitelů, a to
jak prodejem či darováním, tak
i úmrtím původního vlastníka. 

Ani vy nejste zproštěni někte-
rých povinností. Ihned potom co
bylo nařízeno veřejné ústní pro-
jednání, musíte informovat o svém
záměru a o tom, že jste podali
žádost o vydání územního rozhod-
nutí. Vaše informace musí obsaho-
vat identifikační údaje, předmět
čeho se územní řízení týká
(v našem případě garáže) včetně
jeho popisu, výkresu, případně
studie začlenění garáže do daného
prostoru, ze které by se dalo usou-
dit i její vliv na okolí.V informaci
nesmí chybět parcelní číslo
pozemku, místo a čas veřejného
projednání a upozornění, že pří-
padné námitky či stanoviska lze
uplatnit nejdéle při veřejném pro-
jednání. Vaše informace musí být
vyvěšena na místě určeném sta-
vebním úřadem, např. na plotě
oddělující pozemek, na kterém
chcete garáž stavět, od veřejně pří-
stupné komunikace. Pokud byste
tyto podmínky nesplnil, stavební
úřad nařídí nový termín pro opa-
kované veřejné ústní projednání. 

Jestliže ústní jednání proběhlo
bez podstatných připomínek, sta-
vební úřad vydá rozhodnutí
o umístění stavby a vy se po sta-
vebním úřadem potvrzení jeho

nabytí právní moci, můžete směle
pustit do díla.

Jiná situace nastane, pokud
některý z účastníků vznese vážnou
námitku k zamýšlené stavbě, např.,
že bude nadměrně zastiňovat jeho
nemovitost. Stavební úřad veřejné
projednání musí přerušit a Vy jste
povinen doplnit svoji žádost o dia-
gram zastínění či jiný, stavebním
úřadem specifikovaný podklad.

Stavební úřad však také může
rozhodnout ve zjednodušeném sta-
vebním řízení. To však jen tehdy,
jestliže vaše žádost má všechny
předepsané náležitosti a je dolože-
na závaznými stanovisky dotče-
ných orgánů (vyjádření odborem
životního prostředí, představiteli
hygieny, hasičského záchranného
sboru, distributorem plynu, elek-
trické energie, správcem telefon-
ních sítí a dálkových kabelů,,
veřejného osvětlení, případně
vodovodního a kanalizačního řadu)
a souhlasem ostatních účastníků
řízení, a to výslovný souhlas se
zjednodušeným územním řízením
a nejen tedy s vaší žádostí a výkre-
sovou dokumentací. Pokud vše

doložíte, na základě vámi předlo-
žených dokladů vypracuje stavební
úřad návrh výroku územního roz-
hodnutí. Ten rozešle všem dotče-
ným orgánům. Ostatní jsou infor-
mování vyvěšením návrhu na úřed-
ní desce. Je vaší povinností opět
vše vyvěsit, tedy včetně návrhu
výroku územního rozhodnutí na
místě, o kterém jsme již výše infor-
movali. Pokud nebudou v zákonné
lhůtě uplatněny námitky nebo při-
pomínky vůči vaší stavbě, rozhod-
nutí o umístění stavby se pokládá
za vydané a nabývá právní moci.
Po dni nabytí právní moci vám sta-
vební úřad na jednu sadu doku-
mentace (paré) vyznačí právní
moc.

V příštích měsících si na těchto
stránkách povíme, jak má vypadat
technická dokumentace, něco
o vašich povinnostech jako zada-
vatele - investora stavby a o dal-
ších stavbách realizovaných bez
stavebního povolení. 

Tomáš Sedláček,
autorizovaný technik ČKAIT

v oboru realizace staveb 
a koordinátor BOZP v ČSSI

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, kteří
ještě neuhradili poplatek za svoz
komunálního odpadu, aby tento
poplatek neprodleně uhradili
v pokladně města. Poplatek je

450,- Kč na osobu a rok, děti do 
6 let a důchodci od 70 let 390,- Kč.

Pýchová J.,
odbor SM a investic
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vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad 
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa
majetku tel. 325 510 231.

Alena Durdanová, referent SM 

Přistavování kontejnerů v měsíci
dubnu 2009 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO
Sídliště 1x TDO, 1x BIO 
Kačín 1x TDO, 1x BIO Na
Mlíčníku 1x TDO, lx BIO 
Litol, K Borku 1x TDO, 1x BIO 
u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod
8:30 hod 
9:00 hod 
9:30 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod
14:00 hod

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod 
8:30 hod 
9:00 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Litol, K Borku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

l. sobota:
4.4.2008

3. sobota:
18.4.2008

3. pondělí:
20.4.2008

3. úterý:
21.4.2008

3. středa:
15.4.2008

3. čtvrtek:
16.4.2008

3. pátek:
17.4.2008

Na které stavby nepotřebujete stavební povolení?



Vážení  spoluobčané,
koncem října loňského roku, byly

instalovány ukazatele rychlosti, které
byly částečně financovány z fondu
„Pro bezpečnost na silnicích“.
Ukazatelé se záznamem byly instalo-
vány na komunikacích v ul. ČSA,
Poděbradova, Družstevní a Mírová. Na
konci měsíce února byla data stažena a
vyhodnocena. (kromě ul. Mírová, kde
došlo ke komplikacím).

Nejvíce zatěžovanou komunikací je
komunikace v ul. Družstevní, kde od
1.11.2008 do 28. 2. 2009 projelo 843
818 automobilů. Je zajímavé, že prů-
měrná rychlost automobilů v úseku

dosahu radaru je za tyto čtyři měsíce
45,39/hod. K tak nízkému průměru -
zde v ul. Družstevní, ale i v ul.
Poděbradova a ČSA (viz. tabulka),
jistě přispělo časté měření rychlosti
Městskou policií. I když našli se i
výtečníci, kteří projížděli měřenými
úseky rychlostí až 160/km/hod.
Společně musíme doufat, že parlament
schválí připravovanou novelu zákona a
případné dopravní značení měřeného
úseku, aby mohlo být opět zahájeno
preventivní měření.

L. Vrbová,
odbor správy majetku a investic

Komunikace Období Počet autom Prům. rychl. Nejvyšší rychl.

Poděbradova 1.11.-30.11.08 67.732 46,46 160 km/h
1.12.-31.12.08 54.599 48.18 147 km/h
1.  1.-31.  1.09 51.476 45.01 141 km/h
1.  2.-28.  2.09 46.931 46,55 141 km/h

220.738 46,55

ČSA 1.11.-30.11.08 161.461 44,29 110 km/h 
1.12.-31.12.08 163.822   41,47 112 km/h
1.  1.-31.  1.09 153.446 41,91 104 km/h
1.  2.-28.  2.09 146.371 41,53 160 km/h

625.100 42,30

Družstevní 1.11.-30.11.08 180.099 45,79 130 km/h
1.12.-31.12.08 233.692 45,16 118/km/h
1.  1.-31.  1.09 221.958 44,07 128/km/h
1.  2.-28.  2.09  208.069 46,55 119/km/h

843.818 45,39
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Město Lysá nad Labem vyhlašuje

13. ročník fotosoutěže
na tato témata:
1. Díla vytvořená přírodou
2. Díla vytvořená lidskou 

rukou

Do soutěže se může přihlásit každý 
s max. počtem 5 fotografií na každé téma 
(celkem 10 fotografií) min. formátu 13 x 18 cm. 

Každý snímek označte těmito údaji: 
1) vybrané téma, 2) název fotografie, 3) jméno a příjmení
autora, 4) adresa bydliště

Autoři nejúspěšnějších fotografií budou odměněni peněžními poukázka-
mi na nákup zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá
nad Labem, nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:
1. místo  2.000,- Kč, 2. místo  1.000,- Kč, 3. místo  500,- Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2009 na MěÚ Lysá n. L., odbor kultury,
pí. Alena Frankeová

Výsledky vyhodnocení nejlepších fotografií budou zveřejněny v měsíčníku
Listy města Lysá n. L. a na www.mestolysa.cz. Fotografie, které získají
cenu, se autorům nevrací, ostatní fotografie bude možno vyzvednout 
po 30. 11. 2009 na odboru kultury (pouze osobně).

Také v letošním roce připravuje město Lysá nad Labem spolu se Spolkem
rodáků a za finanční podpory Středočeského kraje již XIII. ročník Slavností
hraběte Šporka. Při této příležitosti jsme pro žáky a studenty lyských škol
podobně jako v loňském roce připravili IV. ročník historické univerzity v lite-
rární a výtvarné oblasti tentokrát na téma

„Trochu netradičně 
v pohádkové říši“

Český národ je světově známý dlouhou tradicí pohádkových příběhů. Jistě
nemusíme dlouze představovat B. Němcovou, K. J. Erbena, J. Drdu, J. Š.
Kubína… I v moderní historii se pohádkám daří. Příkladem může být příběh
Arabely od Miloše Macourka a Václava Vorlíčka. Díky pohádkářům si umíme
docela dobře představit život v pohádkových královstvích, víme, jaké pře-
kážky musel překonávat princ, když se ucházel o ruku princezny. 

F. A. Špork byl člověk jako my, historicky žil v době feudalismu. 

1. Dokážeš si představit nějaký příběh, který se mohl v jeho době v Lysé ode-
hrát? (Je samozřejmé, že v příběhu mohou vystupovat i nadpřirozené bytos-
ti, které tehdy určitě život lidí ovlivňovaly).

2. Dokážeš vytvořit návrh kostýmu (načrtnutý nebo zmenšený ušitý model)
pro hraběnku, hraběte či člena družiny? (nejzdařilejší námět bude realizo-
ván a použit při scénce na zámeckém nádvoří či v Byšičkách) 

Soutěž bude probíhat ve 4 kategoriích - I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ,
III. SOU a SŠ, IV. veřejnost (účastní se jednotlivci v jedné z kategorií).
Termín uzávěrky soutěže je 15. 6. 2009. Práce odevzdejte nejpozději
k tomuto termínu na odboru kultury u pí. A. Frankeové. Výsledky soutěže
Vám budou sděleny do konce školního roku, tedy do 26. 6. 2009. Stejně jako
v loňském roce předá věcné odměny nejlepším jednotlivcům sám hrabě
Špork s manželkou v rámci oslav v sobotu 29. 8. 2009. Vítězové budou tak-
též zapojeni do šporkovské scénky na nádvoří. Proto je nezbytně nutné, aby
na odevzdaných pracích byly rovněž kontakty na tyto účastníky soutěže.  

PaedDr. Věra Bodnárová,
odbor školství a kultury

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

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

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

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

Kříženec kokršpaněla č. 7
- pes, stáří 4 roky, kamarádský, klid-
ný, vhodný ke starším lidem, přítulný

Bígl č. 9
-  pes, stáří 2 roky, temperamentní,
kamarádský, hodný

Kříženec č. 10
- pes, stáří 2 roky, kamarádský,
vhodný do bytu i na zahradu

Kříženec kokr - jezevčík č. 11
- pes, stáří 3 roky, klidný, hodný, pří-
tulný

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 najdete
na (www.mestolysa.cz) pod odka-
zem listy, taktéž v měsíčním vydá-
ní 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. Čápová. V útul-
ku 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 každou první sobotu
v měsíci od 9,00 - 11,00.

Noví majitelé, kteří se ujmou pej-
ska z útulku, jsou osvobozeni z plat-
by (roční poplatek za psa) po dobu
dvou let. MěÚ Lysá n. L. děkuje
všem občanům, kteří projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Durdanová Alena

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

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

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

3.4. (ODK) Dušan Šoltys „La
petite mort“ - Kontroverzní
výtvarník 
Dušan Šoltys představí obrazy ze
svého posledního cyklu La petite
mort. Úvodní slovo - doc. Mgr.
Josef Daněk, hudba - BÍLÁ
NOHA (smutné reggae;
www.myspace.com/bilanoha);
výstava potrvá do 14. 5. 2009

10.4. (ODK) Upír Nosferatu 
(projekce filmu) + živý hudební
doprovod: Lukáš Kuta - housle;
Grape - soul, funk, reggae, 
blues a r'n'b až po ethno a taneč-
ní rytmy, Hanka Říhová - zpěv,
Marcel Flemr - kytara, Pavel
„Houba“ Novák -
kontrabas, Tokhi - perkuse;
www.grapeme.cz;
Vstupné: 100,- (film+kapela)

Pá 17.4. ZLOČIN V SRDCI
PRAHY od 19 hod.
Sakrální památky ve světle kauzy
chrámu sv. Michaela Archanděla;
diskuzní večering. Jiří P. Pešek 
a hosté, projekce film.dokumentu,
KONCERT KOMORNÍ HUDBY
(Händel, Mozart, Fauré...)
Štěpánka Škochová - kytara, 
Ellina Belchikova - klavír, Vít
Andršt - príčná flétna;

So 18.4. JAZZFEST od 19 hod.
Beata Hlavenkova & Ingrid
Jensen Quartet
hráči progresivní newyorské jaz-
zové scény: Ingrid Jensen (CND)
- trubka,
křídlovka; Beata Hlavenkova (CZ)
- klavír, autor, leader; Michal
Baranski (PL) - kontrabas; Jon
Wikan (USA) - bicí; www.beata-
hlavenkova.com,
www.ingridjensen.com, Ondřej 
Štveráček Quartet featuring RYAN
CARNIAUX (USA)
trumpetista světového formátu
z NY Ryan Carniaux: Ondřej
Štveráček - tenor saxofon, Ondrej
Krajňák - klavir, Tomáš Baroš -
kontrabas, Marián Ševčík - bicí
nástroje; Ondrej Krajňák a Marián
Ševčík jsou na Slovensku držiteli
ceny Ladislava Martonika 
jako Jazzovy interpret roku;
www.myspace.com/ryancarniaux,
www.myspace.com/ondrejstvera-
cekband,

Olga Škrancová Kvintet
Julius Baroš - trubka, Leoš
Rybalkin - klávesy, Radek Němejc
- bicí, Tomáš Baroš - kontrabas;
www.olgaskrancova.cz
WRGHA POWU Orchestra
autorské skladby komponované
pod vlivem současné hudby,
jazzu, filmové hudby: smyčcový
kvartet, flétna, klarinet, akordeon,
kytara, kontrabas , klavír; orchestr
vede skladatel a klavírista Tomáš
Sýkora; www.bandzone.cz /wrg-
hapowuorchestra ...a závěrečný
jam; Vstupné předprodej: 150,- ;
na místě: 200,-

Předprodej vstupenek:
Lysá nad Labem: Luft Kino Klub,
Husovo nám 25, (po 18 hod.)
Rámování a pasparování 
u 3 koček, Husovo nám. 25
Brandýs nad Labem: Ateliér za
5 minut 5, I. Olbrachta 392
Čelákovice: Obchod Lumira
Radek Pertlík, Masarykova 226
Neratovice: Galerie u 3 koček,
Kojetická 980
Benátky nad Jizerou:
Knihkupectví na burze, 
Pražská 45
Nymburk: Čajovna Na Valech, 
ul. Malé Valy 353
Spolupořadatelem festivalu je
město Lysá nad Labem;

St 22.4. LVMEN
koncert legendy českého HC,
www.lvmen.cz
Vstupné: 100,-

So 25.4 Sekjsi bombónky (Lysá
nad Labem), Milo (Čelákovice),
Subway (Nymburk)

Připravujeme:
Čt 7.5. Kapitan Nemo (bluesrock)
Pá 15.5. Vernisáž výstavy fotogra-
fii fotografa a houslisty Lukáše
K(r)uty
Pá 22.5. Mynameisann +
DJ's Negr 
a Izstvy (Komatsu soundsystem) 
+ Sunflower Bitches
St 27.5. Jazzvečer: Infinite quintet
trumpetisty Miroslava Hloucala

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

Čt 2.4. ODK Občan Havel 
projekce na baru kinoklubu
Dokumentární, Česko, 2007, 145
min, REŽISÉRSKÁ VERZE
Vstupné: 60,-

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 DUBEN

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.

So 4.4. Po přečtení spalte
Komedie / Krimi, USA, 2008, 96
min
Bratři Coenovi opět nezklamali 
- antiamerický absurdně černý
snímek s kauzálním řetězcem,
jehož prvohybatelem jsou tajné
služby...; Vstupné: 70,-

Čt 9.4. ODK Marcela 
projekce na baru kinoklubu
Dokumentární, Česko, 2006, 82
min
Časosběrný dokument Heleny
Třeštíkové (René, Manželské
etudy) o sérii neuvěřitelných 
životních tragédií; Vstupné: 60,-

Pá 10.4. ODK Upír Nosferatu 
živý hudební doprovod
Horor / Thriller, Německo, 1922, 
94 min
První (z mnoha) zfilmování
Drákuly od Brama Stokera.
Mistrovské dílo, které o mnoho
předběhlo svou dobu; Vstupné:
100,- ( film + kapela Grape po
filmu)

So 11.4. ODK Rekviem za sen
Drama / Krimi, USA, 2000, 102
min
Co všechno je člověk ochoten 
podstoupit, aby sehnal trochu
toho matroše? Co se může 
s člověkem stát (a mnohdy
i stává), když se mu to podaří? 
A hlavně co všechno lze 
považovat za drogu? 
Vstupné: 60,-

Čt 16.4. ODK Nezvaný host
Krimi / Drama / Romantický, USA,
2007, 104 min
Minimalistický kousek o stárnou-
cím učiteli, který znovu najde
radost ze života skrz hudbu 
a přátelství s perkusionistou
Tarekem. Lidské a úsměvné
drama o ilegálních přistěhovalcích
v Americe, kritizující politiku USA
po 11. září; Vstupné: 60,-

Út 21.4. ODK Mlčení Lorny
Drama, Belgie / Velká Británie /
Francie / Itálie, 2008, 105 min
Neutěšený realistický snímek 
zobrazující svět přistěhovalců 
v „blahobytné Belgii“;
Vstupné: 60,-

Čt 23.4. ODK Prach času
Drama, Řecko / Itálie / Francie /
Rusko, 2008, 125 min
Traumatické odmítnutí snů o lep-
ším světě na přelomu tisíciletí.
Vstupné: 60,-

Pá 24.4. ODK Sejdeme se
v Eurocampu - projekce na baru
Situační dokumentární film jedné 
z nejvýraznějších osobností
nastupujícího českého dokumentu
Eriky Hníkové (Ženy pro měny);
Vstupné: 50,-

Po 27.4. Líbáš jako Bůh 
Vstupné: 80,-

Út 28.4. Líbáš jako Bůh od
18,30 Vstupné: 80,-

Út 28.4. Valkýra
Válečný / Historický / Thriller /
Drama, USA / Německo, 2008,
120 min
Nejproslulejší atentát na Adolfa
Hitlera. Především se zaměřuje
na vůdčí osobnost celého kom-
plotu 
- plukovníka Clause von
Stauffenberga. Vstupné: 80,-

St 29.4. ODK René
projekce na baru
Dokumentární, Česko, 2008, 90
min, Režie: Helena Třeštíková
Těžko uvěřitelný příběh Reného, 
který byl od sedmnácti let 
sledován filmovou kamerou 
na své cestě mezi vězeními 
a krátkými pobyty na svobodě.
Vstupné: 60,-

Čt 30.4. Nouzový východ
Drama / Romantický, USA / Velká
Británie, 2008, 119 min, Hrají:
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet;
Silný životní příběh mladého 
manželského páru z předměstí.
USA - 50. léta; Vstupné: 80,-

Připravujeme:
5.5. Gomora
12.5. Vévodkyně
19.5. Normal
21.5 Milionář z chatrče

D Ě T I
od 15 hod., Vstupné: 70,-

So 4.4. Cesta na měsíc 3D
Ne 5.4. Pohádky na dobrou noc
So 11.4. Lovecká sezóna
Ne 19.4. Bolt: pes pro každý
případ

Připravujeme:
3.5. Na půdě
9.5. Crazy gang
24.5. Příběh o zoufálkovi

ODK 
Odboj Duševni Korupce -
Cyklus nezkorumpované 
tvorby, vytvářející opozici

duševní slabosti a kulturní
devalvaci konzumní produkce.
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

13.3.-3.4. Výstava obrazů z Tanzánie
13.3. od 20hod. vernisáž (vyprávění o obrazech, cestování a umění v Tanzánii,
prodej orig. šperků, sošek….) - Kino na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

3.4. Dušan Šoltys 
Výstava obrazů z cyklu „La petite mort“ + hudební program
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

5.4. Dogfrisbee-jednodenní seminář
Společný sport psovoda a psa - www.superpes.cz

7.4. Hurá Velikonoce - Parníčkovská dílna 
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

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

7.4.-25.4. 115 let Obce baráčníků v Lysé nad Labem a 135 let baráčníků
v Čechách
Výstava v SOA - bývalém augustiniánském klášteře
Info tel. 325 551 046

7.4.-21.6. „Bedřich Hrozný a Chetité“
Výstava v Muzeu B.Hrozného
Info tel. 325 551 868

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

9.4. Předporodní kurz na téma Těhotenství ve III. trimestru
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

10.4. GRAPE (Soul/Funk)
Koncert po projekci filmu Upír Nosferatu s hudebním doprovodem (Lukáš
Kuta-housle) - Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

11.-13..4. Středověké rytířské divadlo Traken na koních
Od 14,00 hod. na louce v zámeckém parku - Info tel. 602 273 495

12.4. Velikonoční Polabský motoráček
Mochov-Čelákovice-Lysá-Milovice, Milovice-Lysá-Nymburk-Libice n.C.
www.kzc.cz

13.4. Bambini di Praga
Od 16,00 hod. Velikonoční koncert v Kostele sv.Jana Křtitele
frankeova@mestolysa.cz

16.-19.4. Výstavy:
Senior - Handicap: Aktivní život, Šikovné ruce našich seniorů, Narcis
Výstaviště - www.vll.cz

17.4. Zločin v srdci Prahy
Diskuzní večer, projekce dokumentu
Od 19,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

18.4. „Česká barokní krajina“
Přednáška prof. PhDr. Evy Semotanové, DrSc.
Od 10,00 hod. v MěK - svoboda@mestolysa.cz

18.4. „Otevření altánů u lip pěti královen a ve dvoreckých lesích“
Od 14,00 hod. pod černými vraty - svoboda@mestolysa.cz

18.4. JAZZFEST
Ondřej Štveráček Quartet featuring RYAN CARNIAUX (USA)
a další. Od 19,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

21.4. Přiletělo UFO - Parníčkovská dílna 
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

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

22.4. LVMEN (Hard Core)
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

23.4. Předporodní kurz na téma Začátek porodu
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

24. a 25.4. Humanitární sbírka
Od 8,00 hod. v garáži MěÚ (parkoviště u Policie ČR) - chloupkova@mestoly-
sa.cz

24. a 25.4. Jarní bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti
V MC Parníček - www.mcparnicek.cz

25.4. „Niva Labe u Přerova“
Cyklistická exkurze - v 9,00 hod. sraz na autobus. zastávce 
za labským mostem - svoboda@mestolysa.cz

25.4. Sekjsi bombónky, Milo, Subway
Od 20,00 hod. koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

28.4. Veselé chobotničky - Parníčkovská dílna 
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

30.4. Čarodějnice
Od 15,00 hod. - www.mcparnicek.cz

1.5. Voříškiáda
Soutěž krásy voříšků a psů bez PP 
Od 10,00 hod. před závodištěm, směr Byšičky (vpravo) - www.superpes.cz

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

7.5. Kapitán Nemo (Bluesrock)
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

9.5. „Vlakem do Rožďalovic“ - terénní exkurze
V 9,30 hod. sraz u pokladen ČD - svoboda@mestolysa.cz

15.5. Vernisáž výstavy fotografií Lukáše K(r)uty
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

16.5. Barvičkový den
Od 15,00 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

19.5. Rodinný den v Botanicusu
www.mcparnicek.cz

22.5. Mynameisann + DJ´s Negr a Izstvy + Sunflower Bitches
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

23.5. Závod agility
www.superpes.cz

27.5. JAZZVEČER - Infinite quintet trumpetisty Miroslava Hloucala
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

6.6. Květinová slavnost
Na zámku Bon Repos - D.Papackova@linde-wiemann.com

Po d r o b n ě j š í  in f o r m a c e  o  a k c í c h  s e  d o z v í t e  n a  w e b o v ý c h  
s t r á n k á c h  o r g a n iz á t o r ů .

Blahopřejeme
„Krása se začíná v duši.“

Christopher Morley

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
Věra Křováková

Jarmila Rajchrtová
Josef Šorejs

85 let
Blažena Nováková

Marie Jirsová

92 let
Josefa Zavadilová

96 let
Zdeňka Svobodová

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 síd-
lišti 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!

PŘÍJEM PÁRŮ A DÍVEK JE DOČASNĚ POZASTAVEN 

Přihlásit se mohou PROZATÍM POUZE CHLAPCI !!!

Přihlásit se můžete na Městském úřadě v Lysé n.L., u paní Frankeové-odbor kultury 
(tel. 325 510 212).

PRŮKAZKY BUDOU K VYZVEDNUTÍ 24. 8. - 4. 9. 2009.

Dne 21. 3. 2009 tomu bylo 
neuvěřitelných 8 let, co od nás
odešel milovaný manžel, otec,
tchán, dědeček, pradědeček, 

strýc a dobrý člověk 
pan Karel Kaucký

stavitel z Lysé nad Labem

Stále vzpomínáme a za všechnu
lásku děkujeme. Kamarádi, 

vzpomeňte s námi!

Z a  c e l o u  r o d i n u  A n n a  K a u c k á , m a n ž e l k a



Kouření tabáku se především
během 18. století rozšířilo po
celých Čechách a proniklo do
všech společenských vrstev. Na
počátku 19. století se již proměni-
lo v nepominutelnou součást
životního stylu. Lyský městský
archiv ukrývá jedno z dojemných
svědectví této velké obliby, hrani-
čící již s náznaky závislosti.
Srdceryvná stížnost skupiny vý-
značných lyských měšťanů
z počátku prosince roku 1811 uka-
zuje, že někteří si již bez tabáku
neuměli představit svůj běžný
život. Aby také ne, když nejstarší
zprávy o jeho prodeji v Lysé jsou
již z konce 17. století..

V úhledně stylizovaném dopisu
městskému magistrátu si devate-
náct měšťanů stěžovalo, že místní
čtyři(!) trafikanti „v tom celém
roce každého mněsíce 4 aneb 5
dny bez tabáku pozůstávají“,
a proto „skrze to jejich v tom
nezaopatření všechny spolu mněš-
ťané, který v tom již svůj starý zvik
mají a bez takového se upokojit
nemohou“.

Situace musela být velmi zlá,
když měšťané „musejí takový
[tabák] z okolných sídel buď?
míle [tj. 6 km] aneb vzdálenějších,
obce nechat přinášet“, což bylo
nejen nepohodlné, ale zřejmě
i zvyšovalo jeho cenu. Vážení spo-
třebitelé vyjádřili obavu, že „snad

i ty páni trafiganti sobje domejšle-
jí jako bychme v tom jejich podaný
bily, že bychme s tím upokojit se
nechat musely jen tak, kdiž by oni
s tabákem se zaopatřily, a kdiž by
u nich k dostání nebil, abychme ho
sobje odjinud přinášet nechaly“.
Zvláště užití přirovnání měšťanů
k poddaným jasně vyjadřovalo
jejich rozladění ze současné situa-
ce, která narušovala zavedenou
tradici.

Aby i sami „trafiganti“ pocíti-
li, že opravdu páchají zlo, vyjádři-
li měšťané obavu, že tím „se Pánu
zemně v tom újma činí“. Což mělo
znamenat, že ten je ochuzován na
zajímavých nepřímých daních
z tabákového monopolu. Hlavní
starostí stěžovatelů tak zůstávalo
„pročež Slavný Majstrat snažně
žádáme, by oni páni trafiganti se
vijádřily, co oni každý mněsíc
v našm mněstě tabáku vidají,
s čehož se pozná, zdaliž oni mohou
a povini jsou provžicky takový
zaopatřit.“ Disponovat tabákem
k prodeji měla být tedy povin-
nost….

Ačkoliv ctihodní měšťané
poněkud licoměrně tvrdili, že
„kdežto nykde k pozorování nejni
bi takový nedostatek v tabáku bil
ani v tý nejmenší vesnici tak jako
v našem mněstě častokráte se
stává“, je třeba si uvědomit, že
prosinec 1811 byl dobou nejhlub-
ší hospodářské krize v rakouské
říši za poslední století. Státní
finanční bankrot v březnu 1811
a vrcholící Napoleonova konti-
nentální blokáda v žádném přípa-
dě obchodu s tabákem neprospí-
valy.

PhDr. Michal Řezníček

Archivní 
střípky
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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 8. a 22. dubna 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
„České země do konce 19. stol.“

Beseda se koná v úterý 5. května 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
Peter James, Po stopách mrtvé-

ho - Marie Poledňáková, Líbáš
jako Bůh - Dean R. Koontz,
Intenzita - Philipp Vandenberg,
Osmý hřích - Hana Doubková,
Ďábelská past - Leopoldo Alas,
Regentka - Lee Child, Nemáš co
ztratit - Isaac Asimov, Kosmické
proudy - Mary Higgins Clark, Na
viděnou -Vladimír Přibský,
Valdštejn a Eleonora - Siegfried
Obermeier, Láska a smrt - Iva
Hercíková, Dám si to ještě jednou,
aneb, Indolúna  

Naučná lit. pro dospělé:
Václav Cílek, Podzemní Praha

- Petr Blažek, Jan Palach -
Täubner Armin, Vajíčko trošku
jinak -Marylin Scott, Keramika -
Mark O'Connell, Znahy a symbo-
ly - Miloslava Knappová, Jak se
bude vaše dítě jmenovat? - Irena
Košíková, S Čiřinou na cestách -
Jiří Sejkora, Atlas minerálů České
a Slovenské republiky - Jan

Cimický, Psychotesty a desatera
na každý den - Marek Hýža,
Vodácká putování s Lukášem
Pollertem

Beletrie pro děti:
Michaela Burdová, Poselství

jednorožců - Katherine Applegate,
Nina nic nepoví - Jaroslav
Němeček, Báječné příběhy Čtyř-
lístku - Christoper Paulini, Eldest -
Kai Meyer, Vodní královna -
Alena Ježková, Staré pověsti
české a moravské - J. K. Bowling,
Bajky barda Beedleho - Věra
Řeháčková, Markéta na útěku -
Stephenie Meyer, Stmívání

Naučná lit. pro děti:
Michael Allaby, Země - Milena

Lukešová, Velká obrázková knížka
o zvířatech - Největší kniha nápa-
dů na celý rok - Vendula Hegerová,
Nauč mě kreslit - Pavla Šmikmáto-
rová, Receptíky pro kuchtíky -
Benoit Delalandre, Cesta kolem
světa

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 

Napětí: Jiná perspektiva, Dům na
špatné adrese
Pro mládež: Lokomotiva Tomáš,
Letopisy Narnie - Princ Kaspian,
Lovecká sezóna 2 
Ostatní: Umírající zvíře, Srpen
před bouří

Komedie: Život je stres, Ten nej-
větší
Horory: Jízda do pekel 2, Rudý
písek
Sci-fi: Max Payne

Nové videokazety ve videopůjčovně

Bohoslužby katolické církve
● 9.4. Zelený čtvrtek 18,00 hod.
● 10.4. Velký pátek 18,00 hod.
● 11.4. Bílá sobota 20,00 hod.
● 12.4. Hod Boží velikonoční 9,30 hod.
● 13.4. Pondělí velikonoční 9,30 hod.

Českobratrská církev evangelická vás zve 
o Velikonocích k těmto bohoslužbám

(kostel v Lysé nad Labem, nám. B. Hrozného)

● 10.4. Velký pátek 18.00 hodin s vysluhováním večeře
Páně a pěveckým sborem

● 12.4. Velikonoční neděle 9.00 hodin s vysluhováním
večeře Páně a pěveckým sborem

● 12.4. Velikonoční neděle 14.00 hodin s vysluhováním
večeře Páně (Čelákovice, Vašátkova ul.)

● 13.4. Velikonoční pondělí 9.00 hodin s doprovodem 
chrámového pěveckého sboru a orchestru
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Bedřich Hrozný
Dne 6. května t.r.

si připomínáme 130.
výročí narození
lyského rodáka, čes-
kého orientalisty;
profesora na Univer-

zitě Karlově v Praze, Bedřicha
Hrozného (6. 5. 1879 - 12. 12. 1952). 

Hrozný bývá někdy díky zažitému
omylu, že rozluštil chetitské písmo,
označován za „českého Champollio-
na“. „Pouze“ však rozluštil neznámý,
chetitský jazyk.

Hrozný pocházel z rodiny evange-
lického faráře a čekalo se, že bude
pokračovat v otcově práci. Na gymná-
ziu v Kolíně však potkal jednoho
z průkopníků české orientalistiky, pro-
fesora Justina Václava Práška. Po
absolvování gymnázia dal před teolo-
gií přednost studiu orientalistiky ve
Vídni a během studií zvládl (vedle lati-
ny a řečtiny) na deset orientálních
jazyků. Později dostal stipendium do
Berlína, kde působil roku 1901 a vydal
tu i svou první původní práci „Peníze
u Babylóňanů“. V další knize „Obilí
ve staré Babylonii“ (1913) „nezapřel“
svůj český původ a objevil, že pivo pili
už ve staré Mezopotámii a hned něko-
lik druhů. Největší objev však učinil
o dva roky později. 1914 dostal mož-
nost odejet do Turecka, aby mohl
vydat nápisy v neznámé řeči, které
objevil především německý archeolog
Hugo Winckler.

Za války sloužil Hrozný ve Vídni
jako písař, a tak měl po večerech čas
věnovat se „svému“ studiu. A už
v roce 1915 slavil úspěch. Prokázal, že
jazyk na klínopisných tabulkách je
indoevropská řeč Chetitů. A navíc
tento jazyk - jako první po tisíciletích -
záhy dokázal přečíst a přeložit. Vzdor
pochybnostem ostatních vědců vůči
Hrozného práci: „Die Sprache der
Hethiter“ (Jazyk Chetitů, 1917) potvr-
dil čas, že měl Hrozný pravdu a jeho
rozluštění klínopisné chetitštiny patří
mezi nejvýznamnější v dějinách orien-
talistiky.

Po 1. sv. válce se Hrozný vrátil
domů a začal pracovat na UK. V letech
1924-25 podnikl archeologickou expe-
dici do Turecka a podařilo se mu
odkrýt rozsáhlý archiv klínopisných
tabulek. Tehdy se ocitl na vrcholu
a byl uznáván jako zakladatel nové
orientální disciplíny - chetitologie.

V roce 1939 se stal rektorem
Univerzity Karlovy a statečně se
postavil okupantům, aby bránil akade-
mickou půdu. Po zavření VŠ alespoň
veřejně přednášel a jeho poznámky
o pomíjivosti říší, stáří Semitů či půvo-
du svastiky vzbuzovaly nadšení poslu-
chačů. Po úrazu v roce 1952 dožil
v sanatoriu, kde také přijal jmenování
akademikem. 

Ondřej Rašín,
Muzeum Bedřicha Hrozného 

Lysá nad Labem

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
za finanční podpory města Lysá nad Labem

připravuje 6. června 2009

KVĚTINOVOU SLAVNOST
na zámku BON REPOS

„Děti - květy našeho života" 

B l i ž š í  i n f o r m a c e  v  k v ě t n o v ý c h  L i s t e c h .

Traken v Lysé
Na Velikonoce vystoupí v Lysé

nad Labem na zámecké louce
Středověké rytířské divadlo

Traken na koních. V tomto před-
stavení budete sledovat napínavá
klání urozených rytířů, souboje
muže proti muži, jezdeckou

dovednost, dřevcové souboje, při
kterých je úkolem rytířů zasáh-
nout přilbici nebo štít protivníka,
a tak jej vyrazit ze sedla, spousty
kaskadérských kousků a nezvyklé
podívané.

V turnaji se utkají nejen dobří,
ale i zákeřní rytíři, také sličná
princezna Adriana, která bude
všem bojovníkům rovnocennou
soupeřkou. Rytířské divadlo
bude učinkovat v sobotu 11. 4.,
v neděli 12. 4. a o velikonočním
pondělí 13. 4. vždy od 14.00
hodin.

Rytíři vás všechny srdečně
zvou na kolbiště.

Info 602 273 495.
Petr Novák

Polabské muzeum - Muzeum Bedřicha Hrozného 
si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení výstavy 

ke 130. výročí narození slavného lyského rodáka Bedřicha Hrozného 
s názvem:

„Bedřich Hrozný a Chetité“
Výstava bude zahájena 7. dubna 2009 v 18 hodin v muzeu v Lysé nad
Labem.  Výstava je připravována Polabským muzeem za pomoci ZŠ 
J. A. Komenského a za odborné spolupráce  PhDr. Jany Součkové, DrSc.
z Národního muzea, Doc. PhDr. Petra Vavrouška, CSc., Mgr. Marka
Rychtaříka z FF Univerzity Karlovy a PhDr. Marka Ďurčanského, Ph.D.
z archivu Univerzity Karlovy. Hudbou doprovodí zahájení výstavy žáci ZUŠ
F. A. Šporka Lysá nad Labem. Výstava bude doprovázena bohatým 
doprovodným programem. Otevřena bude denně mimo pondělí od 8. 4. do
21. 6. 2009. 

Ondřej Rašín a Andrej Lamprecht, Polabské muzeum

Místní odbor Kostnické jednoty 
v Lysé nad Labem o.s.

V neděli 19. dubna bude naším hostem náměstek 
synodního seniora Českobratrské církve evangelické

Mgr. Miloš Rejchrt
dopoledne v 9.00 hodin bude při bohoslužbě 

v kostele ČCE kázat, odpoledne od 14.00 hodin 
bude přednášet o švýcarském reformátorovi 

JANU KALVÍNOVI

Z v e m e  k  ú č a s t i .

SOA v Praze - Státní okresní archiv Nymburk
Vlastenecko - dobročinná sdružená obec baráčníků

Lysá nad Labem

V á s  z v o u  n a  v ý s t a v u  u  p ř í l e ž i t o s t i  o s l a v

115 let Obce baráčníků
v Lysé nad Labem 

a 135 let baráčníků v Čechách
Augustiniánský klášter v Lysé nad Labem

7. - 25. dubna 2009
úterý až sobota 10.00 - 16.00 hodin

Slavnostní zahájení - 4. dubna 2009 ve 14.30 hodin.
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Město Lysá nad Labem 
ve spolupráci s Římskokatolickou farností

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VELIKONOČNÍ KONCERT SBORU

„Bambini di Praga“
13. 4. 2009 v 16,00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele

Vstupné 120,- Kč, důchodci, děti 60,- Kč

P ř i p r a v u j e m e  n a  d u b e n
PRO DĚTI / DO 2 LET
Cvičení pro malé kapříky (pro děti od 6 měsíců)
Hravé cvičení  pro rodiče s dětmi pro děti od 1,5 roku
Masáže miminek 
Yamaha Class - Robátka a První krůčky k hudbě
Maňáskové divadélko

PRO DĚTI / OD 2 DO 4 LET
Cvičení pro malé námořníčky
Hravé cvičení pro rodiče s dětmi
Yamaha Class - První krůčky k hudbě
Angličtina pro děti od 3 let
Maňáskové divadélko
Tvořeníčko - tvoření pro děti od 3 let
Parníčkovská dílna - tvoření pro děti od 3 let

PRO DĚTI / OD 4 LET DO 6 LET
Hravé cvičení s náčiním a hudbou pro předškoláky
Angličtina pro děti od 3 let
Maňáskové divadélko
Tvořeníčko - tvoření pro děti od 3 let
Parníčkovská dílna - tvoření pro děti od 3 let

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
Předporodní kurzy
Gravidjóga
Laktační a výživové poradenství
Angličtina pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé
Německá konverzace s hlídáním dětí
Pilates s hlídáním dětí
Pilates
Kalanetika
Relaxační večery pro ženy s jógou

PŘÍLEŽITOSTNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Každé pondělí od 9.00 do 12.00 hodin „tetou“ s pedagogickým
vzděláním a pozitivním přístupem k dětem. Děti si budou moci
nejen hrát, ale bude pro ně připraven i program jako v mateřské
škole (společné hry, tvoření, předčítání apod.)

UPOZORŇUJEME NA TYTO AKCE:
Úterý 7.4. od 16.30 Tvořeníčko na téma - Hurá Velikonoce
Čtvrtek 9.4. od 16.30 Předporodní kurz na téma 

- Těhotenství ve III. trimestru
Úterý 21.4. od 16.30 Tvořeníčko na téma - Přiletělo UFO
Čtvrtek 23.4. od 16.30 Předporodní kurz na téma 

- Začátek porodu
Pátek 24.4. a sobota 25.4. Jarní bazárek dětského oblečení 

a potřeb pro děti
Úterý 28.4. od 16.30 Parníčkovská dílna na téma 

- Veselé chobotničky
Sobota 30.4. od 15.00 Čarodějnice

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2009
Sobota 16.5. od 15.00 Barvičkový den
Úterý 19.5. po celý den Rodinný den v Botanicusu

(pořádáno ve spolupráci s mateřskými
školami z Lysé)

Více informací a aktuální oznámení na webových stránkách 

w w w . m c p a r n i c e k . c z

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

Herna 
Pondělí 9.00 - 12.00
Úterý 14.00 - 18.00

Středa 9.00 - 12.00
Čtvrtek 14.00 - 18.00
Pátek 9.00 - 12.00

SENIOR - HANDICAP:
AKTIVNÍ ŽIVOT 
8. výstava pro lidi, kteří nezůstávají 
sedět doma
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ
10. ročník výstavy ze soutěže 
„pro radost a potěšení!
NARCIS
8. výstava narcisů, tulipánů a dalších 
jarních cibulovin a zahradnické trhy

16. 4. - 19. 4. 2009
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Den Země 2009
Tradice oslav Dne Země (22.

4.) v Lysé nad Labem je pro pra-
videlné účastníky spojena s akce-
mi v přírodě. Ani letos tomu nebu-
de jinak. Zahájíme sice přednáš-
kou, avšak následovat budou tři
terénní akce. Co jsme připravili?

V sobotu 18. dubna 
v 10 hodin uslyšíme v prostorách
Městské knihovny v Lysé nad
Labem přednášku prof. PhDr. Evy
Semotanové, DrSc. z Historického
ústavu Akademie věd ČR na téma
„Česká barokní krajina“. Shrneme
tak všechny nashromážděné
poznatky z průzkumů map, rytin,
obrazů a studia v terénu, které
jsme loni prezentovali v brožuře
Barokní krajina v okolí Lysé nad
Labem. 

Tutéž sobotu 18. dubna 
ve 14 hodin pro veřejnost otevře-
me spolu se starostou města odpo-
činkový altán u lip pěti královen
(pod černými vraty) a poté vyrazí-
me na průzkum „Lyská barokní
krajina“. Průzkum zakončíme cca
v 15 hodin spolu se zástupci Lesů

České republiky otevřením druhé-
ho odpočinkového altánu ve dvo-
reckých lesích v místě, kde stáva-
la původní šporkovská poustevna
sv. Františka Serafínského.

Na cyklistickou exkurzi do luž-
ního lesa (a za opékáním buřtů)
pod názvem „Niva Labe u Pře-
rova“ vyrazíme v sobotu 
25. dubna. Sraz zájemců bude 
v 9 hodin na zastávce autobusů za
labským mostem.

V uplynulých letech jsme pro-
zkoumali všechny rezervace
v našem správním obvodu. Máme
tedy možnost podívat se k souse-
dům. Terénní exkurze „Vlakem do
Rožďalovic“ nebude zaměřena
pouze na ptačí oblast a PR
Rožďalovické rybníky, ale též na
místní pamětihodnosti a muzeum.
Sraz zájemců je v sobotu 9. květ-
na v 9.30 u pokladen ČD v Lysé
nad Labem (odjezd 9.43).

V případě nepříznivého počasí
se o akci rozhodne na místě srazu.

Za odbor ŽP
Stanislav Svoboda

Za Lysou krásnější XXI.
Na veřejnou zeleň chudá ulice

28. října skýtá pro „zahradníky“
neomezené možnosti. Této situace
nevyužilo mnoho obyvatel. O to
více vynikne předzahrádka domu
č. p. 1284. V úzkém pásu vymeze-
ném dvěma tvarovanými zeravy
nalezneme na místní poměry
vzácnou hortenzii stromečkovitou
(Hydrangea arborescens Grandi-

flora), která ulici v létě prozáří
bílými ploše polokulovitými kvě-
tenstvími. Vedle ní v době květu
kontrastuje trs oranžově kvetoucí
denivky (Hemerocalis sp.). Zeleno
bílé variace záhonu po celou vege-
taci udržuje panašovaná nenároč-
ná tráva (Phalaris arundinacea).

Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Mezinárodní zkouška 
z francouzštiny

Dne 17. 2. 2009 jsem úspěšně
absolvoval mezinárodní zkoušku
z francouzského jazyka, která pro-
bíhala v Pardubicích. 

Zkoušky začaly ráno v osm
hodin, první z nich byla písemná
a skládala se ze tří částí. 

První se týkala poslechu čtyř
běžných situací, se kterými má
člověk možnost setkat se kdykoliv
a kdekoliv. Jako typický příklad
může být monolog v rádiu či roz-
hovor v obchodě. Cílem bylo
odpovědět na dané otázky. 

V druhé části se jednalo o pře-
čtení tří textových ukázek a výběr
správných odpovědí z nabízených
možností. 

Ve třetí části jsem měl za úkol
vytvořit dva dopisy. V prvním
jsem měl doporučit francouzské
dívce Sophii vysokou školu, ve
které fiktivně studuji a vyprávět jí
fakta o škole, popsat svůj volný
čas, nebo ubytování. Druhý dopis
byl ve skutečnosti e-mail, ve kte-
rém jsem jako přílohu posílal
nabídku z jazykové školy v Paříži,
ve které jsem taktéž studoval.
Opět jsem dotyčné osobě vyprávěl
své dojmy ze školy apod. 

Druhá část zkoušky se týkala
mluveného jazyka. Nejdříve jsem
představil sám sebe, svoji rodinu
a pohovořil jsem o svých koníč-

cích. Poté mě čekal poslední úkol
- vylosoval jsem si z přibližně dva-
ceti témat celkem čtyři, z nichž
jsem si vybral dvě, o kterých jsem
poté hovořil. Kromě vyprávění
a mluvení o daném tématu bylo
především důležité umět argumen-
tovat a vysvětlovat. Měl jsem fran-
couzské zkoušející v roli mé
vysvětlit, proč si nemá kupovat
auto, když žije ve velkém městě,
představit si situaci, že pěšky cho-
dit nemůže, protože pracuje dale-
ko. Na kole jezdit nechce, neboť
v zimě se jezdit nedá a opět je pro-
blémem vzdálenost. Železniční
stanice či autobusová zastávka je
vzhledem k dostupnosti do práce
nevhodná. Přesto mým úkolem
bylo najít potřebné argumenty
a nákup auta jí rozmluvit. 

Domnívám se, že velkou záslu-
hu na tom, že jsem u zkoušky
uspěl, má moje vyučující fran-
couzského jazyka v Obchodní
akademii v Lysé nad Labem
PhDr. Frymlová, které bych rád
poděkoval za to, jakou má s námi
trpělivost. Skutečnost, že obchod-
ní akademie nabízí možnost studia
francouzského jazyka, byla také
jedním z hlavních důvodů, proč
jsem si tuto školu vybral.

Jan Doležal,
3. A třída OA Lysá nad Labem

Vynikající úspěch dětí ze
Základní školy TGM v Litoli

v recitaci
Přestože má litolská škola

dlouhodobě výborné výsledky
v recitaci a dramatické výchově
dětí, letošní rok je zcela mimořád-
ný. Již ve školním kole předvedly
děti skvělé výkony, postoupit do
okresního kola v recitaci však
mohly pouze 2 děti v každé kate-
gorii. V kategorii nejmladších se
mezi dvacítkou nejlepších recitá-
torů ze všech ZŠ z okresu
Nymburk na prvních dvou mís-
tech umístily Karolína Rejmanová
ze 2. třídy a Nikola Mazáčková ze

3. třídy a jako jediné v této kate-
gorii postoupily do krajského
kola! Ve druhé kategorii 4. a 5.
tříd, ve které soutěžily také dvě
desítky recitátorů, zvítězil Petr
Touš z 5.třídy a rovněž postoupil
do krajského kola. Výborný
úspěch školy ještě podtrhl Ondra
Urban (5. tř.) čestným uznáním.
Velké uznání patří i paní učitelce
Mgr. Martině Eliškové, která vede
dětský divadelní kroužek a připra-
vuje děti do soutěže.    

Mgr. Petr Eliška

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
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Kdo byl architekt cukrovarské vily?

Emil Králíček (1877 Němec-
ký Brod - 1930 Praha) vystudo-
val pražskou stavební průmyslov-
ku (ředitelem tehdy prestižní školy
byl prof. Bráf). Po maturitě násle-
dovala praxe u pražského archi-
tekta a profesora techniky Anto-
nína Balšánka. Následovala důle-
žitá studijní fáze Králíčkova života
kolem roku 1900, kdy působil
v Darmstadtu v Hessensku v ateli-
éru slavného Wagnerova žáka
Josefa Marii Olbricha, propagátora
střízlivé architektury moderny.

Inspirace byla hledána spíše
v nizozemské, skandinávské nebo
britské tvorbě. Oba jeho učitelé
A. Balšánek i J. M. Olbrich byli
výborní kreslíři a kladli velký
důraz na grafické provedení
návrhů, především průčelí
budov. E. Králíček byl výtvarně
velmi nadán a jeho návrhy jsou
uměleckými díly.

Po této cenné zkušenosti se E.
Králíček vrátil v roce 1904 opět
do Prahy a začal pracovat
v jedné z největších projekčních
a stavebních firem, kterou vedl
Matěj Blecha. Na počátku čin-
nosti u této firmy je prokázaná
spolupráce E. Králíčka s profeso-
rem pražské Uměleckoprůmyslo-

vé školy, sochařem a dekoratérem
Celdou Kloučkem. Mezi jeho
další spolupracovníky patřili
Kloučkovi (resp. Suchardovi) žáci
z Uměleckoprůmyslové školy
sochaři Antonín Waigant, Karel
Pavlík, Antonín Odehnal. S nimi
vytvořil řadu svých vrcholných
prací.  Ve firmě Matěje Blechy zís-
kal postupně postavení šéfprojek-
tanta firmy. Od té doby mohl více
prosazovat novější trendy
zejména geometrickou secesi
a modernu. V roce 1911 vydal
spolu s J. Kafkou knihu Rodinný
dům. Zde upozorňuje na příkladná
architektonická díle v Evropě.
V roce 1911 se v našem prostře-
dí objevil architektonický kubis-
mus propagovaný zejména
Pavlem Janákem. Mnoho stou-
penců tohoto stylu však nebylo. 
E. Králíček kubismu propadl již
v roce 1912. Z té doby pochází
několik návrhů ve stylu ku-
bismu (např. Lucerna na
Jungmannově náměstí, dům
Diamant ve Spálené ulici, vila
cukrovaru v Lysé nad Labem).
Vedle kubismu propagoval také
neoklasicismus, geometrickou

secesi a v roce 1913 přidal ještě
novou vídeňskou módu - klasici-
zující secesi. Z neznámých důvo-
dů však v roce 1913 Blechovu
firmu opustil. Po první světové
válce pracoval pro firmu Nejedlý
a Řehák. Poté založil svou vlastní
projekční kancelář spolu s Ing.
Rudolfem Šolcem. Z té doby
pochází řada návrhů činžovních
domů moderního typu v Praze. E.
Králíček zemřel v roce 1930, spá-
chal sebevraždu.

E. Králíček byl mimořádně
nadaný a skromný umělec, do
nedávné doby zcela zapomenutý
(projekty pro Blechovu firmu si
nemohl sám podepisovat ani pub-
likovat - vše bylo vedeno pouze

pod firemní hlavičkou). Teprve
v současné době stoupl zájem
o jeho tvorbu, díky zjištění, že
autorem řady významných staveb
byl právě E. Králíček. Například
kubistická lampa na Jungmannově
náměstí v Praze byla až do 60.let
20. století připisována V. Hofma-
novi.

Emil Králíček patřil k nejvý-
raznějším osobnostem české
secese, a to zejména pozdního
období. Jako jeden z prvních
uplatnil na svých projektech
kubistické prvky. Byl nejplod-
nějším architektem kubistické-
ho stylu, v letech 1912-13 pro-
jektoval na dvě desítky staveb
(veřejné stavby, činžovní a rodin-
né domy zejména v Praze, ale též
jinde v Čechách (např. budova
hydrocentrály ve Spálově u Želez-
ného Brodu) a v zahraničí. Z jeho
děl stojí za zmínku interiéry
Husova sboru na Žižkově, dům na
Rašínově nábřeží 26/50 na
Vyšehradě (památkově chráněný,
s kubistickým interiérem), domy
na Václavském a Senovážném
náměstí. 

Mgr. Šárka Koukalová,
Národní památkový ústav

Ohlédnutí nazpět
Uplynulo již šest roků, co jsem

začal pravidelně jako člen redakční
rady psát do tohoto měsíčníku.
Těch článků a úvah jsem napočítal
74. Některé byly kritické, jiné
pochvalné, občas i polemické.
V některých jsem popsal pouze
skutečnosti, které jsem zjistil.
Občas jsem citoval i z kroniky
mého dědy. Naprostá většina se
však dotýkala problémů našeho
města a jeho okolí.

Jedním z prvních mých článků
byla rada, kam se vydat na pro-
cházku do jarní přírody. Doporu-
čoval jsem tehdy navštívit Mydlo-
varskou doubravu nejen pro krásné
lesní partie, lužní lesy a četné tůně,
ale především pro bohatost jarní
květeny, která je zde vyjímečná.
Některé myšlenky jsem čerpal
z literatury, zejména z doslovu
povídky Karla Sellnera Tři bratři
z Mydlovaru. Doporučuji vřele si
tuto knihu přečíst a Mydlovarskou
doubravu navštívit. V městské kni-
hovně je kniha k dispozici.

Nějaký čas, před více jak pade-
sáti lety jsme bydleli ve Šnepově.
Znám proto doubravu velmi důvěr-
ně a knihu o ní jsem si zamiloval
a mnohokrát přečetl. Sellner se na
konci povídky zmiňuje o prastarém
vykotlaném dubu, do kterého se
vešlo třiadvacet lidí a kterému
nebylo u nás ani jinde v okolních
státech rovno. Dub nechala kněžna
Štěpánka z Rohanů pro naprostou
sešlost v roce 1874 slavnostně
pokácet. Pod tímto dubem se po
léta konaly pravidelně slavnosti
sněženek na přivítání jara. Velký
fabulátor, spisovatel Hrabal sice
umístil svoji povídku Slavnosti

sněženek do Kerska, tam se však
nikdy neslavily. Místem konání byl
vždy palouk pod zříceninami hradu
Mydlovar. Každoroční slavnosti
možná také zapříčinily, že sněžen-
ky zcela vymizely. V době, kdy
jsem pobýval ve Šnepově, jsem
sněženky spolu s bledulemi do lesa
navrátil. Zvolil jsme méně navště-
vovaná místa a dnes je zde již dosti
rozsáhlý porost těchto krásných
poslů jara. Každý rok je navštěvuji
a doufám, že je budou moci navště-
vovat i moje pravnoučata.

Když jsem se již zmínil o panu
Hrabalovi, mydlovarské hradiště se
občas označuje jako hrad Kosto-
mlaty. K městysi Kostomlaty se
váže i jiná spisovatelova povídka
Ostře sledované vlaky. Ta má v sobě
historické jádro o výbuchu muniční-
ho vlaku koncem války. Ten se udál
u dnešní stratovské zastávky. Zda to
byl mladý výpravčí z Kostomlat,
kdo nálož nastavil, nevím, ale
výbuch to byl zničující. Válečná
munice létala několik set metrů, až
k nejbližším domkům ve Stratově.
Přilehlý borový les na jižní straně
tratě zcela shořel. Dnes místo lze
určit jen podle toho, že zde byl
vysazen náhradní les smíšený, který
již dorostl za více jak 60 let do
původní výše. Podívejte se na to
místo, až pojedete vlakem do
Nymburka.

Na všem, co pan Hrabal napsal,
bude zřejmě zrnko pravdy. Něco si
ale přibájil pan spisovatel, něco pan
režisér Menzel. V Kostomlatech
sice panský dvůr byl, ale žádnou
baronku na koni jsem zde nikdy
neviděl. I tak díky, pane Hrabale.

Václav Mrkvička



Spolkové posezení
Začátek nového roku bývá spojen

mimo jiné s výročními schůzemi,
valnými hromadami, hodnotícími
zasedáními spolků, klubů, sdružení.
Všude tato shromáždění členů či
delegátů a pozvaných hostů nazýva-
jí trošku jinak. Obsahem příjemného
posezení s pohoštěním je přednese-
ná zpráva - rekapitulace činnosti
uplynulého roku vč. zprávy o hospo-
daření, revizi hospodaření a plánech
roku nadcházejícího. "Schůze" často
bývají oživeny kulturním progra-
mem.

Nejinak tomu bylo i v úterý 24.
února, kdy školní jídelnu ZŠ J.
A. Komenského v hojném počtu
zaplnili členové a příznivci Spolku
rodáků a přátel města Lysá
n. Labem. Stalo se tradicí posled-
ních let, že zpráva o činnosti je pří-
chozím promítána, což je jistě zají-
mavé oživení. Nedílnou součástí
posezení bývá i dějepisně-zeměpis-

ný kvíz, který - jak autoři každoroč-
ně tvrdí, je jednoduchý, ale přesto
nad některou z odpovědí vždy váhá-
me. O to větší pak máme radost ze
správných odpovědí. Ale z výhry se
mohou radovat jen tři vylosovaní.
Hosty valné hromady letošní rok
byli i hudebníci, o kterých záměrně
nebudu uvádět víc, protože budete
mít možnost slyšet je na některé
z připravovaných akcí. Kromě tácku
s výborným domácím pohoštěním
připraveným členkou Magdou kaž-
dého z příchozích "čekal" na stole
i stručný dotazník. Některé z otázek
si dovoluji přednést i Vám.
Odpovědi je možné doručit k pisa-
telce příspěvku nebo přes e-mailové
spojení (viz www.spolekrodakuly-
sa.cz) přímo Spolku rodáků a přátel
města Lysá n. L. 
Které akce pořádané Spolkem
rodáků a přátel města Lysá n. L.
se Vám líbí:

● Květinová slavnost (Bon Repos)
● Montmartre
● Slavnosti hraběte Šporka
● Cyklovýlet
● Setkání se sochami
● Přivítání adventu
● Výlety
● Besedy

Ke kterým z výše uvedených akcí
máte výhrady a jaké?

Máte zájem se aktivněji zapojit do
činnosti spolku? S čím můžete
pomoci, jak?

Spolek rodáků a přátel města
Lysá n. L. má již od svého vzniku
vzorně upravenou a pravidelně
obměňovanou vývěsní skříňku na
obchodě Jednota na Husově náměs-
tí, kde se může každý kolemjdoucí
seznámit s připravovanou akcí. Jinak
samozřejmě na výše zmíněných

stránkách spolku naleznete víc vč.
fotodokumentace ze zdařilých akcí. 

Rovněž pomocí kulturního pře-
hledu v Listech města Lysá n. L.
nemůžete promeškat žádnou akci,
kterou pro nás všechny pořádají
a organizují jednotlivci nebo větší
skupiny dobrovolníků. Ano - čtete
správně - dobrovolníků, protože vět-
šina pořadatelů je aktivní po své
práci a zdarma, což je - domnívám
se - v dnešní době čin hodný alespoň
písemné pochvaly. Tuhle pochvalu
jsem nemohla napsat pouze pro
členy a příznivce Spolku rodáků
a přátel města Lysá n. Labem, ale
píšu ji pro všechny z Vás, kteří se za
písmenky najdete, a třeba jsme se
ani nepotkali na žádné hodnotící
schůzi. Ať Vás elán a nápady neo-
pustí! Těšíme se, co pěkného pro
nás opět přichystáte!

Marcela Chloupková
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Co byla a kde je Nová hospoda
Už jen starší generace ví, co

byla a kde je Nová hospoda.
V knize „Paměti Lysé od Františka
Otruby“ se dočtete na straně 54:
Podél Labe vedla cesta ze Slezska
do Prahy, byla to poštovní cesta
a v Lysé byla zřízena zastávka pro
koňské povozy a jejich posádky,
jednak k odpočinku nebo výměně
koňského spřežení před další ces-
tou do Prahy. Praha byla spojena
se zahraničím tak zvanými
Zemskými stezkami, které byly
pro svou důležitost pod kontrolou
a byl nad nimi dozor. Tehdy byla
postavena Nová hospoda. Bohužel
není známo, kdy to bylo, odhad
zní před několika stoletími. Cesta
okolo Lysé do Prahy vedla dále
přes Byšičky, kde byl přes Labe
postaven most. Bylo to již před
husitskými válkami. Mosty tehdy
byly většinou dřevěné, nevíme
kdy a kdo náš most zničil. Do
dnešního dne z něj jako památka
zůstal kamenný pilíř. Zbytek prav-
děpodobně tenkrát rozebrali oby-
vatelé Byšiček při stavbě svých

domků. Podobný osud měl i hrad
Mydlovar u Ostré, ze kterého
zůstal jen velký val. Zbytek si asi
rozebrali obyvatelé Ostré, Šnepo-
va i Kostomlat na svá obydlí. Tok
řeky Labe před staletími měl jinou
podobu, proto byl most až
u Byšiček. 

Po zničení mostu skončil i pro-
voz zemské stezky přes Lysou, ale
Nová hospoda byla i nadále udr-
žována a měšťané sem chodili rádi

v neděli na výlet
a k muzice.
Tenkrát vedla
z městečka do
hospody polní
cesta, kterou pře-
rušila až stavba
nádraží. Podle
dějepisce kate-
chety Vojáčka
změnila Nová
hospoda několi-
krát majitele, ale

zůstala v provozu.
V roce 1892 koupil Novou

hospodu majitel cukrovaru Bed-
řich Benies, a tak se stala součás-
tí cukrovaru. Západní část byla
postavena až za první světové
války jako ubytovna pro ruské
zajatce. 

Návštěvníci Nové hospody si
při cestě zpívali písničku:

Ta Nová hospoda
z drobného kamení,
kdo nemá peníze
ať do ní nechodí.
Já peníze nemám,
přeci do ní pudu,
modrooké děvče
tam milovat budu.

Když jsem se dozvěděl, že
Novou hospodu bourají, bylo mi
trochu smutno, protože mizí další
kus historie Lysé. Je zajímavé, že

Nová hospoda, která patří k nej-
starším budovám v Lysé, není
vedena jako památka. Navštívil
jsem tedy současného majitele,
který část objektu zboural a staví
zde nový dům. Byl jsem překva-
pen jeho sdělením, že on Novou
hospodu uznává jako památku.
Zboural jen objekt, který byl
postaven cukrovarem a zaručil se,
že ten pravý objekt Nové hospody
bude udržovat ve stavu odpovída-
jícímu památce patřící k Lysé. Po
koupi cukrovarem zde bydleli vět-
šinou zaměstnanci cukrovaru, ale
objekt byl neudržován (nebyl
zahrnut do památkové zóny). Stav
byl nepěkný. V okolí byly posta-
veny moderní rodinné domy. Bude
dobře, že Nová hospoda bude zre-
konstruována. Obyvatelé v Litoli
ani možná neví, že ulice Na
Zemské stezce je vlastně pojme-
nována jako památka na tu kdysi
slavnou cestu ze Slezska do Prahy.

Připojeny jsou dvě fotografie:
Jedna ukazuje původní stav Nové
hospody a druhá je orientační.
Vidíte, kde bylo tehdy město Lysá
a jak byla Nová hospoda vzdálena.
Tehdy ještě neexistovala Litol, ale
na této mapce je vidět celá stezka
do Byšiček. Není známo, kdo
tento historický plánek vytvořil.
Asi nějaký pozvaný host na
zámku a na objednávku plánek
vytvořil. Asi byl německé národ-
nosti, plánek je německý. Památka
Nové hospody zůstane však
zachována.
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Na Zemské stezce 
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Po 100 letech dokončujeme Petzoldův odkaz!
Eduard Petzold (1815 - 1891)

byl významný evropský zahradní
architekt 19. století. Náročnému
oboru se vyučil u knížete
Hermanna von Pücklera v jeho
zahradách Muskau a Branitz
(parky zařazené do světového
dědictví UNESCO). Odtud si do
života odnesl skvělou průpravu,
kterou doložil ve více než 200 par-
cích, včetně 11 v Čechách. Lysá

nad Labem má tu smůlu, že
s návrhem a realizací se započalo
v roce 1890, tedy na konci jeho
životní dráhy. 

Záměr upravit park pojal teh-
dejší majitel baron Bedřich
Leitenberger, který zbídačenou
zahradu získal od vídeňské Úvěro-
vé banky, která v honbě po zisku
vykácela z původního porostu, co
mohla. Dle srovnávacích průzku-
mů Ing. Veroniky Pincové může-
me k Petzoldově práci zařadit
úpravu západní terasy u zámku
s typickým užitím stromů v ronde-
lech (malé skupiny). Rovněž část
modelace cestní sítě v západním
svahu a založení stromových sku-
pin v severní louce je příznačné.
Dále se však Petzold nedostal

a s úmrtím barona Leitenbergera
v r. 1905 byla ukončena i snaha
park upravit do podoby přírodně
krajinářské. Zbylé porosty po
odkáceném parku (1890) zmladily
a bez jakékoliv další péče se park
změnil v les.

V roce 2007 se park dostal do
zorného pole Výzkumného ústavu
pro krajinu a okrasné zahradnictví
v Průhonicích. Od té doby památ-

káři (Ing. Bočková) a zámecký
zahradník (Bc. Kolářský) iniciova-
li několik terénních šetření za úče-
lem prověření možnosti dalšího
vývoje a údržby parku. V roce
2008 se pak park stal centrem Dnů
evropského dědictví, kdy byl
veřejnosti představen ve vztahu
k dalším památkám zahradního
umění, což bylo následně dolože-
no terénní exkurzí v parcích
Dobřenice a Smiřice - dílech
Petzoldových.

Po takovéto důkladné přípravě
jsme přistoupili k prvním větším
krokům. Zatímco v roce 2007
a 2008 se kácely převážně drobné
náletové (vysemeněné) dřeviny
v loukách, nyní jsme přikročili
k uvolnění v porostu zapomenu-

tých cílových dřevin. Jako pod-
klad nám výborně posloužily staré
letecké mapy z let 1938 a 1961.
Díky nim jsme se tedy posunuli do
výchozího stavu a nyní máme
vlastní modelování zbytku parku
před sebou. 

Co se zdá z těchto řádků možná
složité, rozhodli jsme se veřejnos-
ti představit v rámci brigád.
Loňská měla za cíl utvořit si před-
stavu o množství náletů v loukách.
V sobotu 7. 3. 2009 jsme v prak-
tické ukázce viděli uvolnění cílo-
vých stromů z porostu.

Pro nedočkavce dodávám, že
tímto samozřejmě nekončíme.
Následovat budou (stejně jako loni
v říjnu) dosadby stromů do podro-

stu, aby doplnily obvodový plášť
nových skupin. Tématem dalších
jednání je pak závažné rozhodnu-
tí, zda v parku obnovit kašnu,
která se v severní louce nacházela
a jakým způsobem upravit cestní
síť k tomuto obnovenému prvku.

Jak jsem napsal v úvodu - sna-
žíme se dokončit Petzoldův odkaz.
Lákavé jsou však úvahy
Ing. Pincové, která by ráda dokon-
čila odkaz Františka Karla Swéert-
Sporcka, který Bludici zakládal již
před 250 lety. Uvidíme tedy, jaký
bude další postup a jak obnově
bude fandit vlastník město Lysá
nad Labem.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Stav zachycený na reambulovaném katastru z roku 1876

Odstranění náletů z louky

Odklízení dřevní hmoty

Uvolnění cílové skupiny jasanů
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Příběh jedné hrušně
Hrušně jsou krásné stromy.

I v bezlistém stavu jsou majestátní
a co teprve, když vykvetou.
Spousta hrušní je registrována
jako památné stromy. Pro nás nej-
bližší památné jsou v Hradištku
u přívozu (obvod kmene 286 cm,
výška 12 m a stáří asi 200 let)
a v poli u Kounic (obvod kmene
280 cm, výška 14 m a stáří asi 150
let). 

Až do letošního února jsem
netušil, že v Lysé máme ještě zají-
mavější hrušeň. Roste na zahradě
u domu č. p. 98 v Okrsku. A roste
zde velmi dlouho, neboť obvod
kmene činí 305 cm při výšce stro-
mu 14 m. Jak mi sdělil vlastník
pan Václav Novák: „Strom je
starý alespoň 300 let. Můj děda
po něm lezl jako kluk a to už byl
strom obrovský. Je to snad odrůda
Cibulka.“

K tomuto stromu jsem se dostal
vlastně na poslední chvíli. Při
svém stáří je doslova samá dutina
a postupně se vyklání z osy růstu.

I v koruně prosychá. Pro špatný
stav není perspektivní jeho vyhlá-
šení za památný strom, podařilo
se nám však odebrat několik
roubů, které budou „živou památ-
kou“ na hrušeň. Pár roubů putova-
lo do ovocných školek ve
Mcelích, kde se zabývají záchra-
nou starých krajových odrůd
z Nymburska a Mladoboleslavska.
Další rouby putovaly na přání do
Výzkumného a šlechtitelského
ústavu ovocnářského v Holovou-
sích, kde budou uchovány v geno-
fondové bance. 

V knize Grunty, domky a jejich
majitelé jsem si k domu č. p. 98
v Okrsku (a samozřejmě i k hruš-
ni) našel, že je to grunt Jakuba
Jirkovského, připomínaný již
k roku 1621. V roce 1740 grunt
převzal Jan Kettner a v roce 1888
přešel do majetku Václava a Marie
(roz. Kettnerová) Novákových.
V držení rodu Novákových je až
dosud.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Nebeské zboží
Každý den jsme zavalováni

reklamními letáky. Nabízejí nám
nejrozmanitější zboží a přesvěd-
čují nás o jeho láci. Jsou prošpi-
kovány slovíčky „jen“ a „pouze“.
Vedle přeškrtnutých cen se vyzý-
vavě tyčí ty nové, lákavě nízké.
Lhali bychom, kdybychom tvrdi-
li, že nás nezajímají. V duchu je
porovnáváme s cenami, které
známe z obchodů a shledáme-li
je opravdu výhodné, často neodo-
láme. Dokážeme v takovém pří-
padě koupit i věci, které vůbec
nepotřebujeme. Vždyť jsou tak
laciné! Jsou lidé, kteří mají
všechny skříně, komory a kouty
svých bytů zarovnány laciným
zbožím. Překáží jim a zakopávají
o ně. Ztratili už přehled o tom, co
mají a kde to mají a přesto naku-
pují stále dál.

Církev je vystavena velkému
pokušení marketinkových tahů.
Co nabízí, totiž nejde na odbyt.
Prázdné kostely jsou výrazem její
neschopnosti sdělit, co kdysi lidi
zapalovalo. Ony církevní marke-
tinkové tahy spočívají v přesou-
vání důrazu z „hlavního produk-
tu“ na „produkty vedlejší“.
Z kázání evangelia o Boží lásce
k pití kávy, vyučování angličtiny,
protidrogové prevenci či charitě.

Tyto aktivity totiž společnost -
narozdíl od kázání - neproblema-
tizuje. Tak proč toho nevyužít,
proč nejít s dobou? Kristova
milost je přece milostí „nízkopra-
hovou“. Ani lotrovi ukřižované-
mu spolu s ním ji Ježíš neodepřel.
Ano, přesto však ani vůči němu
nebyla jeho milost milostí laci-
nou.

Kostely zejí prázdnotou, pro-
tože se v nich už dlouho nabízí
jen laciné „pozemské zboží“.
Nenaplní se, když ceny ještě
klesnou. Přílišná láce se stává
podezřelou. Je třeba změnit
dodavatele a přinést do nich opět
„nebeské zboží“. Velikonoce
jsou pro takovou výměnu sorti-
mentu ideální příležitostí. Evan-
gelium o Boží lásce je totiž jejich
nejvlastnějším obsahem. Udá-
losti Velkého pátku a velikonoční
neděle nám sdělují, že ani zápa-
sy, v nichž jsme poraženi, nemu-
sí být prohrou. Bojujeme-li
v nich na straně dobrého Božího
řádu, pak i smrt znamená vítěz-
ství. Toto „nebeské zboží“ má
církev světu nést. Kdo je zajedno
s Bohem, ten i z hrobu slavně
povstává.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Městem Lysá nad Labem a Farní charitou 

Lysá nad Labem

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- Letního a zimního oblečení (dětské, dámské, pánské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky 
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Sbírka se uskuteční
v pátek 24. dubna 2009 v čase od 8.00 h. do 17.00 h.

a v sobotu 25. dubna 2009 v čase od 8.00 h. do 13.00 h.
na obvyklém místě - v garáži MěÚ (u sídla Policie ČR).

Věci přijímáme v pevných igelitových pytlech nebo 
v krabicích.

Přineste jen takové věci, které mohou jiným posloužit, nikoliv 
takové, které vyřazujete při úklidu domácnosti, sklepa či půdy 

po mnoha letech. S takovými zamiřte do separačního dvora 
v bývalé Frutě. Samozřejmostí jsou věci čisté a funkční.

Děkujeme za pomoc a pochopení.

Dotazy možné na č. mob. 606 509 502 nebo tel. 325 510 224.
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Vážení spoluobčané,
společně s Ing. Gregorem jsme

podali na ZM k projednání a dis-
kusi námět, stručně řečeno
„Protikrizový balíček na úrovni
našeho města“.

Předpokládám, že většina z Vás
ví, že Vláda ČR přijala určitá opat-
ření v reakci na ekonomickou
celosvětovou krizi, přičemž pouze
s drobnými pozměňovacími návr-
hy ji schválil dne 20.2.2009
i Parlament České republiky.

Byť je přijatý soubor opatření
podle opozice a průzkumu mezi
lidmi nepřijatelný, resp. schvaluje
jej cca třetina obyvatel a opatření
jsou považována za nedostatečná,
resp. je zpochybňována jejich
účinnost, přeci jen jsou alespoň
nějaká. Faktem je, že schválená
pravidla mají pomoci spíše těm
bohatým a jak už to bývá u této
vlády obvyklé, vše jde na úkor
chudých nebo středních vrstev.
Tato opatření mají celostátní,
nepříliš adresný, pouze plošný
charakter.

V Evropě se považují za účin-

nější opatření připravená v jednot-
livých regionech, ale zejména
přímo ve městech a obcích.
Známe heslo: „Štěstí přeje připra-
veným“. Z něho je třeba tedy pře-
devším vycházet.

Jak čelit opravdu krizi způsobe-
né selháním vysoce prosazované-
ho systému i u nás, liberálnímu
kapitalizmu - volnému trhu. Hesla
jako např. tvrzení „trh zařídí vše“,
„nic není třeba regulovat“ jsou již
značně zprofanovaná.

Na základě výše uvedeného
jsme předložili k diskusi a k přije-
tí odpovídajících opatření na
základě analýzy základních mož-
ností, které se nabízejí pro řešení
tyto okruhy:

1. zmrazení, příp. stanovení
slev na poplatcích za služby, příp.
jednotlivé druhy daní pro obyva-
telstvo

2. zmrazení, příp. stanovení
úlev a slev na poplatky a daně pro
řemeslníky, živnostníky a podni-
katele ve městě

3. pomoc pro případné neza-
městnané, zejména mají-li mladou
rodinu a děti, pro ty, kteří ztratí
z důvodů krize práci, v případě
krachu firem a nutnosti propouště-
ní při omezování výroby

4. připravenost pomoci důchod-
cům, zejména s nízkými důchody
a sociálně slabým, především
z titulu zdravotního postižení nebo
celým sociálně slabým rodinám

Pokud jde o body 1 a 2, lze
předpokládat, že by mělo být
dohodnuto s příslušnými odbory
města, aby byly vytipovány veške-
ré možnosti slev vč. vyčíslení
dopadů do příjmů a na rozpočet
města.

V případě bodu 3 a 4 očekává-
me, že bude zmapována ve spolu-
práci sociálního odboru a úřadu
práce situace v zaměstnanosti ve
městě, jednáno s významnými
provozovateli především výrobní-
mi firmami a společnostmi a vyti-
povány okruhy případně postiže-
ných občanů a rozsah nutné
pomoci, zejména finanční vč.

vyčíslení dopadů do výdajové
části rozpočtu města nebo obce
v konkrétním časovém horizontu.

Domníváme se, že byste jako
občané mohli vyvinout vlastní ini-
ciativu a jednak poukázat sami na
stav u svých zaměstnavatelů
a v předstihu uvést rizika propou-
štění nebo zmrazení mezd apod.
a současně také sdělit, ve které
oblasti byste zejména očekávali
pomoc města, která by vedla ke
snížení nákladů Vašeho života
a k udržení jeho stávající kvality
i po dobu krize, jejíž časový pro-
běh ani její hloubku nedokáže
nyní nikdo odhadnout. 

Je zcela pochopitelné, že je do
Vašich námětů třeba vložit i rozum
a nelze předpokládat, že by město
bylo schopno provést úlevy všech
poplatků, nebo snížit výrazně,
nebo nevybírat dokonce žádné
daně. To by byl nesmysl. Vaše
představy však považujeme za
velice cenné. 

Stanislav Ježek,
zastupitel za KSČM

Některé poznatky ke zprávě o činnosti Městského úřadu 
Lysá nad Labem za rok 2008

Vážení spoluobčané,
úvodem považuji za nutné sdě-

lit, že je velice účelné a potřebné,
že byla panem tajemníkem zpra-
cována a uveřejněna tentokrát
velice podrobně zpráva o činnosti
orgánů města, jednotlivých úřadů
a útvarů města. Nejde tedy
o pouhé politické zhodnocení
plnění programového prohlášení
vedoucí koalice.

Z hlediska řešení základních
zcela běžných, ale velice rozsáh-
lých činností, vysoce administra-
tivně náročných, je třeba poděko-
vat všem pracovníkům městského
úřadu. Bohužel přes veškeré vlád-
ní proklamace se administrativa
spíše zvětšuje a komplikuje, než
aby se zjednodušovala a hlavně
v průběhu roku se i často mění.

Ne zcela se vše zdařilo podle
představ, především v dotačních
programech a plánované investice
byly naplněny pouze z cca 40 %.
Záleží zcela určitě na kvalitě
a včasnosti předložených podkla-
dů, ale zejména na výběrových
komisích jak na státních orgánech
a nebo na Krajském úřadu
Středočeského kraje.

Faktem zůstává, že město Lysá
nad Labem již dlouhodobě značně
zaostává ve výstavbě občanské
vybavenosti za jinými městy

Středočeského kraje, resp. nemu-
síme chodit daleko, i za městy
skoro sousedními jako jsou
Benátky n.J., Čelákovice, Brandýs
n. L. - Stará Boleslav, Nymbur-
kem nebo Poděbrady.

Bohužel vedení města Lysé se
dlouhodobě nedaří tyto zásadní
věci řešit s ohledem na spíše parti-
kulární zájmy určitých skupin,
určitou nekomunikaci, vně i uvnitř
městských orgánů, ale zejména
s obyvateli města, a to i přes urči-
tě vynaloženou snahu některých
z těchto subjektů. Bohužel nebylo
za posledních 16 let využito ani
zapojení některých představitelů
města do vrcholových funkcí nebo
funkcí krajského formátu.

Z úvodního článku pana staros-
ty v Listech č.3/09 „Aktuálně
z města“ jste se toho také moc
nedozvěděli. Ale nejste sami, ani
my zastupitelé toho nevíme o moc
více. K některým záležitostem
jsme museli podat s panem
Ježekem interpelace, byť po prav-
dě řečeno, ani tímto způsobem
nedostáváme v některých přípa-
dech odpovídající a fundované
odpovědi na vyřčené otázky.

Rád bych uvedl přesnější infor-
mace k části zprávy, uvedené na
str. 2, týkající se činnosti výborů.
Chápu, že v tak rozsáhlé zprávě na

určitá vysvětlení nezbylo místo
a stručné zprávy jsou tím bohužel
zavádějící.

Nehodlám polemizovat o kvali-
tě činnosti finančního výboru,
nakonec pan Ježek je jeho členem,
ne všechno je tak zcela jednoznač-
né, jak bylo ve zprávě uvedeno.
Pravdou je, že předseda FV
Ing. Firman je s ohledem na své
vzdělání a dosavadní praxi a čin-
nost určitě odborníkem.

Chtěl bych se však vyjádřit pře-
devším k činnosti resp. nucené
„nečinnosti“ kontrolního výboru
v průběhu cca 3/4 roku 2008.
Faktem je, že z 18 bodů v plánu
činnosti bylo splněno „pouze“ 6.
Ve zprávě se neříká bohužel proč
a neinformuje se, že většinu úkolů
nebylo možno splnit z objektiv-
ních důvodů a na vině nejsou ani
členové, ani předseda KV.

Je pravdou, že KV procházel
prakticky od února 2008 neustálou
obměnou a neměl nikdy 7 členů,
pouze většinou 5 a v určitém
období jen 4, takže stačila někdy
i neúčast jednoho člena a výbor
byl neusnášeníschopný. Jeho čin-
nost byla prakticky paralyzována.
Již v průběhu prvního čtvrtletí
jsem nejdříve ústně, později i píse-
mně (byla provedena analýza
docházky a dosavadní činnosti)

upozorňoval na tuto skutečnost
radu i zastupitelstvo města a ape-
loval na jednotlivé zástupce stran,
hnutí a občanských iniciativ, aby
navrhli své členy do KV, dokonce
jsem navrhoval, aby byla založena
databanka možných kandidátů, ze
které by se dalo okamžitě vybírat.
Bohužel marně, resp. vše bylo
řešeno s určitým časovým, nevy-
hovujícím posunem. Např. navr-
hovaný zástupce za KSČM nebyl
dokonce s ohledem na obstrukce
ZM a bez uvedení důvodů schvá-
len.

Chtěl bych ještě jednou touto
cestou poděkovat všem bývalým
členům KV, kteří i přes tyto neleh-
ké podmínky pracovali, byť někte-
ří právě znechuceni přístupem
vedení města a ZM, odešli sami.

Např. jedna z kontrol nebyla
ukončena, protože pan starosta
i přes urgence nedodal KV potřeb-
né a vyžádané podklady (parková-
ní).

S ohledem na paralyzaci čin-
nosti KV a jeho nezákonné osoče-
ní v jednom z podzimních usnese-
ní ZM jsem se rozhodl abdikovat
na funkci předsedy KV k termínu
17. 12. 2008 a důvody jsem uvedl
ve dvoustránkovém prohlášení,
které je součástí zápisu z tohoto

Pokračování na str. 18
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Některé poznatky ke zprávě 
o činnosti Městského úřadu

Lysá nad Labem za rok 2008

zasedání ZM.
Není pravda, že hlavním námě-

tem plánu činnosti byla kontrola
dokumentů a postupu při prodeji
pozemků města v bývalém areálu
Fruty. Byl to mimořádný úkol, ulo-
žený KV zastupitelstvem města,
přičemž při analýze všech dostup-
ných podkladů bylo zjištěno něko-
lik pochybení v tomto postupu od
samotného vyhodnocení vyhláše-
ného záměru, až po pronájem,
resp. pozdější prodej pozemků
a přípravu smluvních vztahů. Při
neodstranění těchto zásadních
nedostatků hrozí v budoucnosti
i některé problémy při případné
výstavbě v tomto prostoru, a to
zcela zbytečně, což potvrdily
i výsledky šetření provedené MV.

Na základě jednání nebo telefo-
nátů řady občanů města a po kon-
zultacích s právníky jedné z mezi-
národních organizací, působící
v České republice, jsem se rozho-
dl dne 18. 2. 2009 (do té doby
jsem na základě žádosti ZM vyko-
nával ještě funkci předsedy,
zabezpečil konání KV dne 14. 1.
2009 a připravil návrh plánu čin-
nosti na rok 2009) vzít abdikaci
z funkce předsedy zpět.

ZM na základě „vysvětlení“
pana starosty zcela neadekvátním
postupem nevzalo moji abdikaci
zpět a způsobilo podle právníků
určitou patovou situaci, kterou
jsem navrhl řešit odpovídajícím
a nenapadnutelným způsobem.
Názor si udělejte sami.

Zajímavé je i prohlášení „nové-
ho předsedy“ z „B“ ODS pana

Mgr. Minaříka, který když děko-
val za důvěru, slíbil, že svou prací
chce přispět především ku prospě-
chu města. To se dá však vykládat
různě. Ze zákona má KV zcela
jasnou úlohu. Hlavním posláním
je kontrolovat dodržování zákon-
nosti postupů pana starosty, RM,
ZM, FV a odborů samosprávy.
Vzhledem k tomu, že pan Minařík
je zástupcem vedoucí koalice,
úsudek si udělejte sami.

Tato problematika je daleko slo-
žitější, než jsem mohl uvést, chtěl
jsem pouze upozornit, že v Listech
je někdy k určitým problémům
řečeno a), ale bohužel ne b).

Ujišťuji Vás, občany, že
s panem Ježekem budeme nadále
veškeré činnosti orgánů města sle-
dovat a na případné nepravosti
nebo nestandardní postupy upo-
zorňovat, navrhovat však také
nápravná opatření a podávat,
i přes složitost situace v ZM,
i nové náměty na řešení různých
záležitostí, především zajímají-
cích Vás, obyvatele města. 

To vše přesto, že si jednoduše
spočítáte, že situace nás, zastupite-
lů KSČM je velice složitá, když
starosta je z ODS, RM je ve slože-
ní 3 zástupci ODS, 1 ČSSD a 1
KDU-ČSL a většinu v ZM má koa-
lice sestávající z 5 zástupců
ODS+Lysá 2010, KDU-ČSL+
Lyský region, ČSSD a KV by měl
řídit zástupce ODS „B“-Lysá 2010.

O demokracii v rozhodování
zde již od samého počátku tohoto
volebního období vůbec nejde. 

Ing. Petr Gregor, zastupitel
- kandidát na europoslance

Pokračování ze str. 17

Ještě jednou k rekatolizaci
Děkuji panu Molnárovi za

odpověd. Avšak jelikož dle mého
mínění došlo k posunutí debaty,
pokusím se znovu o upřesnění. 

Ve svém předchozím příspěv-
ku jsem poukázal na neodůvod-
něnost teze o „velikém zkres-
lení“, jež prý v současnosti
o protireformaci všeobecně
panuje. Pan Molnár za důkaz
předložil porovnání Majestátu
Rudolfa II. a Obnoveného zříze-
ní zemského. Nevím ale, kde
vězí problém - současný pohled
nijak nepřevrací znaménka
v hodnocení obou dokumentů!
Jestli je něco nového v dnešním
přístupu, pak je to důraz na
fakta, zasazení do souvislostí
a snaha trochu nepředpojatě při-
blížit pobělohorskou dobu, která
od éry národního obrození nabý-
vá v národním povědomí rysů
takřka démonických. Obávám
se, že s tímto tradičním hodno-
cením koresponduje i názor
pana Molnára: Obnovené zříze-
ní zemské „se svými hrůznými
genocidními důsledky je pak pro
mne právě tak jistě úvodem do
skutečného temna, které zastřelo
naší zemi na staletí a přivedlo
náš národ až na pokraj smrti.“
Nyní zkusme doplnit „bez
hněvu a zaujatosti“ několika
údaji. (Před dalším výkladem
budiž vytčeno: dnešní pohled
vůbec nezpochybňuje drastické
způsoby užívané při rekatolizaci
a další smutné důsledky bělo-
horské porážky!) To, co se stalo
po Bílé hoře, nebylo v našem
regionu nijak výjimečné - jen se
použila zásada „koho vláda,
toho náboženství“. Netolerance
nebyla výsadou katolíků, rigidní

uplatnění principu jedné víry
najdeme i u protestantských
zemí - bohužel, řečeno obrazně
i doslova, hranice hořely na
obou stranách konfliktu. Ostatně
můžeme jen spekulovat, kterak
by se situace vyvíjela po případ-
ném vítězství nekatolíků. Z prů-
běhu stavovského povstání
máme příklady vyhánění katolí-
ků ze země, konfiskací majetku,
sporů i mezi protestanty - např.
prudké rozmíšky vyvolalo
vyplenění několika pražských
kostelů kalvínskými, resp. bratr-
skými radikály roku 1619 (u sv.
Víta byly otevírány hroby, roz-
házeny kosti atd.). Také mluvit
o rekatolizaci jako o genocidě je
zavádějící. Obrovské ztráty na
obyvatelstvu způsobila hlavně
tragédie třicetileté války, řádění
soldatesek obou stran, epidemie,
hladomory. Hlavní nápor rekato-
lizační represe přišel ve válce
a krátce po ní, dále následovala
spíše misijní činnost, přičemž za
„obráce-ného“ se považoval už
ten člověk, který přišel jednou
za rok ke zpovědi a svatému při-
jímání. Jistě, za uchovávání
nedovolených knih následovaly
postihy, často však až po opako-
vání prohřešku (čímž nemá být
popřena existence násilných
excesů). Z dnešního pohledu
samozřejmě kruté, ale když si
vzpomeneme na metody
„moderního“ 20. století... 

Také obraz „temna“ při pod-
robnějším pohledu může vyká-
zat jasnější obrysy. Coby Lysáci
si snad nemusíme dlouze vyklá-
dat o barokní architektuře
a výtvarném umění. Korekce

Dovolte mi abych reagoval na článek Ing. Petra Gregora
Na začátek bych si dovolil

poznamenat, že letošní zpráva je
zpracována ve stejném rozsahu
jako minulý rok a nikdy nebyla
koncipována jako jakési politické
hodnocení, jak se Ing. Gregor
mylně domnívá. Je pravdou, že
investice nebyly plněny podle
naplánovaného rozpočtu. Toto
bylo způsobeno nezahájením vý-
stavby Masarykovy ulice. Tato
výstavba byla odložena z důvodu
možnosti získání dotace. Na odlo-
žení výstavby se shodlo zastupitel-
stvo města. Co se týká dotací zís-
kalo město v roce 2008 na dota-
cích přes 30 mil Kč.

Je pravdou, že město se dlouho-

době potýká s malou občanskou
vybaveností. Nicméně byly zreali-
zovány jiné projekty, např. vý-
stavba nádraží, kompletní výstav-
ba silnic na Kačíně, výstavba
komunikace do průmyslové zóny,
výstavba domu s pečovatelskou
službou, obnova kostela aj. Upo-
zorňuji, že co se týká občanské
vybavenosti, neřešili, nebo ji
nechtěli řešit ani zástupci KSČM
v radě města. V poslední době se
podařilo uzavřít smlouvu na
výstavbu v areálu bývalé Fruty,
kde mimo jiné vyroste i nový více-
účelový kulturní sál a bazén. Tím
zcela určitě dojde ke zlepšení
stavu občanské vybavenosti ve

městě. Tuto smlouvu napadl
Ing. Gregor u ministerstva vnitra,
které konstatovalo, že zákon poru-
šen nebyl. Ing. Gregor si jistě 
přál jiný výsledek, proto se teď
všemožně snaží narušit důvěry-
hodnost tohoto projektu. 

Nechci příliš rozvíjet diskusi
kolem kontrolního výboru, nicmé-
ně se domnívám, že příčinou jeho
nečinnosti byla zejména osoba
pana předsedy a jeho neschopnost
komunikovat s ostatními členy KV.
To byl i důvod k rezignaci někte-
rých členů KV. Zastupitelstvo
města vždy jmenovalo nové členy
KV v nejbližším možném termínu.
V jednom případě odstranilo ano-

málii v tom, že zástupci KSČM
měli v KV zástupce dva a sdružení
Lyský region žádného. Proto byl
zvolen člen KV zastupující Lyský
region. K rezignaci Ing. Gregora je
zbytečné se vyjadřovat, soudný
čtenář si jistě sám udělá úsudek.
Jen mě mrzí, že Ing. Gregor do-
dnes neví, jaké pravomoci vlastně
kontrolní výbor má.

Zcela chápu, že zástupce za
KSČM má problém s demokratic-
kými principy a rád by je posunul
někam jinam. Možná pod větší vliv
jedné strany.

Mgr. Jiří Havelka,
starosta města

Pokračování na str. 23
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Pomoc obětem domácího násilí

Již téměř 2 roky provozuje
Občanská poradna Nymburk, o.s.
Centrum pro pomoc obětem, které
má pobočky v několika městech
Středočeského kraje. Centrum
slouží na pomoc lidem, kteří se
stali obětí trestného činu nebo
násilí, nebo kteří se tímto jedná-
ním cítí ohroženi.

V rámci Centra se obětem
dostane bezplatné, nezávislé,

nestranné a diskrétní odborné
pomoci spočívající v psychologic-
kém a právním poradenství, pora-
denství v oblasti pracovněprávní
a oblasti zaměstnanosti, rodinných
a mezilidských vztahů, majetko-
právních vztahů, sociálních dávek,
půjček a dluhů, ochrany lidských
práv atd., dále aktivní pomoci při
sestavování dokumentů, návrhů
a podání, doprovodu na jednání,
k lékaři, na policii, k soudu atd.,
vyjednávání s dalšími stranami,
zprostředkování kontaktů na orga-
nizace návazné péče a dalších
poradenských služeb dle potřeby
klienta (např. azylové ubytování).

Při Centru pro pomoc obětem
funguje od 1. 12. 2008 též inter-
venční centrum pro pomoc 
osobám ohroženým domácím nási-
lím. Těmto osobám jsou poskyto-
vány také tyto služby: sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňováni práv, oprávněných
zájmů a obstarávání osobních zále-
žitostí, krizová intervence včetně
telefonické krizové intervence
a základní a odborné sociální pora-
denství. Jedná se o druhé inter-
venční centrum ve Středočeském
kraji (další působí v Rakovníku).

Působnost Centra je dána
zejména okresy Mělník, Mladá
Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná
Hora, Praha-jih a Praha-východ,
ale neodmítneme ani občany
z jiných okresů či měst.
Intervenční centrum také koordi-
nuje spolupráci a vzájemnou
informovanost mezi poskytovateli
jiných sociálních služeb, orgány
Policie České republiky a obecni
policie, orgány sociálně právní
ochrany dětí, obcemi a dalšími
organizacemi a institucemi v da-
ném regionu

V případech vykázání či záka-
zu vstupu je osobě ohrožené
násilným chováním vykázané
osoby nabídnuta pomoc nejpo-
zději do 48 hodin od doručení
kopie úředního záznamu o vyká-
zání nebo zákazu vstupu inter-
venčnímu centru. Zpravidla je tato
pomoc však nabídnuta podstatně
dříve. Intervenční centrum mo-
hou kontaktovat nejen osoby
ohrožené domácím násilím, ale
i osoby, které o domácím násilí
vědí (sousedé, děti, přátelé, kole-
gové z práce...).

Služby jsou poskytovány jako
ambulantní (v kancelářích na uve-

dených kontaktech) a rovněž jako
terénní (na místech dle dohody
s klientem). Poradenství je posky-
továno jak osobní formou v kan-
celářích nebo na jiných místech,
tak také telefonicky, e-mailem
nebo formou dopisu.

Pobočky Centra pro pomoc
obětem (intervenčního centra)
funguji v následujících městech:
Kolín, Zahradní 46, tel.: 
775 561 845, každé úterý od 10 do
12 hodin, čtvrtek od 14 do 17
hodin a pátek od 9 do 11 hodin
Milovice, Příčná 194, tel.: 
775 561 846, každé úterý od 14 do
17 hodin, čtvrtek od 9 do 11 hodin 
a pátek od 13 do 15 hodin
Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Mariánské nám. 1396
(budova městského úřadu), tel.:
775 561 845-6, každé pondělí od
13 do 16 hodin, středu od 9 do 13
hodin
Nymburk, nám. Přemyslovců
14/11, tel.: 775 561 844, 
konzultační hodiny dle dohody
Kontakt: Veronika Pačesová, 
tel.: 737 104 928,
e-mail: poradna.nymburk@
centrum.cz. www.pomocobetem.cz

OBČANSKÁ PORADNA 
NYMBURK, o. s.
člen Asociace občanských poraden
Nám. Přemyslovců 14/11, 
288 02 NYMBURK
tel./fax:325 511 148; 
mobil: 731 588 632
e-mail:
poradna.nymburk@centrum.cz
www.opnymburk.cz; 
www.obcanskeporadny.cz;
www.pomocobetem.cz

Služby pro uživatele návykových látek v Lysé nad Labem
Pomoc uživatelům návyko-

vých látek v Lysé nad Labem
nabízí Centrum terénních pro-
gramů, Semiramis o.s.. Forma
sociální služby, kterou Centrum
terénních programů poskytuje, je
známá také jako streetwork
a odehrává se v přirozeném pro-
středí uživatelů návykových látek,
tj. na ulicích, v parcích, klubech,
na nádražích apod. Pracovníci
Centra terénních programů ve
městě uživatele drog aktivně
vyhledávají.

„Cílem naší práce je minima-
lizovat rizika, která plynou
z užívání návykových látek
a která ohrožují jak uživatele
samotné, tak i „běžnou“, neuží-
vající veřejnost.“

„Prostřednictvím sběru a vý-
měny injekčních stříkaček
a distribuce dalšího sterilního
materiálu uživatelům návyko-
vých látek se snažíme zamezit
šíření infekčních chorob, napří-
klad žloutenek a viru HIV, snaží-
me se uživatele motivovat k odpo-
vědnému chování, ke zdárnému
absolvování odvykací léčby,
následné abstinenci a zapojení se
do běžného života. Nepomáháme

pouze uživatelům návykových
látek, ale chráníme i veřejné
zdraví.“

Semiramis o.s. je nestátní
nezisková organizace, která
poskytuje profesionální, kvalitní
a odborné služby v oblasti drogo-
vé problematiky a aktivně se podí-
lí na tvorbě protidrogové politiky
ve Středočeském kraji. Byla zalo-
žena v roce 2000 a od té doby
postupně rozšiřuje své služby na
Nymbursku, Mladoboleslavsku,
Mělnicku a Praze-východ.

Kromě Centra terénních pro-
gramů realizuje Semiramis o.s.
ještě projekty nymburského
a mladoboleslavského K-centra,
kam se mohou obrátit i rodiče
uživatelů, ale i veřejnost s žádostí
o radu či pomoc s řešením drogo-
vého problému. Dalšími centry
Semiramis o.s. jsou Centrum
primární prevence, které reali-
zuje dlouhodobé preventivní pro-
gramy na základních a středních
školách a Centrum drogových
služeb ve vězení, které pracuje
s uživateli návykových látek ve
výkonu trestu.

„Naším posláním je pomáhat
lidem při řešení jejich problému

s drogou a zároveň se snažit
tomuto problému našimi aktivi-
tami, na území Středočeského
kraje, předcházet.“

Kontaktovat nás můžete na
následujících telefonních číslech
a adresách:

Sběr odhozených injekčních
stříkaček, výměnný program
a poradenství pro uživatele
návykových látek přímo v Lysé
nad Labem:
Tel.: +420 724 087 925 - Míša,
Míša, Zuzana, Ondřej, Lukáš
V Lysé nad Labem jsme každé
úterý od 12:00 do 16:00
e-mail:
streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele,
rodiče a blízké osoby, zprostřed-
kování léčby apod.:

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

K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 
293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468 
e-mail: 
k-centrum-mb@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod
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Krize nekrize, máme peníze,
utratit je jarem chceme, na ves z města

odejdeme. Nabídněte domek, chatu,
pojmoucí nás všechny, tátu.

Zahrádka je výhodou, blízkost lesa 
pohodou.

Tydlifón: 774 428 811
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

Duben 2009

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Po 30.3. MUDr. Čerňanská
Út 31.3. MUDr. Matasová
St 1.4. MUDr. Chocholová
Čt 2.4. MUDr. Dáňová
Pá 3.4. MUDr. Chocholová
So 4.4. MUDr. Čerňanská
Ne 5.4. MUDr. Čerňanská
Po 6.4. MUDr. Čerňanská
Út 7.4. MUDr. Matasová
St 8.4. MUDr. Chocholová
Čt 9.4. MUDr. Dáňová
Pá 10.4. MUDr. Čerňanská
So 11.4. MUDr. Matasová
Ne 12.4. MUDr. Matasová
Po 13.4. MUDr. Čerňanská
Út 14.4. MUDr. Matasová
St 15.4. MUDr. Chocholová
Čt 16.4. MUDr. Dáňová

Pá 17.4. MUDr. Matasová
So 18.4. MUDr. Dáňová
Ne 19.4. MUDr. Dáňová
Po 20.4. MUDr. Čerňanská
Út 21.4. MUDr. Matasová
St 22.4. MUDr. Chocholová
Čt 23.4. MUDr. Dáňová
Pá 24.4. MUDr. Dáňová
So 25.4. MUDr. Chocholová
Ne 26.4. MUDr. Chocholová
Po 27.4. MUDr. Čerňanská
Út 28.4. MUDr. Matasová
St 29.4. MUDr. Chocholová
Čt 30.4. MUDr. Dáňová
Pá 1.5. MUDr. Chocholová
So 2.5. MUDr. Čerňanská
Ne 3.5. MUDr. Čerňanská

Pro MŠ Dráček 
Lysá nad Labem- Litol, Mírová 430,

hledáme od 1. září 2009
na pozici ve ŠJ 

kuchařku
Vyučení v oboru, vstřícný přístup k dětem,
zvládnutí technologie jídel pro děti, nové 

podněty - iniciativa při sestavování jídelníčku.

Životopis prosím zašlete na: msdracek@quick.cz
Možnost se zkontaktovat ohledně prohlídky 

MŠ- ŠJ osobně na tel. č. 731 577 208, 
Bc. Marcela Michňová - ředitelka MŠ.

Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

NOVINKY OD LEDNA 2009
● Příspěvek na očkování proti hepatitidě - od 2 let - bez
omezení horní věkové hranice ● Program pro těhotné ženy
- 300 Kč poukázky do lékárny ● Prevence vzniku nádoro-
vého onemocnění prostaty: muži 25- 45 let - poukázky do
lékárny ● Příspěvky na helmy, autosedačky.

AKCE KLIENT 
PŘIVEDE KLIENTA

Stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce
poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě

600,- Kč a zároveň tuto poukázku obdrží i nový 
pojištěnec.

Každý nový klient obdrží poukázku do lékárny 
v hodnotě 300 Kč.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Kladenský AQUAPARK úterý 19:00 - 21:30 hod. + NOVĚ
pátek 19:00 - 21:30 hod. (zdarma vstup do bazénu na 1,5
hod., při doplacení 40,-Kč vstup do celého areálu.)
Bazén Tuchlovice, bazén 4. ZŠ Kladno - propláceny vstu-
penky v hodnotě 80 Kč / měs. 

NABÍDKA PRO KLIENTY
● Příspěvek na masáže, cvičení, saunu, solnou jeskyni, kryo-

terapii
● Příspěvek na očkování proti papilomaviru 12-17 let - až

4.000 Kč 
● Příspěvek pro děti na kurzy plavání
● Poukázky do lékáren (program pro ženy a dívky)
● Příspěvky na očkování - klíšťová encefalitida, meningokok,

chřipka, spalničky, zarděnky, příušnice, pneumokok  
● Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
● Stomatologická prevence - pro děti balíček produktů

Walmark   
● Příspěvek na očkování pro studenty VŠ do 26 let  při cestě

do zahraničí
● Slevy ve vybraných zařízeních
● Slevy na pojištění LVZ 
● Speciální programy pro firmy, ZŠ, MŠ

w w w. z p m a . c z in f o @ z p m a . c z

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Kladno, Čermákova 1951, Tel.: 312240090-92   (Změna programu FP ZP M-A vyhrazena) 
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1. Klíčový servis CMZS  
(cech mechanických zámkových systémů)

v Lysé nad Labem 
U Nové hospody 912/16;

Na litolské straně podchodu ČD; 
po-pá: 14  - 18, 
so: 8-12 hod

P r o  b e z p e č í  V a š e h o  d o m o v a

● cylindrické vložky MUL-T-LOCK, GUARD, FAB, Arco,
(ve 2., 3. a  4. bezpečnostní  třídě, dle pyramidy 
bezpečnosti)

● bezpečnostní kování vchodových dveří
● přídavné bezpečnostní zámky
● bezpečnostní dveřní řetízky
● dveřní kukátka
● zhotovení nových klíčů - kopií cylindrických 

a důlkových klíčů dle originálu klíče, karty, 
nebo kódu; dozické klíče, tvarové klíče

● vybrané druhy autoklíčů
● sjednocení vložek na stejný klíč
● systém hlavního a generálního klíče
● klíčařská bižuterie, visací zámky

Tomáš Sedláček Telefon: 325 510 230
IČ: 45068593 večer: 325 561 144
nejsem plátcem DPH mobil: 604 949 944

e-mail: sed.tom@seznam.cz

N O V Ě  O T E V Ř E N O

LAHŮDKY - CUKRÁRNA
SMETANOVA UL. U NÁDRAŽÍ (BÝVALÁ VEČERKA)

DENNĚ DO 19.00 HODIN

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT ZÁKUSKŮ, LAHŮDEK, PEČIVA.
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA CELÉ DORTY, ZÁKUSKY, CHLEBÍČKY A JINÉ.
VÝBORNÁ KÁVA, KOPEČKOVÁ ZMRZLINA, NANUKY, CUKROVINKY.

Autorizovaný prodejce Hoffmann a Žižák spol. s r.o.
hledá pro své prodejní a servisní centrum:

přejímacího technika, automechanika, autoelektrikáře,
mechanika na opravy návěsové techniky,

pracovníka/pracovnici na myčky.

Nabízíme: - práci v moderně zařízeném prostředí stabilní společnosti 
- perspektivu a odborný růst
- dobré platové ohodnocení

Požadujeme: - vysoké pracovní nasazení
- ochotu vzdělávat se v oboru a rozšiřovat své technické znalosti
- řidičský průkaz 

N á s t u p  m o ž n ý  i h n e d

Životopisy zasílejte na adresu: Hoffmann a Žižák
spol.s r.o. Zápy 255, 250 01 Brandýs nad Labem,
nebo na e-mail: roznetinsky@hoffmann-zizak.cz

Prodám LEVNĚ udržovaná kamna „CLUB“,
málo používaná, možno předem vidět.
Možno též uhelný sporák MORA 80.

Vlastní odvoz, Lysá n. L. Tel. 325 553 493

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

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



22

4/2009 LISTY města Lysé nad Labem

Zveme Vás

v s o b o t u  1 2 .  d u b n a  2 0 0 9  
na první jarní jízdu historickým vlakem

Velikonoční Polabský motoráček
Klub železničních cestovatelů (KŽC), Středočeský kraj a města

a obce v Polabí v okolí trati Čelákovice - Lysá nad Labem -
Nymburk - Poděbrady - Libice nad Cidlinou Vás zvou na zahájení
motoráčkové sezony 2009. V neděli 12. 4. vyjede poprvé v roce
2009 populární Polabský motoráček, výletní vláček, tažený histo-
rickým motorovým vozem z padesátých let. Po celý den bude
Polabský motoráček rozvážet výletníky do turisticky zajímavých
míst Polabí. Samozřejmostí bude možnost občerstvení přímo ve
vlaku, dětem štípne klasické lepenkové jízdenky průvodčí poctivými
průštipkami. A kam můžete vláčkem vyrazit? Za zhlédnutí stojí
barokní zámek v Lysé nad Labem, městské muzeum v Čelákovicích,
skanzen Botanicus v Ostré, relaxovat můžete během procházky
jarní kolonádou lázní Poděbrady nebo vyrazte na slavníkovskou
Libici.

Jízdní řád vlaku:

Přepravné: za psa a kočárek 25,- Kč, za kolo 50 Kč.

Zlevněné jízdné platí děti od 6 do 15 let, důchodci
nad 60 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Bezplatně
se přepravují děti do 6 let a držitelé platného průkazu
KŽC. Jízdenky se prodávají ve vlaku u průvodčího
bez přirážky. Ve vlaku neplatí tarif ČD a.s. a PID.

VÍCE INFORMACÍ NA:

Telefon: 606 366 199
Mail: vlaky@kzc.cz

www.kzc.cz
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Zpráva o činnosti ZKO 
Lysá nad Labem za rok 2008   
V tomto roce má naše členská

základna opět okolo 100 členů.
Výcvik byl organizován každou

sobotu a neděli. Poslušnost pod
vedením Aleny Strýhalové a Ro-
many Macháčkové od 14 do 15
hod. Od 15 hod. byla organizována
obrana pod vedením Miroslava
Nováka, nácvik obran probíhal i ve
středu dle možností figuranta.
Agility vedla instruktorka Jana
Frydrychová v neděli od 11 hod.

Na začátku tohoto roku zakoupi-
la naše organizace novou pozinko-
vanou garáž.

Vše se dokončovalo na brigádě 
26. dubna včetně generálního úkli-
du, přípravy otopu na zimu, opravy
překážek.

6. dubna zorganizovala Martina
Synková-Tužimská ukázky záchra-
nářské práce. Záchranáři nás sezná-
mili s podstatou výcviku, zodpoví-
dali dotazy přítomných, předvedli
své psy při vyhledávání.

10. května jsme pořádali druhý
Agility závod „Májový turnaj“
organizace se ujala hlavně Jana
Frydrychová, Romana Hanou-
sková, ruku k dílu však přiložil
každý. Závod se povedl jak díky
pěknému počasí, velkému počtu
závodníků, tak i skvělým cenám.
18. května Kamila Kuchařová
pořádala tradiční setkání briardů,
počasí bohužel příznivcům tohoto
plemene nepřálo.

31. května jsme pořádali zkouš-
ky kynologické jednoty Brno.

Uspěli všichni. Zkoušku ZOP sklá-
dalo 8 našich členů, zkoušku ZPU1
skládali členové Jaroslav Peška,
Martina Synková-Tužimská, Pavel
Vondra.

V červnu probíhaly ukázky
z výcviku v Byšičkách. Tanec se
psem ukazovaly J. Frydrychová
a R. Hanousková mladší. Atraktivní
obranu předvedl Radek Digaňa se
svým malinoisem Matesem.

V červenci byl pro členy zorga-
nizován „Předprázdninový závod“,
kde šlo hlavně o zábavu, kterou
jistě zajistil Miroslav Novák v roli
předskokana jednotlivých disciplín.
V postroji a na čtyřech mu to šlo
skvěle. Odměnu pro vítěze - věnec
buřtíku si odnesl Pavel Vondra.

Výborně se v tomto roce dařilo
Agility. Romana Hanousková
mladší se účastnila Mistrovství
republiky a mistrovství Evropy
mládeže, Jana Frydrychová se stala
mistryní republiky a světa. Tím
působení instruktorky Jany Fry-
drychové v naší organizaci skončilo
vzhledem k založení vlastního sou-
kromého cvičiště.

Kamila Kuchařová v tomto roce
získala licenci instruktora Obe-
dience.

13. prosince jsme ukončili rok
vánočním večírkem. Děkuji všem,
kteří se na výše zmíněných aktivi-
tách podíleli. 

Romana Macháčková,
místopředseda  

Dětské Šibřinky v Sokole
V sobotu 7. února uspořádal

Sokol tradiční dětské šibřinky.
Začaly ve 14.00 v místní sokolov-
ně. Účast dětí byla hojná od bato-
lat až po starší žactvo. Mezi děti
tentokrát zavítaly postavičky
z pohádky o Krtečkovi. Spolu
s myškou, která celou akci uvádě-
la a řídila, přišel i krteček a žabka.
V kostýmech zvířátek byly samo-
zřejmě cvičitelky Sokola. Kromě
nich tu byli na pomoc ještě další
cvičitelé. Spolu s nimi si děti
mohly zacvičit, zatancovat a také
zasoutěžit. Největším hitem byl
látkový tunel, kterým mohly
masky prolézat. Všem se líbil
i kouzelný padák, pod kterým se
může schovat spousta dětí

a dokonce se s ním dají vyhazovat
barevné míčky. Rovněž přetaho-
vání lanem byla velká legrace,
protože děti vždycky zvítězily nad
trénovanými cvičiteli. Šibřinky
zakončila přehlídka masek. Každá
z nich byla samozřejmě ta nej-
krásnější, proto se porota rozhod-
la odměnit všechny sladkou dob-
rotou. Myslím, že všechny děti
odcházely domů spokojené, a to
byla největší odměna pro ty, kteří
jim tuto zábavu připravili.

Za cvičitele Sokola
Jitka Brantová

Fotografie z karnevalu si může-
te prohlédnout na stránkách
www.sokollysa.rajce.idnes.cz

Ještě jednou k rekatolizaci

musí dojít i názor o absolutním
úpadku literatury. Nejen Balbín,
ale i česky píšící Bedřich Bridel,
Jan Kořínek (taktéž jezuité),
Tomáš Pešina z Čechorodu, Jan
František Beckovský, Adam
Michna z Otradovic (více známý
jako hudebník) a další. A ač by
se dala kritizovat leckterá čin-
nost jezuitského řádu, zakořeně-
ná představa o jezuitech co
nepřátelích všeho českého patří
do říše mýtů. Jejich úsilí nesmě-
řovalo proti národu, ale proti
nesprávné (samozřejmě jen
z jejich pohledu) víře. I „škodli-
ví“ autoři nebyli zakázáni en
bloc - dle smutně proslulého
„Klíče“ jsou s malými úpravami
tolerována např. i díla
Chelčického, Veleslavína, Ko-
menského Labyrint světa a ráj

srdce; Bránu jazyků dokonce
tiskly jezuitské tiskárny.
Z Koniášem zabavených knih
byla českých zhruba polovina.
Národnostní útlak a germaniza-
ce je spíše produktem osvícen-
ských reforem vedoucích k cent-
ralizovanému státu.

Snad ještě pár slov k Aloisu
Jiráskovi. Souhlasím s tím, že je
za svá díla osočován neprávem
(nicméně není to jen záležitost
současnosti, tvrdé kritiky se
Jiráskovi dostalo i od jeho sou-
časníka, francouzského protes-
tantského historika Ernesta
Denise, neboť sám spisovatel
prohlásil: „Přitom moje Temno,
to není historie, to je jen román.“
Zkusme tak jeho příběhy číst -
tedy jako beletrii, nikoli jako
zdroj historických vědomostí.

Milan Bílek

Pokračování ze str. 18
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SUPERPES v tomto roce
pořádá:

5. dubna seminář
dogfrisbee - jedná se
o jednodenní seminář,
který probírá psí sport

dogfrisbee. Dogfrisbee je společný
sport psovoda a psa, kdy pes chytá
disky hozené psovodem. Je to
velká zábava. Zveme všechny, kdo
by se chtěli o tomto sportu dozvě-
dět více. Je veden Míšou Andro-
vou, jednou z nejlepších zatupite-
lek ČR v tomto sportu.

1. května voříškiáda - zveme
širokou veřejnost, aby si zasoutě-
žili v soutěži krásy pro voříšky

a psy bez PP. V průběhu akce bude
probíhat nabídka psů z útulku
Velas k adopci a ukázky psích
sportů.

23. května agility závod - již
třetí ročník. Pejsci musí nejrychle-
ji a bezchybně překonat překážky
a k tomu jim dopomáhá psovod.
Velice atraktivní sport. Přijďte se
podívat.

Propozice a přihlášky k uvede-
ným akcím naleznete na
www.superpes.cz. Určitě se může-
te těšit i na akce další.

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

CVIČENÍ PRO KRÁSU A ZDRAVÍ
V DUBNU 2009

V NOVÉ ŠKOLE - V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ OBCHODNÍ AKADEMIE  V
LYSÉ N. L. (ul. Komenského, bílý pavilon, 

parkování před školou)

PONDĚLÍ  19,30 hod. - 20,45 hod.
P - CLASS nebo BODYSTYLING 
(aerobní spalovací blok střední intenzity, intenzivní posilování +
protažení = stretchink pro zdravá záda)
pondělí 6.4. P.CLASS (bez náčiní)                     
pondělí Velikonoční Cvičení ve dvojicích (posilování s gumičkami)
pondělí 20.4. Bodystyling + břišní pekáč" - zaměřeno na

zpevnění břišních svalů + posilování s činkami
pondělí 27.4. kondičně posilovací cvičení + cvičení  kalanetiky

ČTVRTEK  19,30 hod. - 20.45 hod.
AEROBIK MIX - nebo AEROBIK DANCE 
(prodloužený aerobní spalovací blok v rychlejším tempu, inten-
zivní posilování + protažení)
čtvrtek 2.4. kondičně posilovací cvičení s využitím činek
čtvrtek 9.4. kondičně posilovací cvičení s využitím gumiček
čtvrtek  16.4. kondičně posilovací cvičení s využitím činek
čtvrtek 23.4. kondičně posilovací cvičení 

(vahou vlastního těla)
čtvrtek 30.4. aerobik Dance

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, 
obuv na přezutí (škola se uzamyká)

Cena: 50 Kč = 1 lekce (75 minut) 

! ! !  O   ve l i konočn ím ponděl í  13 .4 .  cv ič íme ! ! !

Bližší informace, pobyty u moře, rozpisy cvičebních hodin,
rezervace a přihlášky: www.houzvickova.wz.cz

e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz, tel. 721 658 766 
Cvičí kvalifikovaná cvičitelka s profi licencí FISAF a zkušenostmi

Opět mezi nejúspěšnějšími
Ve velkém kongresovém sálu

Sportovního centra Nymburk se
12. března na pátém Sportovním
plese opět vyhlašovali i nejúspěš-
nější sportovci Nymburska za rok
2008.

Ani při letošním vyhlašování,
stejně jako vloni, zde nechyběl
zástupce našeho města a člen ves-
lařského klubu VK Lysá nad
Labem veterán Pavel Sláma. Za
své výkony jak na vodě , tak i na

trenažéru byl oceněn křišťálovým
pohárem a Čestným uznáním SC
Nymburk a deníku Nymbursko. 

Úspěchy veslování na Nym-
bursku podtrhli ještě svým třetím
místem bratři Vetešníkové, kteří si
sice o dvě místa oproti loňsku
pohoršili, ale v konkurenci všech
sportovních oddílů je to i tak
velký úspěch. 

Pavel Sláma


