
Již pár dnů před dokončením

lákaly nové atrakce kolemjdoucí

děti. Stěna Aztec, houpačka Čapí

hnízdo, otočný talíř k udržení rov-

nováhy … to jsou spolu s fittneso-

vou pomůckou Chodec

některé z neokouka-

ných herních prvků

r e k o n s t r u o va n é h o

veřejného dětského

hřiště, které koncem

prázdnin „vyrostlo“ na

rohu ulic Dvořákova

a Kpt. Jaroše v části

města Kačín.

A tak po sídlišti

a Poděbradově ul. je

toto prostranství třetím

v pořadí s hřištěm pro

děti ve věku 4 až 12

let, které splňuje přísné

normy EU. 

S výběrem místa

právě v této lokalitě,

kde najdeme minimum

městských pozemků,

byl trochu problém.

Nakonec se hřiště vrá-

tilo na původní rohové místo výše

zmiňovaných ulic, které není

velké, ale úpravou terénu a odstra-

něním mohutného pařezu se do

prostoru se vzrostlými stromy

umístily všechny požadované

prvky. Zastínění hřiště ocení rodi-

če s dětmi především v parných

dnech léta. 

Po zveřejnění zadání této

zakázky na internetových strán-

kách a vývěskách města je z čeho

vybírat. (Kéž bychom totéž mohli

povědět i u jiných poptávaných

prací.) Záměrně byl vybrán jiný

výrobce. Pestrost prvků i použi-

tých materiálů na realizovaných

hřištích se zamlouvá docela určitě

i Vám.

Tato hřiště jsou budována za

pomoci dotace krajského úřadu

z Fondu sportu a volného času.

Jejich pořizovací cena se pohybuje

kolem půlmiliónu korun. Podíl

dotace je třicetiprocentní, tudíž

velkou část pořizovacích nákladů

hradí Město ze svého rozpočtu.

Na hřištích nechybí odpadkový

koš, lavička, oplocení… Co však

často postrádáme, je smysl pro

pořádek, ba i doprovodu dětí.

Zvláštní kapitolou je na stránkách

Listů často zmiňovaný vandalis-

mus. Nevyhýbá se pochopitelně

ani dětským hřištím. Takže, milí

a vážení návštěvníci dětského

hřiště: „Vítáme Vás u nás, až se

pozvednete, tak se ohlédněte, je-li

čisto po Vás.“ 

Hezké chvíle s dětmi či vnou-

čaty na hřišti všem přeje 

Marcela Chloupková,
2. místostarosta města
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Pranostiky
● Sv. Terezie (1.10.) okna
maluje.

● Říjen bývá studený, ale
nikdy hladový.

● Po teplém září, zle se říjen
tváří.

● Hojnost žaludů a bukvic
oznamuje zimy víc.

Evangelista Jan

Město Lysá n. L. ve spolupráci se Svazem bojovníků za svobodu, TJ Sokol,
Klubem důchodců - D a Klubem důchodců Litol

zve všechny občany k oslavám

28. říjen 2009
Program:

13. hodin - slavnostní výsadba stromů na židovském hřbitově na sídlišti
14. hodin - položení věnců na nám. B. Hrozného 

u pomníku padlých lyských občanů v 1. světové válce
14.30 hodin - položení věnců u pomníku T. G. Masaryka v Litoli

V  p r ů b ě h u  d n e  b u d o u  o s a z o v á n y  z r e s t a u r o v a n é  v á z y  n a  z á m e c k o u  z e ď .

Dne vzniku samostatného československého státu

Fittnes prvek na dětském hřišti?
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16. jednání rady města se

konalo 25. 8. 2009. Poslední

prázdninová rada proběhla rychle

a bez dlouhých diskusí. Polovinu

bodů ke schválení tvořily přede-

vším smlouvy o věcných břeme-

nech. V bodu č. 11 byl na vlastní

žádost uvolněn pan Jan Škorpil

z redakční rady Listů, a to ze stu-

dijních důvodů. Novým členem

redakční rady se stal pan

Mgr. Kopecký. V dalším bodu

byla schválena úprava letošního

rozpočtu, podrobný komentář

bude podán i na zasedání zastupi-

telstva. V bodu č. 13 informoval

pan místostarosta o záměrech

Povodí Labe při čištění Litolské

svodnice. Také o tomto bodu se

bude jednat na zastupitelstvu.

Následující bod se týkal připravo-

vané přístavby mateřské školy

v Brandlově ulici, konkrétně

žádosti o dotaci z Regionálního

operačního programu Rozvoj

měst. Žádost připraví společnost

EPK, s.r.o. z Kolína, s níž má

město velmi dobré zkušenosti.

Administrování žádosti bude stát

85,6 tis. Kč. V bodu č. 16 byl pro-

jednán návrh na počáteční finan-

cování projektové dokumentace

inženýrských sítí v lokalitě

„Drážky“ ze strany města; koneč-

né rozhodnutí padne na zastupi-

telstvu. Bod č. 19 řešil problém,

který se vyskytl v průběhu zatep-

lovacích prací v areálu ZŠ

Komenského. Ukázalo se, že pod-

laha jedné z tělocvičen je ve velmi

špatném stavu a vyžaduje opravu.

Neplánované, ale nevyhnutelné

práce přijdou na 600 tis.

Kč. V bodech 20 a 21 byly pro-

jednány návrhy na změny územ-

ního plánu města; podrobnosti

uvedeny ve zprávě ze zastupitel-

stva. S návrhem na úpravu regu-

lačního plánu v ulici Na Vysoké

mezi přišel pan Tržický z Litole.

Rada odložila rozhodnutí a uloži-

la stavebnímu úřadu, aby návrh

s žadatelem podrobně projednal.

V bodu č. 24 rada schválila přijetí

3 dotací z Fondu životního pro-

středí kraje: 55 tis. Kč na význam-

ný krajinný prvek Za Zámkem II,

48,8 tis. Kč na výsadbu a údržbu

zeleně Na Vlečce, 45 tis. Kč na

naučnou stezku Krajinou Rudolfa

II. V předposledním bodu ke

schválení byly posouzeny došlé

nabídky na poskytnutí úvěru na

přístavbu MŠ v Brandlově ulici.

Ze tří nabídek se radě jako nejvý-

hodnější jeví ta od České spořitel-

ny, ale i v tomto případě bude mít

rozhodující slovo zastupitelstvo.

Posledním bodem bylo schválení

programu na nadcházející zasedá-

ní zastupitelstva. Závěrečná dis-

kuse proběhla také v rychlém

tempu: pan starosta informoval

o postupu prací v Masarykově

ulici a o vývoji situace kolem

domova důchodců, pan místosta-

rosta o jednání s Eurestem

o obnově technologického vyba-

vení školní kuchyně, paní místos-

tarostka o mezinárodních sportov-

ních utkáních v našem městě. 

5. zasedání zastupitelstva
města se konalo 2. 9. 2009. Po

úvodních procedurách bylo

v rychlém tempu probráno prv-

ních 9 bodů, týkajících se věc-

ných břemen. Osm z nich bylo

bez problémů schváleno; bod,

týkající se věcného břemene pro

novou elektropřípojku k sokolov-

ně, bude projednán znovu.

Desátým bodem byl návrh na

uzavření partnerské smlouvy

s městem Kłodzko (viz článek

v Listech 9/2009). Až na několik

drobných připomínek byl návrh

podpořen 12 hlasy, nikdo nebyl

proti. Hlasování se zdržela paní

místostarostka, jejíž rezervovaný

postoj k partnerství měst je znám.

Následující bod proběhl hladce

a finanční příspěvek firmy

LINDE+WIEMANN CZ ve výši

25 tis. Kč na rozvoj partnerských

vztahů byl schválen všemi hlasy.

Blok následujících 6 bodů se

týkal prodeje a koupě pozemků.

O největší výměře, celkem 

3,6 tis. m2 na 6 pozemcích, se jed-

nalo v bodu č. 15. Podnik Sempra

Praha nabídl pozemky městu za

velmi přijatelnou celkovou cenu

42,7 tis. Kč, a tak se všichni

zastupitelé jednomyslně a bez

diskuse shodli na jejich koupi. 

V bodu č. 18 bylo schváleno

připojení nového odběrního mís-

ta, které bude nutné zřídit pro

rekonstrukci městské čistírny

odpadních vod. Podíl města na

nákladech odběrního místa 

260 kW bude 120 tis. Kč. V bodu

č. 20, kde se projednávala úprava

rozpočtu města na letošní rok, se

o úvodní slovo podělili pan sta-

rosta s předsedou finančního

výboru Ing. Firmanem. Navržené

změny odrážejí skutečnost v příj-

mech dotací, ale i ve výpadku 

4 mil. Kč v plánovaných daňo-

vých příjmech. Rozpočet je ale

stále vyrovnaný ve výši 227,6

mil. Kč. Finanční výbor jednotli-

vé položky pečlivě prozkoumal

a návrh podpořil. Při hlasování se

zvedlo 10 rukou pro úpravu,

nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi.

Dvacetiminutovou diskusi zabral

bod č. 21, v němž byla projedná-

vána kupní smlouva mezi

Tělocvičnou jednotou Sokol

a městem Lysá nad Labem.

Předmětem prodeje je budova

kina, kanceláře a příslušných

pozemků na Husově náměstí. Pan

starosta Havelka vysvětlil, proč

přípravy prodeje a koupě zabraly

tak dlouhou dobu, pan starosta

Sokola Jaroslav Denemark zase

zdůraznil, proč Sokol trvá na tom,

aby měl i v budoucnu přístup do

svého objektu z hlavního náměstí

ve městě. Diskuse se nevedla

o kupní ceně 7 mil. Kč, jak je

u větších objektů obvyklé, ale

o bodu VI. Zde je stručně popsán

historický vývoj po roce 1948,

kdy byl Sokol výrazně zkrácen na

svých právech a odprodej budov

a pozemků je možné chápat jako

narovnání vztahů mezi Sokolem

a městem, které byly v minulosti

po dobu 40 let deformovány.

Zastupitelé za KSČM požádali,

aby bylo v zápisu ze zasedání

výslovně uvedeno, že podporují

koupi kina do majetku města, ale

hlasují proti smlouvě, v níž podle

nich nemá politický komentář co

dělat. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že

podobné preambule jsou zakotve-

ny i v mezinárodních smlouvách,

kde se v textu vysvětlují a řeší

vypořádání majetkových křivd

v daleko větším rozsahu.

Poté už program zase probíhal

hladce a bez větších diskusí.

V bodu č. 22 bylo schváleno při-

jetí investičního úvěru od České

spořitelny a.s., Mladá Boleslav.

Ze 3 bankovních domů poskytla

ČS nejlepší podmínky, a tak se

přístavba MŠ v Brandlově ulici

za cca 15 mil. Kč bude realizovat

s financemi ze spořitelny. Splat-

nost je stanovena na 4 roky,

pevný úrok pod 5 % bude placen

pouze z čerpané částky. V dalším

bodu byl schválen způsob finan-

cování projektů inženýrských sítí

v lokalitě „V Drážkách“. Město

v počáteční fázi uhradí náklady

120 tis. Kč, spojené s projektovou

dokumentací. Budoucí stavebníci

budou postupně hradit poměrné

části nákladů tak, jak se budou

k projektu připojovat podepsáním

plánovací smlouvy. Právě ta je

zárukou toho, že stavebník svou

část nákladů uhradí. V bodu č. 24

vyslovili zastupitelé souhlas se

změnou nájemní smlouvy pro

Obchodní akademii Lysá nad

Labem. Závazek zachování ná-

jemného 12 Kč/rok je platný po

dobu 15 let, pokud bude realizo-

vána nástavba a přístavba OA

z prostředků Regionálního ope-

račního programu Střední Čechy

a z rozpočtu Středočeského kraje.

V bodu č. 25 byl schválen zásob-

ník projektů, které by mohly

(a měly) být ve městě realizová-

ny. Zásobník projektů bud před-

staven i veřejnosti, a to včetně

odhadovaných nákladů. Jistě to

v příštím roce uvítají všechny

volební subjekty. Zásobník pro-

jektů bude i vodítkem při vypra-

cování žádostí o dotace na jaké-

koliv republikové nebo evropské

úrovni. Další dva body byly pro-

jednány společně - změny územ-

ního plánu Lysé nad Labem -

výstavba fotovoltaické elektrárny

a kynologického cvičiště. Pro oba

žadatele platí stejná podmínka, tj.

uhrazení nákladů spojených

s provedením změny. Poslední

bod ke schválení měl č. 28, prů-

vodní slovo o revitalizaci Litolské

svodnice přednesl pan místosta-

rosta Sedláček. Jde o rozsáhlou

vodohospodářskou akci, finančně

nákladnou (odhadem za 20 mil.

Kč), kterou by mělo zajistit

Povodí Labe s.p. jako vlastník.

Povodí Labe se nezříká povinnos-

ti čistit vodoteč, ale jejich zámě-

rem je získat na akci co nejvíce

dotací. Jednou z možností je

vytvoření mokřadů a meandrů,

čímž by se vrátil původní ráz kra-

jiny. Povodí Labe začalo jednat

s vedením města i s drobnými

vlastníky pozemků o možnostech

získání pozemků do vlastnictví.

Zastupitelé vyslovili souhlas

s navrženým postupem, o prode-

jích pozemků se bude jednat jed-

notlivě podle postupu projekč-

ních prací. Následovaly dvě

informativní zprávy, které zastu-

pitelé vzali na vědomí - o eviden-

ci služebních vozidel na MěÚ

a zápis z finančního výboru.

V následující diskusi se proje-

vil velký časový odstup od červ-

nového zasedání, během prázdnin

nabrali zastupitelé nové síly, a tak

zaznělo mnoho témat. Pan staros-

ta obsáhle informoval o postupu

prací při rekonstrukci Masary-

kovy ulice a o způsobu řešení

technických problémů. Pochvalu

si vysloužila firma PROXIMA,

která zatepluje ZŠ Komenského.

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



Dobře pokračují také práce na

revitalizaci letního kina - slavnost-

ní otevření je plánováno na sobo-

tu 26. 9. 2009. Velký kus práce

byl přes prázdniny odveden

v mateřských školách Pampeliška

a Mašinka. Kolem výstavby ve

Frutě je klid jen zdánlivý, na říj-

nové zastupitelstvo dorazí Ing.

arch. Michal Šourek s aktuálními

informacemi. V případě domova

důchodců, který se dostal až

k soudu, bylo zrušeno územní

rozhodnutí. Bude se vydávat

znovu a soud uložil krajskému

úřadu, aby jednal s vlastníky při-

lehlých nemovitostí. S řadou

dotazů a námětů přispěl pan St.

Ježek. Pan Ing. Otava obšírně

informoval o postupu elektrizace

trati Lysá - Milovice. Projekt

vznikl před 10 lety, náklady se za

tu dobu zvýšily ze 70 na 300 mil.

Kč. Důležité pro cestující veřej-

nost je to, že první přímý vlak

z Milovic do Prahy s elektrickým

pohonem by měl jet 13. 12. 2009.

Možnosti interpelace využil pan

Ing. Gregor hned s 3 tématy:

vytvoření Strategického plánu

rozvoje města na 10 let, požada-

vek informovanosti o soudním

sporu s ACTIVem Kladno a vy-

pracování dopravního generelu

města, činnost MS Development

při zástavbě Fruty. Po schválení

usnesení pan starosta zasedání

zastupitelstva ukončil. 

17. jednání rady města se

konalo 7. 9. 2009. Po delší době

rada zasedla k jednacímu stolu

v pondělí odpoledne, aby členové

rady mohli lépe využít svůj čas.

Krátký výčet bodů sliboval rychlý

průběh, ale nebylo tomu tak.

V bodu č. 1 byl jako dodavatel

veřejné zakázky na osvětlení 

4 přechodů pro chodce a montáž

výstražných blikačů před přecho-

dem pro chodce u Muzea B.

Hrozného vybrán pan V. Bílek

z Lysé. Hodnota zakázky je 

136,5 tis. Kč. Po bloku 4 bodů

s bytovou a pozemkovou témati-

kou se jednání na půl hodiny

zastavilo u bodu č. 6, v němž se

jednalo o přípojkách optické sítě

ve městě. Ukázalo se, že původní

smlouva z roku 2006 mezi měs-

tem a sdružením LysaFree

o optických sítích a podmínkách

připojení, už s ohledem na rozvoj

technologií, přestává vyhovovat.

Vedení města bude jednat s před-

staviteli LysaFree o změně smlou-

vy za současných podmínek.

Dalších 6 bodů bylo věnováno

bytovým a nebytovým prostorům.

V bodu č. 13 rada schválila

výjimku pro MŠ Mašinka, aby

v letošním školním roce bylo

možno do 1. třídy umístit 25 dětí,

tj. o 1 navíc. Bod č. 15 přinesl

informaci o vývoji situace kolem

pozemků směrem na Milovice, na

nichž společnost REALIS z Prahy

9 plánuje výstavbu inženýrských

sítí s následnou výstavbou rodin-

ných domků.V dalším bodu rada

schválila uzavření smlouvy o dílo

se společností PROVOD-inženýr-

ská společnost z Ústí nad Labem.

Firma zpracuje projektovou

žádost k intenzifikaci městské čis-

tírny odpadních vod, náklady na

to budou činit 1,13 mil. Kč. Body

č. 18 a 19 se týkaly Husova ná-

městí: v prvním z nich pan Nohejl

požádal o povolení prodeje grilo-

vaných kuřat, v druhém Rádio

Blaník požádalo o pronájem na

den 21. 9. pro „České automobi-

lové EXPO 2009“. První žádost

nebyla konkrétní, a tak se po

upřesnění prodejní doby bude jed-

nat znovu; druhé žádosti rada

vyhověla s určením výše nájmu

a záruky, že nedojde k poškození

dláždění. V bodu č. 22 se hovoři-

lo o přepravě školních dětí

z Byšiček a o stanovení úhrady

jízdného. V rekreačních objektech

se objevují např. pražské rodiny,

které zde trvale žijí, ale přepravu

dětí do školy chtějí ponechat na

bedrech osadního výboru, případ-

ně města. Osadní výbor by měl

začátkem října předložit přehled

konkrétní situace a výhled pro

příští roky. V posledním bodu

bylo odboru ŽP uloženo, aby pro-

věřil druhy navržené zeleně při

rekonstrukci Masarykovy ulice.

V závěrečné diskusi pan Mgr.

Kopecký navázal na problematiku

zeleně poukazem na události

z posledních dnů, kdy vlivem

nárazového větru bylo poškozeno

mnoho stromů. Doporučil, aby

byly urychleně zkontrolovány

všechny vzrostlé stromy a odbor-

ně posouzeno, zda neohrožují

bezpečnost občanů. Tragické udá-

losti v ČR z poslední doby jsou

varující a město by mělo zajistit

bezpečnost především dětí bez

ohledu na náklady.

18. jednání rady města se

konalo 21. 9. 2009. V prvním

bodu se rada vrátila k žádosti

o prodej grilovaných kuřat.

Prodejci p. Nohejlovi z Neratovic

byl povolen prodej na jižním

okraji náměstí, doba a četnost

vyplyne ze zájmu občanů. V dru-

hém bodu se jednalo o optických

sítích a sdružení LysaFree, ale

konkrétní smlouvy budou předlo-

ženy radě začátkem října. V dal-

ším bodu byla schválena úprava

rozpočtu na letošní rok. V této

souvislosti se opět rozvinula dis-

kuse na téma dopravní obslužnos-

ti, na níž město přispívá nemalou

částkou 1,27 mil. Kč za rok.

V bodu č. 5 se rada zabývala pro-

nájmem kotelen v majetku města,

které zásobují teplem byty

v Milovicích-Mladé. V loňském

roce byla správa tepelných zdrojů

svěřena firmě Thermoservis

z Nymburka. Roční zkušenosti

ukázaly, že se firmě daří držet

náklady v normě, odezva obyvatel

je rovněž příznivá, a tak bude uza-

vřena smlouva na dobu neurčitou

s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Další dva body byly věnovány

městské zeleni. V č. 6 byla schvá-

lena výsadba 14 kusů stromů jako

náhrada za pokácené stromy v uli-

cích města. Zakázku za 

63 tis. Kč získala firma TAXUS ze

Staré Boleslavi, se zárukou na 3

roky. Bod č.7 je odpovědí na peti-

ci občanů z Pivovarské ulice. Na

základě posudků bude v době

vegetačního klidu pokáceno 8 lip

ve špatném stavu (z celkových

126 kusů), u 114 stromů bude

provedeno pěstební ošetření.

Zbývající stromy byly ošetřeny již

začátkem března 2009. Zakázku

za 175 tis. Kč získala firma

Treewalker z Bystré nad Jizerou.

Z bloku 9 bodů na téma byty,

nebytové prostory a věcná břeme-

na, vybírám bod č.10, v němž

rada posuzovala žádost jedné

obyvatelky o prominutí platby „za

popelnice“. Žadatelka se synem

pobývá dlouhodobě v zahraničí,

kde prokazatelně platí nemalý

poplatek za odvoz odpadů. Rada

na toto téma obsáhle diskutovala,

ale vzhledem k tomu, že žadatel-

ka má trvalé bydliště stále v Lysé,

nakonec žádosti nevyhověla.

V bodu č. 17 rada rozhodovala

o vítězi veřejné zakázky na

dodávku vzduchotechniky pro

rekonstruovanou tělocvičnu v ZŠ

B. Hrozného. Ze 3 nabídek rada

vybrala firmu KOMERC VZDU-

CHOTECHNIKA z Milevska,

hodnota zakázky je 340 tis.

Kč. Zajímavá dvacetiminutová

diskuse se rozvinula u bodu č. 19.

Odbor školství a kultury připravil

hodnocení, jak si stojí Městská

knihovna Lysá n. L. v porovnání

s ostatními knihovnami. Nutno

říci, že v řadě ukazatelů je naše

knihovna první nebo v čelní sku-

pině. V závěru bodu však rada

formulovala požadavky, které

povedou ke zlepšení služeb čtená-

řům a uživatelům internetu.

V bodu č. 21 rada rozdělila menší

finanční příspěvky na kulturní

a sportovní akce ve městě. Bod č.

23 by měl přispět k dalšímu rozší-

ření měsíčníku Listy, na veřejnou

zakázku reagovalo 5 tiskáren;

rada zadala zkušební tisk tiskárně

F-PRINT z Krchleb, která tiskne

např. Poděbradské noviny. Podle

ekonomického vyhodnocení se

rozhodne o dalším způsobu tisku

a distribuce v novém roce. V bodu

č. 24 byl schválen návrh na

změnu regulačního plánu Vysoká

Mez, kde dojde k přesunu zeleně

do centra bytové výstavby. V pos-

ledním bodu byla odložena žádost

společnosti TREVER o výstavbu

fotovoltaické výrobny, protože na

uvedeném místě to neodpovídá

platnému územnímu plánu.

V závěrečné diskusi informoval

pan starosta o příznivém vývoji

soudního sporu s firmou ACTIV

Kladno - město vyhrálo i odvola-

cí řízení u krajského soudu a totéž

se předpokládá i v případě dovo-

lání ACTIVu u Nejvyššího soudu.

Od pana starosty ze Sojovic dora-

zil požadavek, aby naše městská

policie hlídala most přes Jizeru,

protože nekázeň řidičů náklaďáků

je opravdu velká. O požadavku se

bude jednat na říjnovém zastupi-

telstvu. Tamtéž bude informovat

pan Ing. arch. Šourek z MS

Development o postupu prací

(zatím jen projekčních) v areálu

Fruty. Ke konci se chýlí 3 velké

finančně náročné akce města:

revitalizace letního kina (I. etapa),

rekonstrukce Masarykovy ulice

(I. etapa), zateplování pavilonů

ZŠ Komenského.

Pan místostarosta informoval

o jednání s inženýrskou organiza-

cí SUDOP, která připravuje pro-

jekt výstavby velkého parkoviště

P+R na drážních pozemcích

v Čapkově ulici. Stavba by měla

být zahájena v roce 2010, inves-

torem jsou ČD, cílový počet stání

je 154. Na závěr jednání upozor-

nil pan Mgr. Kopecký na přerost-

lou zeleň, kterou by bylo vhodné

během vegetačního klidu zkulti-

vovat.

Miloš Dvořák, tajemník 
MěÚ Lysá nad Labem
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Dotační fondy města Lysá n. L.
V rozpočtu města je každoroč-

ně počítáno s finančními prostřed-

ky na podporu různých kultur-

ních, společenských a sportovních

akcí a na podporu činnosti organi-

zací, které pracují celoročně

s dětmi. 

I. Fond kultury (FK) a Fond
sportu a volného času (FSVČ).

Organizace, kluby, občanská
sdružení, ale i fyzické osoby se

sídlem v Lysé n. L. KROMĚ
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGA-
NIZACÍ MĚSTA mají možnost

žádat o dotace z výše uvedených

fondů na jednotlivé akce konané

v našem městě pro veřejnost. 

Uzávěrka - termín podání
žádosti: 30.11. předcházejícího
roku, na který je dotace žádána.

Tzn., že žádosti o dotace na
akce v r. 2010 musí být podány
již do 30. 11. 2009!!

Žádosti přijaté po uzávěrce
(rozhodující je datum poštovního

razítka nebo razítka podatelny

MěÚ) budou automaticky vyřa-
zeny.

Všechny přijaté žádosti budou

posouzeny příslušnou komisí

a radou města. 

Každá dotace musí být po rea-

lizaci akce řádně vyúčtována.

II. Fondy dotací na činnost
sportovním a společenským
organizacím, klubům a sdruže-
ním, které prokáží celoroční
práci s dětmi do 18 let.

Žádosti o dotace na činnost

v r. 2010 musí být podány do 
31. 1. 2010.

Žádosti musí být podávány
na příslušných formulářích,
které jsou k dispozici na
Městském úřadě, odboru kultu-
ry nebo na webových stránkách
města:

http://www.mestolysa.cz/odb
o r y / o d b o r - s k o l s t v i - a -
kultury/formulare

VÝZVA
Zároveň tímto vyzýváme

všechny, kteří budou mít zájem

žádat o dotace z některých výše

uvedených fondů, aby se zúčastni-

li informativní schůzky, která se

bude konat 4.11.2009 od 17 hod

v zasedací síni v 1.patře staré

budovy MěÚ (vedle kanceláře

p.starosty). 

Alena Frankeová,
odbor kultury

Pozvání spolků, klubů 
a organizací na radnici

V Lysé nad Labem aktivně

pracuje celá řada spolků, klubů

a organizací, jejichž činnost je

finančně podporována z rozpo-

čtu města. Některé akce jsou již

tradiční, jsou určeny široké

veřejnosti a jejich termíny jsou

zakotveny v obecném povědo-

mí. Naproti tomu se objevují

akce nové, které ještě nejsou tak

zažité, což ale neznamená, že by

byly méně kvalitní. Setkáváme

se s kritikou, že radnice neplní

úlohu informačního centra, že

lidé by se rádi zúčastnili, ale

o akci se dozvěděli na poslední

chvíli a podobně. V některých

termínech pak dochází ke kumu-

laci akcí, např. nejoblíbenější

víkend pořadatelů je ten kolem

24. června, kdy se pravidelně

koná 4-5 akcí. Kromě toho, že se

člověk nemůže rozdělit na x

částí, aby stihl vše, vznikají pro-

blémy technického rázu - zajiš-

tění bezpečnosti v dopravě ze

strany městské policie, delego-

vání vedení města pro ocenění

vítězů atd.

Dobrou zkušeností, kterou

vidíme u partnerského města

Břeclav, je vydávání kalendáře

sportovních, kulturních a spole-

čenských akcí, a to vždy v pro-

sinci na příští kalendářní rok.

Proto se i my chceme pokusit

o podobný počin a zveme vždy
1 zástupce z každého spolku,
klubu nebo organizace, půso-
bící ve městě, ve středu 4. 11.
2009 v 17 hodin do velké zase-
dací místnosti v budově radni-
ce, Husovo náměstí 23.

V úvodu programu budou pří-

tomní seznámeni s pravidly pro

poskytování dotací z rozpočtu

města. Kronikářka města Ing. J.

Fialová vysvětlí, jak by organi-

zace měly zpracovávat výroční

zprávy. Budou zkontrolovány

adresy, kontaktní osoby a spoje-

ní a na závěr budou projednány

termíny akcí, které jsou dlouho-

době plánovány. Pokud se vše

podaří a najdeme u spolků,

klubů a organizací dobrou odez-

vu, bude začátkem ledna k dis-

pozici Kalendář sportovních,

kulturních a společenských akcí

v Lysé nad Labem na rok 2010.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad

Labem

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany
Dnes se podíváme do bližší

budoucnosti na úseku železnice

spojující naše město s okolním

světem. Tou bezpochyby je velká

investiční akce nazvaná Opti-

malizace trati Lysá nad Labem -

Praha Vysočany. Na tuto „hlavní“

stavbu, navazují ještě stavbou

vyvolané nezbytné úpravy okol-

ních tratí a zabezpečovacích zaří-

zení. Nejprve bychom si měli říci,

že trať ve svém stávajícím oblou-

kovitém vlnění bude napřimována

a tím dojde k menšímu zkrácení

celé její délky. Její vedení v nové

stopě se však nedotkne Lysé a její-

ho nejbližšího okolí. Pro naše

občany budou zajímavé práce na

překlenutí cca 10 ti vodních toků.

Z nich nejvýznamnější je most

přes Labe. Jeho rekonstrukce má

při zachování stávajících 5 most-

ních otvorů umožnit zvýšení volné

výšky - plavebního profilu nad

hladinou Labe z cca 3 m na nece-

lých 5,5 m. Rekonstrukce mostu si

vyžádá snesení stávající ocelové

konstrukce, včetně stávajících

pilířů v řečišti. Po dobu rekon-

strukce mostu budou vlaky jezdit

po provizorním železničním pře-

mostění. Jeden z pilířů nového

mostu bude pro stavbu přístupný

pouze z vody a stavba (i demolice

starého pilíře) bude probíhat

pomocí člunů. Stavba druhého

pilíře, umístěného poblíž čelákov-

ského přívozového přístaviště

bude ve větší míře probíhat ze

břehu. S ohledem ke zvýšení pla-

vebního profilu, bude musit dojít

k dalším terénním úpravám na

obou březích Labe. Zejména bude

nutné zvýšit a prodloužit železnič-

ní náspy na obou stranách mostu

a vybudovat u nich opěrné stěny.

Na mostě samém umožní jeho

konstrukce zavěšení lávky pro

pěší. Její výstavba by měla být při-

pravována souběžně jako předpo-

kládaná samostatná investice. Je

určitý předpoklad získání sdruže-

ných finančních prostředků od

Středočeského kraje, města Čelá-

kovice a snad i našeho města.

Lávka by měla umožnit i provoz

cyklistů. A to jsme již v Čelákovi-

cích. Zastávka „V Jiřině“ dostane

protihlukové stěny a samotné nád-

raží bude mít staré rekonstruované

nástupiště u budovy a nové ostrov-

ní nástupiště bude přístupné z 3 m

širokého podchodu nejen širokým

schodištěm, ale také výtahem.

Podchod bude ústit tak jako v Lysé

na druhé straně nádraží a bude tak

vítanou pěší komunikací spojující

rozdělené město. V samotném pro-

jektu je shodně řešeno i ostrovní

nástupiště ve Mstěticích a v Zelen-

či spojené podchodem o šířce

2,5 m. V Zelenči není v podchodu

uvažováno s bezbariérovým řeše-

ním - výtahem. Na druhé straně ve

Mstěticích i v Zelenči by cestující

měly uvítat přívětivé přístřešky na

obou nástupištích, a to jak ve

směru do Lysé, tak i na druhé stra-

ně pro směr Praha. Horní Počernice

dostanou rovněž ostrovní nástupiš-

tě. Zde se také předpokládá zvýše-

ní bezpečnosti cestujících přícho-

dem na nástupiště novým podcho-

dem. Největší úpravy snad proběh-

nou v železniční stanici Praha -

Vysočany. Zde přibudou jak ost-

rovní nástupiště tak i nové výstupy

na ně z podchodu, výtah pro imo-

bilní cestující a další úpravy. Ale

vraťme se k našemu městu. Na trati

směrem Čelákovice se nachází

několik nechráněných přejezdů jak

na místní komunikaci za Kovonou,

tak krajské silnice do Byšiček, či

polní (lesní) cestě poblíž

sv.Václava. Na všech proběhne

rekonstrukce s řešením křížení zde

zde dosud nepoužitou, tedy novou

celopryžovou přejezdovou kon-

strukcí uloženou na betonových

pražcích. Stávající světelné zabez-

pečení výstražnými světly bude

nahrazeno kompletním zabezpeče-

ním světly i závorami.

Jak z našeho krátkého nástinu

vyplývá, změn na této trati bude

víc. Některé z nich budou prová-

děny i s vědomím připravované

zastávky vlaků u stanice metra

Rajská zahrada a budoucím pře-

mostěním souběžné silnice tak,

aby proud cestujících bezpečně

křížil tuto dopravní komunikaci.

Celková rekonstrukce trati by

v budoucnu měla napomoci její

prodloužení z Milovic do

Makovic, Mladé Boleslavi až do

Liberce přes naše město.

Tomáš Sedláček,
1. místostarosta
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p ů l e

Polabských

variací 2009

z a m ě ř e n á

na památky

s k o n č i l a  

4. 10. sólo-

vým koncertem Jiřího Stivína na

Bon Repos. V druhé půli se zamě-

říme na přírodu. 

Již v roce 2006 jsme zahájili

společné Výsadby „památných“
stromů na Zámeckém vrchu.

V tradici se má pokračovat,

a proto je připravena další.

V neděli 18. 10. 2009 od 13.30
budeme sázet dva jírovce u brány

v zámeckém parku (u vrátnice

v Zámecké ulici). 

Nevynecháme ani Slavnostní
výsadbu stromů u příležitosti 

28. 10. 2009. Té je věnován pro-

stor na židovském hřbitově (na

sídlišti za městským hřbitovem).

Naším hostem a současně patro-

nem dvou javorů bude předseda

Židovské obce v Praze pan

František Bányai. Krátké zastave-

ní na židovském hřbitově bude

zahájeno ve 13 hodin. Následovat

bude kladení věnců u pomníků

v Lysé a Litoli u příležitosti státní-

ho svátku.

Třetí, pro změnu rozvernou,

akcí bude Starolyské švestkování
III. v sobotu 7. 11. 2009 v obec-

ním sadu ve Staré Lysé. Stálý host

pan Eduard Hrubeš (slíbil přivézt

překvapení) se opět ujme předsed-

nictví poroty degustátorů švestko-

vých specialit. Přihlašování sou-

těžních vzorků do dvou kategorií -

sladké a ostatní, je od 12 hodin.

Výsadba poslední části sadu bude

zahájena ve 14 hodin.

IV. ročník Polabských variací

vzniknul za finanční podpory

města Lysá nad Labem a Středo-

českého kraje.

Za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda
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Nový územní plán města
Městský úřad Lysá nad Labem,

stavební úřad zpracoval jako poři-

zovatel ve spolupráci s určeným

zastupitelem Mgr. Jiřím Havel-

kou, na základě rozhodnutí zastu-

pitelstva obce ze dne 24. 6. 2009,

návrh zadání územního plánu
Lysá nad Labem. Oznámení

o projednání návrhu zadání je

vyvěšeno na úřední desce od 7. 9.
do 7. 10. 2009 a v této době je

možné k návrhu zadání podávat
připomínky. Připomínky adresuj-

te pořizovateli. Do návrhu zadání

lze nahlédnout v kanceláři č. 38

Městského úřadu Lysá nad

Labem, zároveň je vystaven na

stránkách města www.mestoly-

sa.cz/odbory/stavebni-urad/infor-

mace/uzemni-planovani

Ing. Markéta Kučerová,
referent SÚ

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
říjnu 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:

3.10.2009

3. sobota:

17.10.2009

3. pondělí:

19.10.2009

3. úterý:

20.10.2009

3. středa:

21.10.2009

3. čtvrtek:

15.10.2009

3. pátek:

16.10.2009

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

Kříženec kokršpaněla č. 7
- pes, stáří 4 roky, kamarádský,

klidný, vhodný ke starším lidem,

přítulný

Kříženec teriéra č. 27
- fena, stáří 2 roky, vhodná ke

starším lidem na hlídání

Knírač č. 29
- pes, stáří 4 roky, vhodný na

zahradu ke starším lidem, dobře

hlídá

Německý ovčák č. 36
- fena, starší, kamarádská, klidná

Kříženec č. 38
- pes, stáří 3 roky, hodný, vhodný

na zahradu

Německý ovčák č. 46
- pes, stáří 3 roky, dlouhosrstý,

vyrovnaná povaha, vhodný na

zahradu

Kříženec kokršpaněla č. 48
- fena, stáří 3 roky, veselá, hravá

Kříženec labradora č. 61
- pes, stáří 1,5 let, přátelský, vhod-

ný na zahradu i do rodiny s dětmi,

barva černá

Kříženec labradora č. 62
- pes, stáří 1,5 let, kamarádský,

kontaktní, vhodný do rodiny

s dětmi a na zahradu, barva černá

Kočky, kocouři a koťátka dle
aktuální nabídky.

Město Lysá nad Labem by
rádo touto cestou poděkovalo
všem dobrým lidem, kteří se
ujali našich opuštěných pejsků.
Seznam čtyřnohých kamarádů
nalezených v okolí města najde-
te na (www.mestolysa.cz) pod
odkazem listy, taktéž v měsíč-
ním vydání listů města Lysá nad
Labem.

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

Nabízení psi jsou v současné

době umístěni v útulku v Lysé nad

Labem ve VELASU, a.s. Hraba-

nov č.p. 535, tel. 325 551 221,

nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-

vá. V útulku jsou místěni i pejsci

z jiných měst a obcí, které si

můžete přijít prohlédnout. Doba

pro návštěvy útulku je PO - ČT

8,00 - 13,00, PÁ 8,00-12,00 a kaž-

dou první sobotu v měsíci od 9,00

- 11,00.

Noví majitelé, kteří se ujmou

pejska z útulku, jsou osvobozeni

z platby (roční poplatek za psa) po

dobu dvou let. MěÚ Lysá n. L.

děkuje všem občanům, kteří pro-

jeví zájem o naše opuštěné pejsky. 

Za odbor SM 
Durdanová Alena

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Nic se nevyrovná pohledu jejich očí !
Při čtení seznamu pejsků nabízených z útulku, jsem byla ráda, že jedno

se může škrtnout. Leží vedle mne v našem a jeho novém domově. Je to

starší fenka ne zcela zdravá, ale mně přinesla pocit štěstí, který jsem delší

dobu nepocítila.

Jsem velmi ráda, že jsem si ji (nyní Flora) vzala a doporučuji všem,

kdo snad váhá, aby tak také učinil. Nic se nevyrovná pohledu jejich očí!

Milena Doubková
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

2.10. Vernisáž výstavy obrazů Filipa Švehly
Od 18 hod. + chorály Barbory Hlaváčové a Ivy Chochrunové
Od 20 hod. koncert JUSTIN LAVASH (Anglie)
ve stálém kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

3.10. Dogtrekingový závod
Od 8 hod. na cvičišti ZKO za Kruhovkou - www.zkolysa.cz

4.10. Podzimní koncert „Sám se svým stínem“ - Jiří Stivín
Od 18 hod. na zámečku Bon Repos
www.knihovnalysa.cz - svoboda@mestolysa.cz

5.10. Podzimní výtvarné hrátky
Od 15,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

5.-9.10. INTERNET ZDARMA!
v MěK - www.knihovnalysa.cz

6.10. Toulky minulostí - Putování Mezopotámií
Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

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

7.10. Píle předchází pád
Autorské čtení krátkých útvarů připravili J.Weinberger a O.Hník
doplněné původními písničkami s akustickou podporou P.Lišky
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

8.-9.10. Bazárek dět.oblečení a potřeb
v MC Parníček - info@mcparnicek.cz

8.-11.10. Výstava Zemědělec, Náš chov
Výstaviště - vll@vll.cz - www.vll.cz

9.10. My Name Is Ann!
Hosté: Komatsu Dj´s, Sunflowerbitches DJ´s
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

17.10. Závod Lyský šikula
Od 8 hod. na cvičišti ZKO Za Kruhovkou - www.zkolysa.cz

18.10. Výsadba památných stromů
Od 13,30 hod. u brány v zámeckém parku
svoboda@mestolysa.cz

18.10. 220.výročí postavení evangelického kostela
Od 14 hod. přednáška Mgr. Miroslava Soukupa - cce.lysa@atlas.cz

18.10. Šíleně nastydlá princezna
Divadlo pro děti
Od 15 hod. v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

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

23.10. Václav Koubek
Koncert v rámci cyklu „Hudební sklepy“
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

24.10. Tony Viktora
Jazzový večer
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

25.10. Bramboriáda - soutěže, opékání buřtů, divadlo…
Od 14,30 hod. v MC Parníček - info@mcparnicek.cz

28.10. Oslava Dne vzniku samostatného československého státu
Slavnostní výsadba stromu - ve 13 hod. na židovském hřbitově
Položení věnců na nám. B. Hrozného-ve 14 hod.
Položení věnců u pomníku TGM v Litoli-ve 14,30 hod.
bodnarova@mestolysa.cz

28.10. KONGH (Švédsko),
Duobetic Homunkulus (Stará Boleslav) + host
Dvojkoncert švédského metalového tria a českého metalového dueta
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

30.10.-1.11. Výstava Exotika
Výstaviště - vll@vll.cz - www.vll.cz

1.11. Workshop TRIBAL
Taneční workshop - American Tribal Style
10-13 hod. v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

3.11. Toulky minulostí - Putování Indií
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

6.11. Oldřich Janota
Koncert v rámci cyklu „Hudební sklepy“
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

7.11. Obnova sadu ve Staré Lysé, soutěž vzorků
Od 14 hod. v obecním sadu ve Staré Lysé
svoboda@mestolysa.cz

13.11. Vernisáž výstavy + koncert Zaum 
+ divadelní představení Umělec v hladovění
ve stálém kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

20.11. Jordi Torens (Španělsko)
Koncert jazzového tria španělského kytaristy
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

22.11. Cirkus Chauve
Divadlo pro děti i dospělé
Od 15 hod. v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

28.11. Gonoreas (Švýcarsko), The Old Ones (CZ), Authentic 
(CZ,Heard’n’heavy)
trojkoncert - Od 20 hod. v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

P o d r o b n ě j š í  i n 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 i z á t o r ů .

Blahopřejeme
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
Jaroslav Černý

85 let
Václav Bárta

95 let
Anežka Mejzrová

ZEMĚDĚLEC
31. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství,
květin, ekologie a zpracování výpěstků

NÁŠ CHOV
14. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov
a veterinárních pomůcek

8. 10. - 11. 10. 2009

EXOTIKA
30. 10. - 1. 11. 2009

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH 
A KLUB KAKTUSÁŘŮ ČELÁKOVICE

pořádá přednášku s barevnými
diapositivy

PŘÍRODA 
JIŽNÍ AFRIKY
POZNATKY Z CEST 

Přednáší
RNDr. EVA SMRŽOVÁ, 

vedoucí skleníku FATA MORGANA 
Botanické zahrady Praha -Troja 

Přednáška se koná ve čtvrtek dne 8.10.

2009 od 17 hod. v Síni Jana Zacha 
městského muzea.

Ve středu dne 14. 10. 2009 pořádáme 
spolu se Spolkem přátel čelákovického muzea 

exkurzi s odborným výkladem RNDr. Evy Smržové 
do skleníku FATA MORGANA.

Sraz zájemců je v 17.00 hod před vchodem 
do skleníku.



7

10/2009 LISTY města Lysé nad Labem

ČERVEN 2008

A K C E
Začátky od 20 hod.,

pokud není uvedeno jinak

Rezervace prostřednictvím SMS 
na tel. 773 625 007.
Sedadla nejsou číslována.

st 30.9. Jamnight - jazz, latin, groove, 
fusion,..
Bude vybráno dobrovolné vstupné.

pá 2.10.
od 18 hod. Vernisáž výstavy Filipa

Švehly „Setkávání“, chorály v podání
Barbory Hlaváčové a Ivy
Chochrunové.
od 20 hod. Justin Lavash - koncert
Anglický fenomenální kytarista, zpě-
vák a skladatel žije čtvrtým rokem
v Praze, odkud vyjíždí koncertovat
západním směrem (Německo,
Francie, USA atd.). Jeho hudební pro-
jev se pohybuje mezi blues, rockem,
folkem, jazzem, a často odbočuje ke
keltské hudbě www.justinlavash.com.
Bude vybráno dobrovolné vstupné.

st 7.10. PÍLE PŘEDCHÁZÍ PÁD

Autorské čtení velmi krátkých útvarů,
které pro Vás připravili J. WEINBER-
GER a O. HNÍK. Texty jsou doplněny
původními písničkami s akustickou
podporou P. Lišky (toho z divadla
Lampa), J. Drábkové, K. Hůdové 
a případně i dalších osob.
Rezervace míst: 773 625 007.
Další informace viz www.j-w.cz.

pá 9.10. My Name Is Ann! 

www.myspace.com/mniann a hosté:
Komatsu dj's www.escomatsu.freetek-
no.cz + Sunflowerbitches
dj's www.sunflower-bitches.com.
MNIANN: Pohádkový výlet do světa
hraček a elektroniky balancující někde
na hraně mezi Annie a electrem,
experimentální elektronikou, new rave-
ovým třeštěním a devadesátkami,
v jehož centru stojí neonová anar-
chistka Lenka Morávková alias
Knoflenka. Vstupné: 80,-

so 17.10. ...jsme všichni na festivale

Jinej přístup (KD ČELÁKOVICE)

ne 18.10. Šíleně nastydlá princezna

od 15 hod.
Už žádné snědené děti, už žádná 
rozpáraná břicha, už žádné usmažené
staré paní... Divadlo Černý Petr má
vám přináší novou opravdovou
pohádku pro děti i dospělé o tom, jak
hloupý Honza vyléčil šíleně nastydlou
princeznu. Vstupné: 50,- Kč / osoba

pá 23.10. Václav Koubek - koncert
v rámci Hudebních sklepů
Muzikant, divadelník, herec i soukro-

mý filmař vyrůstal s písničkářskou
vlnou osmdesátých let. Vymykal 
se jí od počátku, fyzicky i hudebně.
Koubkova živočišná harmonika si
rozumí s křehkostí a citlivostí textů,
jeho písně voní hospodou, 
zkušenostmi věčného tuláka 
a rozevlátého šansoniéra.
Vstupné: 100,- Kč, rezervace 
vstupenek prostřednictvím sms 
na 773 625 007, příp. k zakoupení 
v kinoklubu (út-so 18-24).

so 24.10. Tony Viktora

- jazzový večer 
(ex „Jazz Sanatorium“ Luďka Hulana
a „SHQ“ Karla Velebného) - jazzové
standardy, latina a blues v nezaměni-
telném podání - www.jazztony.wz.cz.
Bude vybráno dobrovolné vstupné.

st 28.10.
KONGH (Švédsko), Duobetic

Homunkulus (Stará Boleslav) + host
-dvojkoncert švédského metalového
tria www.kongh.net a českého metalo-
vého dueta www.dh.mysteria.cz. "Za
oknem do světa kolostrojního umění
najdete vše, co si ucho žádá..." 

Ne 1.11. Workshop TRIBAL

- taneční workshop
„American Tribal Style“ vychází 
z Raks Sharoi, Flamenca, Ghavazee,
styly severní Afriky...
Od 10 do 13 hod., 
cena: 280,-/osoba/(3 hod.), přihlášky
na ucie@luftkinoklub.cz do 23.10.,
podrobné informace 
www.luftkinoklub.cz

K I N O
Začátky od 20,00 hod.

pokud není uvedeno jinak;

Vstupné: 60,- - 80,- Kč.

Rezervace prostřednictvím SMS 
na tel. 773 625 007, 
sedadla nejsou číslována.

Čt 1.10. Bruno

Nejslavnější rakouská celebrita 
od dob Adolfa Hitlera a Arnolda
Schwarzeneggera opět dobývá USA.
81 min., od 15 let, titulky.

So 3.10. Coco Channel

Příběh moderní ženy, která navždy
změnila svět módy. V hlavní roli
Audrey Tautou (Amélie z Montmartru).
105 min., od 12 let, titulky.

Út 6.10. Hranice ovládání 

Jim Jarmusch opět dokazuje, že není
tvůrcem jednoho stylu a opakujícího
se tématu.
16 min., od 12 let, titulky.

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 ŘÍJEN 2009

Čt 8.10. Noc oživlých mrtvol 3D

Remake stejnojmenného filmu z roku
1968, jímž se režisér George
A. Romero nesmazatelně zapsal do
dějin hororového žánru.
80 min, od 12 let, titulky.

Út 13.10.
od 18 hod. G-Force

Morčata nejsou vždy tím, čím se zdají
být, zvlášť když jde o speciální zvířecí
komando vlády Spojených Států pro
boj s terorismem. 89 min.

od 20 hod. Petrolejové lampy

Sugestivní zachycení kompletního roz-
padu lidské osobnosti. Režisér Juraj
Herz nenásilně vystihnul atmosféru
Havlíčkova dramatu a obsadil soudo-
bou hereckou elitu (Janžurová,
Čepek). 99 min., od 12 let.

St 14.10. Proroctví

Proroctví, jehož velká část se 
už splnila, žene Nicolase Cage do
závodu s časem.
121 min., od 12 let., titulky.

Čt 15.10. Všude dobře,

proč být doma

Oscarový tvůrce legendárního filmu
Americká krása (1999) Sam Mendes
ve svém novém projektu dokazuje
pravdivost známé lidové moudrosti
o tom, že těhotenství je dřina. Ovšem
slušně se přitom i zasmějete.
97 min., od 12 let., titulky.

St 21.10. Koralína a svět 

za tajnými dveřmi

Když se malá Coralina nastěhuje do
nového domu, ze všeho první 
prozkoumá dům a okolí. Poté, 
co spočítá všechno modré, všechna
okna a počet dveří, zjišťuje, že jedny
dveře v salónku vedou temnou 
chodbou do bytu podobnému tomu
jejich jako vejce vejci. Vše je však
pouze zdánlivé a příběh, který děti
považují za dobrodružství a dospělí
z něj mají noční můry, může začít…
100 min.

Čt 22.10. Hodinu nevíš

Inspirace skutečnými skutky „hepari-
nového vraha“ je jen základem této
brilantní studie vyšinuté psychiky
jedince i poměrů v našich nemocni-
cích. 95 min., od 12 let.

Ne 25.10. Něco z Alenky

od 15 hod.
Surrealistický fantasy film Jana
Švankmajera na motivy románu

Alenka v říši divů od Lewise Carrolla.
Ve filmu není zdůrazněn rozdíl mezi
Alenčiným reálným světem a říší divů
a celý svět je stylizovaný do podoby
obytných prostor bez logického vyme-
zení prostoru či rozměrů. 86 min.

Út 27.10. Jánošík: Pravdivá historie

Slovenská, polská, ale i česká ikona
lidové spravedlnosti ve filmu, který se
točil 7 let a stál 6 milionů euro.
140 min., od 15 let.

Čt 29.10. Hanebný pancharti

Quentin Tarantino a Pomsta s velkým
P, ovšem tentokrát ještě s nacisty, 
židy a extrémně nebezpečným 
celuloidovým filmovým materiálem.
149 min., od 15 let, titulky.

P ř i p r a v u j e m e :
AKCE:

6.11. Oldřich Janota - koncert
v rámci Hudebních sklepů
13.11. Vernisáž výstavy, koncert
Zaum, divadelní představení Umělec
v hladovění
20.11. Jordi Torens - koncert jazzo-
vého tria španělského kytaristy
22.11. Cirkus Chauve - divadlo pro
děti i dospělé, od 15 hod.
28.11. Gonoreas (Švýcarsko), The
Old Ones (CZ), Authentic (CZ,
Heard'n'heavy) - trojkoncert.

KINO:

4.11. Číslo 9
10.11. Lištičky
12.11. Ulovit miliardáře
21.11. Rozervaná objetí
27.11. Protektor

www.luftkinoklub.cz

Návštěvou našeho kina 

podporujete kulturní 

prosperitu regionu.

Možnost pronájmu sálu i klubu

a vybavení - informace na

lucie@luftkinoklub.cz.

ODK
Odboj Duševni Korupce -

Cyklus nezkorumpované 

tvorby, vytvářející 

opozici duševní 

slabosti a kulturní 

devalvaci konzumní 

produkce.

Luft Bar Otevřeno: Út - Čt  17 - 23, Pá, So  17 - 23

Ne - dle projekce

Příjemné posezení na zahrádce pod slunečníky, gril, zmrzlina,
koktejly, ledová káva, zábava pro děti (klouzačka, houpačka,...), 

free WI-FI, toasty, nakl. hermelín,... každý měsíc jiná výstava.
Možnost pronájmu sálu, baru i prostor letního kina v zámeckém

parku, dále možnost pronájmu ozvučovací techniky 
a dataprojektoru 

- informace na tel. 773 625 007



DVD 

Dobrodružné: Flyn Carsen 3

Pro děti: Don Chichot

Ostatní: Láska a tanec, Milionář

z chatrče

Napětí: Gran Torino, Umlčeni,

Posedlá, Rychlí a zběsilí,

Informátoři

Komedie: Loudilové, Růžový

panter 2

Sci-fi: Generace gen

Nové videokazety ve videopůjčovně
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Péče městského zastupitelstva

odevždy směřovala nejen k zásad-

ním otázkám městské politiky,

rozpočtu, investic do městské

infrastruktury a sociální péče. Na

pořad jednání se dostávaly také

body, jejichž obsahem byla kritika

a pokus o nápravu aktuálních

„životních poměrů“ ve městě. Pro

ukázku uvádíme několik takových

ožehavých problémů z 80. let 19.

století.

Na jaře roku 1882 chtěl pan

Josef Durlin vysázet před svým

domem (č.p. 114) stromy. Obecní

zastupitelstvo toho ihned využilo,

aby ustanovilo, že „každý kdož na

obecním místě stromoví sázeti

bude, musí dříve obce za povolení

žádati - s udáním jaký druh stromů

sázeti chce a s protokolárním

závazkem, že po vysázení stromo-

ví na obecním majtku připadají ve

vlastnictví obce samé.“ Pan Durlin

chtěl tenkrát sázet akáty…

Velkým problémem téhož jara

byl odchod kominického tovaryše

od vdovy po kominíku, Anny

Kozinové. Město muselo urychle-

ně vypsat konkurz, do něhož se

přihlásilo 7 osob včetně samotné

Kozinové. Kominíci pocházeli

z všemožných koutů Čech, ale

nakonec uspěl Josef Drexler,

kominický pomocník z Karlína.

Zatímco kominická vdova se tak

musela spolehnout na finanční

podporu od městské rady,

Drexlerovi zastupitelstvo schválilo

zvýšení ročního platu ze 100 zl. na

240 zl. Ovšem až ve chvíli, kdy se

vyřeší problémy "se zadnějšími

obcemi" na panství lyském, které

stačila vdova Kozinová přepustit

do správy nymburskému kominíku

a jednomu z neúspěšných účastní-

ků konkurzu Antonínu de Giorgi.

Doktor Josef Rydvan přednesl

zastupitelům města nepříliš licho-

tivou zprávu o žebrotě dítek, které

„po městě chodí, zejména

v pátek“, jimiž „příchozí od

dráhy…obtěžováni jsou.“ Městští

strážníci dostali poručení zvláště

v pátek pilně projít město, aby

„žebrající dítky na patřičné místa

udali.“ Taktéž měli každý den

kontrolovat osobní vlaky, zda

jejich pasažéry dítky neobtěžují.

Doktor Rydvan předložil částečný

seznam těchto dítek. O nich bylo

rozhodnuto, že se pozvou jejich

rodiče, „a že by nepříslušné do

obce lyské byli, jakož se jim připo-

mene, že padají tím obci na obtíž

a z obce následkem tím vyloučené

budou.“

V prosinci 1883 se v Lysé roz-

mohlo dělání klouzaček. Školní

správa byla tudíž vyzvána zjednat

mezi mládeží nápravu. A co se

mělo napravovat? „Dítky ve

Stržišti obdržely zákaz na povozy

nepokřikovati, a házeti a za ně se

chytati.“ Naproti tomu byli občané

vyzváni „chodníky posejpati.“

Typickým problém bylo potulo-

vání se neuvázaných psů po městě.

Policie byla vyzvána tyto případy

řešit a stíhat pokutou, avšak zřej-

mě to moc nezabíralo. Navíc, rad-

nice ještě požádala dopisem

důstojníky usazené ve městě, aby

nevodili své psy na náměstí, kde se

toulaví psi často vyskytovali.

Možná, že tu došlo k nějakému

incidentu mezi důstojnickými

a toulavými psy.

Dokud nebyla kanalizace, peri-

odicky se opakovaly stížnosti na

výkaly a hnůj na ulicích. Pan rada

Václav Vodák důtklivě upozorňo-

val, „by výkali(!) zejména za

suchého počasí z domu se na ulici

neděli(!).“ Bystří pozorovatelé

doporučovali zastupitelům nařídit

odklizení různých kop a kopek

hnoje. Navíc ještě „občané na

Loužku před svými domy vyhazu-

jí z příkopu podle silnice kalovinu,

jámy tímto působí a že smradlavá

voda tam státi ostává.“ Všechny

tyto problémy měla evidovat

a řešit městská policie. Úspěšnost

řešení však bývala velmi kolísavá,

jelikož se některé problémy neu-

stále opakovaly.

PhDr. Michal Řezníček

Archivní 
střípky

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 7. a 21. října 2009 od 16.30 hodin

Cena kurzu včetně materiálu je 50,- Kč ● Pokud máte možnost, 

přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

33

Besedu s paní

PaedDr. Marií Kořínkovou
na téma: Toulky minulostí - Putování Indií

Beseda se koná v úterý 3. listopadu 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 !

44

Podzimní výtvarné hrátky
s Míšou Bašteckou

v pondělí 5. října 2009 od 15.30 hodin.
Cena včetně materiálu je 40,- Kč 

V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !

11

V rámci Týdne knihoven 

Internet zdarma!
od 5. do 9. října 2009

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
Mary Jo Putney, Divoženka -

Joe Marsahall, Ztracený syn Atrie

- Jane Austen, Lady Susan - Jackie

French, Hitlerova dcera - Sherry

Jones, Aiša - perla harému - Joan

A. Medlicott, Zápisník z minulos-

ti - Helena Brožíková, Znamení

motýla - T. Jefferson Parker,

Psanci z L. A. - Louis J. Camuti,

Vzpomínky kočičího doktora 

- Antonín Polách, Richenza -

Arkadij N. Strugackij, Obydlený

ostrov - Ivan Kraus, Muž na vlast-

ní křižovatce - Stehen King, 

Za soumraku - Linda Howard,

V síti lásky - Paul Carell, Lišky

pouště

Naučná lit. pro dospělé:
Jak chutná Itálie - buonissimo! -

Jaroslav Čechura, Zimní král 

- Michael Axworthy, Dějiny Iránu

- Veronika Pincová, Historie a sou-

časnost zámeckých parků v Lysé

nad Labem - Jan Řehounek,

S pohádkami do Svatojiřského

lesa - Moderní bydlení - Walde-

mar Matuška, Tisíc mil, těch tisíc

mil … - Julian Thompson, 1916 -

Silvia Miguens, Kateřina Veliká 

Beletrie pro děti:
Markéta Procházková, Abeceda

pro mrňousky - Jiřina Lockerová,

Zvířátka na statku - Adolf Dudek,

Lékařka Marta - Jude Fischer, Pán

prstenů - Renata Šindelářová,

Mateřský jed - Zuzana Franclová,

Pomsta - Irena Gálová, Náhrdel-

ník pro žirafu Eiffelii - Požárník

Sam - Beatrica Čulmanová, Tuč-

ňák v ZOO 

Naučná lit. pro děti:
Penny Clarke, Velké okamžiky

dějin - Penny Clarke, Letectví od

Ikara po rakety - Jiřina Rákos-

níková, Hrajeme si u maminky -

Evelyn D. Stewart, Velké objevy -

Helena Mandelová, Moje vlast -

200 her proti nudě - Corrinna

Harder, Pokusy a rošťárny pro

kluky a holky - Philip Steele, Rytíři

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny
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Měsíční odstup po skončení

XIII. ročníku Slavností hraběte

Šporka dává možnost ke shrnutí,

jaký ten letošní ročník byl. O loň-

ském ročníku napsala paní Věra

Škvrnová, že byl v pořadí XII., ale

nebyl tuctový. V poděkování orga-

nizátorům jsem před rokem psal,

že se na něj bude vzpomínat

o něco více, a to zásluhou zástup-

ců partnerských měst a obcí -

Břeclavi a Kuksu. Organizátorům

se letos podařilo pomyslnou úro-

veň ještě zvýšit. Vystoupení

domácích souborů a pozvání účin-

kujících z Břeclavi bylo sázkou na

jistotu, ale zapojení folklórního

souboru Bystrzyca s ukázkami

polské taneční a pěvecké kultury

a řemeslníků s tradičními polský-

mi řemesly se ukázalo jako velmi

šťastný krok. Letošní ročník slav-

ností byl trochu jiný také tím, že

byly spojeny s Dny polské kultury,

do příprav se aktivně zapojili čle-

nové Klubu polskiho v Praze

i sekce KP v Lysé nad Labem, vše

korunováno patronátem polského

velvyslance v ČR, Jeho Excelence

Jana Pastwy. 

Slavnosti začaly v pátek 28. 8.

večer v atriu augustiniánského

kláštera. Kdo se přišel podívat,

poslechnout moravskou hudbu,

zpěv a ochutnat víno a jiné dary

země moravské, určitě nelitoval.

Letos nás těšil a bavil Slovácký

krúžek Charvatčané, doprovázený

cimbálovou muzikou Notečka.

Příjemným překvapením byl sólo-

vý zpěv místostarosty Břeclavi

pana Radkoviče. To vše spolu

s přátelsky naladěným obecen-

stvem vytvořilo nádhernou atmo-

sféru, umocněnou příjemným tep-

lým večerem, kouzlem prostoru

atria a jeho uměleckým nasvíce-

ním. Jen jednou za rok ožívá tento

kouzelný kout kulturou díky

vstřícnosti vedení Státního oblast-

ního archivu a jsme moc rádi, že

to je právě u příležitosti Slavností

hraběte Šporka. Bylo vidět, že loň-

ská premiéra jihomoravského

folkloru zanechala v srdcích

návštěvníků krásné vzpomínky

a přilákala letos ještě větší počet

návštěvníků. I po skončení progra-

mu postávaly skupinky „zpěváč-

ků“ po lyském náměstí a určitě

nikdo si nestěžoval městské policii

kvůli národním písním, příjemně

znějícím nocí.

Také v sobotním ránu zval

moravský folklór na Husově

náměstí k návštěvě hlavního

odpoledního programu do zámec-

kého parku. Před desátou se všich-

ni krojovaní i nekrojovaní odebra-

li do kostela sv. Jana Křtitele na

tradiční Svatohubertskou troube-

nou mši. Přesně podle plánu dora-

zil i autobus s dalším krojovaným

tělesem - souborem Bystrzyca.

O impozantní zahájení se postara-

li členové Řádu sv.Huberta, kteří

vytvořili špalír pro hraběte

Františka Antonína Šporka s chotí

Františkou. Z čestných hostů

uvedu alespoň paní konzulku

Aurelii Krynickou, která reprezen-

tovala velvyslanectví Polské

republiky. Mši celebrovali dva

kněží - domácí otec Pavel a „hos-

tující“ otec Grygel z Benátek n. J.,

národností Polák. O hudební

doprovod se postaralo Šporkovo

trio pod vedením p.Vacka, zpěvem

nás potěšil Chrámový sbor při sv.

Janu Křtiteli.

Po skončení mše, která osvěži-

la ducha, se osvěžení dostalo

i tělu. Kdo chtěl, mohl si ve třech

restauracích ve městě pochutnat

na stylových menu, která byla

opět pojata se šporkovskou téma-

tikou. Po obědě už byl nejvyšší

čas se přesunout na nádvoří

zámku, kde se odehrávala již tra-

diční „balkónová“ scéna. Nešlo

o Shakespeara, ale o slavnostní

zahájení, o které se tentokrát

postarala celá řada čestných hostů,

v čele se starostou města panem

Mgr. Jiřím Havelkou. Průvod kro-

jovaných účastníků byl předzvěstí

příjezdu hraběte Šporka, který

galantně pomohl sestoupit z kočá-

ru paní hraběnce. Krátce po zahá-

jení pak oba pomohli předsedkyni

Spolku rodáků odměnit děti z lys-

kých škol, které se zúčastnily sou-

těže „Trochu netradičně v pohád-

kové říši“. O velkém zájmu o sou-

těž svědčilo celkem 24 připrave-

ných dárkových balíčků.

Z nádvoří zámku se pak všichni

přesunuli do areálu zámeckého

parku, kde byla k vidění a slyšení

celá řada vystoupení: malé taneč-

nice paní Bezděkové, Obec baráč-

níků, romský dětský soubor

Mirikle, dětský soubor paní

E r b e n o v é

a taneční sku-

pina Šáteček

ze Semic.

M a t e ř s k é

c e n t r u m

P a r n í č e k

p ř e d v e d l o

aktivity pro

n e j m e n š í

a k vidění

bylo i divadlo

pro děti. Na

z á m e c k é

louce mohli

návštěvníci

vidět, jak se

v minulých

s t o l e t í c h

bavila šlech-

ta.

Velký zájem byl o vystoupení

v atriu kláštera: ve dvou blocích se

představil soubor Bystrzyca,

vystřídaný blokem moravským.

Pro řadu návštěvníků to bylo opa-

kování večerního programu, a tak

mnoho písniček zaznělo se sboro-

vým doprovodem. 

Na volném prostranství se mohl

návštěvník seznámit s se starými

řemesly. Novinkou byli polští

řemeslníci, kteří předváděli, jak se

z kmenů tesaly trámy a z nich se

stavěly domy, k vidění byly umě-

lecké předměty ze dřeva a kostí,

jazyk potěšila klobása „kminkula

kamracka“ nebo domácí chleba. Ti

odvážnější se mohli pustit do

lukostřelby pod dozorem mistra

Polska, byla vypsána celá řada

kategorií. Celý areál si mohl

návštěvník prohlédnout ze sedadel

kočáru pana Kofroně a na chvilku

se dívat na zámek a park očima

hraběte Šporka...

Odpoledne rychle ubíhalo a na

závěrečné zklidnění byl pro

zájemce připraven koncert decho-

vého kvarteta v kostele sv.Jana

Křtitele. Kdo si pospíšil, stihl

i prohlídku Muzea B. Hrozného

s vystavenými literárními i výtvar-

nými díly dětí, které se zúčastnily

soutěže.

Blížící se večer byl signálem

pro všechny, kteří chtěli zakončit

slavnost tancem na návsi

v Byšičkách. Večerní blok zahájil

opět hraběcí pár. Hrabě Špork ulo-

žil svému hofmistru Seemanovi,

aby našel ženichy pro mladé dívky

z Byšiček, aby je tak „stabilizo-

val“ v obci a zvýšil počet pracov-

ních sil. Pokračování příběhu se

poté odehrálo za svitu pochodní

na tůni za návsí. Seeman nepo-

slechl hraběcí příkaz, aby jako

ženichy přivezl z Vídně zajaté

Turky, a tak se na lodici objevili

Když XIII není nešťastné číslo...

Pokračování na str. 10
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přestrojení venkovští chasníci.

I tady však měla lež krátké nohy,

vše se prozradilo, ale nakonec byli

všichni rádi, že v Byšičkách

nevzniklo turecké hospodářství...

Pak už byl čas na nápoj lásky

na louce čarodějnic, na přátelská

setkání, hudbu, tanec, zpěv a před

půlnocí všichni litovali, že letošní

slavnosti jsou u konce. Tak zase za

rok!

Co říci závěrem? Je dobré si

znovu připomenout, že Slavnosti

existují především díky nadšení

skupiny lidí, kteří si ještě nezapo-

mněli hrát, kteří ve svém volném

čase, bez nároku na odměnu,

dokáží připravit něco tak krásného

pro radost druhých. Je dobře, že

veřejnost nevidí tu spoustu organi-

začního úsilí ani fyzické práce

před akcí i po ní, ale je dobře

o tom vědět. Ta třináctka v roční-

ku na začátku trochu strašila, ale

vše perfektně klapalo včetně

počasí. Všem, kteří větším či men-

ším dílem přispěli ke zdaru slav-

ností, patří srdečný dík.

Závěrečné poděkování patří

institucím a firmám, bez jejichž

významné finanční pomoci by se

vše nedalo zvládnout - Středo-

českému kraji, městu Lysá nad

Labem, firmě LINDE+WIE-

MANN CZ a dopravní společnos-

ti Šimon a Kolman.

Miloš Dvořák

Když XIII není nešťastné číslo...
Pokračování ze str. 9

Ten samozřejmě nemusíme

představovat, je už mnoho let sou-

částí šporkovských slavností. Však

proto se těžko nacházejí cíle, které

naši cyklisté ještě nenavštívili.

A vida, pod svícnem bývá tma.

Začali jsme v lyském evangelic-

kém kostele, jehož historii nám

přiblížil p. farář Vejnar, na závo-

dišti jsme poznali dvojnásobnou

„korunní princeznu“ Velké Pardu-

bické paní Palyzovou, s šerifem

osady Labíčko p. Meškanem si

popovídali o vzniku trampských

osad včetně těch nejbližších,

vyslechli s nostalgií staré tramp-

ské písně v podání Víti Viplera,

opekli si buřty u čelakovické

vodácké klubovny a vyšlápli

dokonce proslulý kozovazský

kopec, abychom projeli vyšehořo-

vické skály a navštívili Den stře-

dověké tvrze. Tam pořadatelé při-

pravili docela bohatý program, do

něhož přispěli i naši známí před-

stavitelé hraběte Šporka a hofmist-

ra Seemanna. Potěšil nás chutný

guláš v hostinci U Tvrze. Co nás

nenadchlo, bylo větrné studené

počasí, ale naši otrlí cyklisté jej

dokázali také překonat. Je namístě

té zúčastněné padesátce poděko-

vat, že je neodradilo nepříjemné

počasí a s dobrou náladou slibova-

li účast i v dalším ročníku.

Ing. Bohumil Kolací,
pověřený organizací akce

Cyklistický okruh hraběte
Šporka 2009

Slavnost v Domově obyvatel na

počest vzpomínky na hraběte

Šporka ve dnech 28. - 29. srpna je

za námi! Nechci popisovat jeho

osobnost. V knihovně města Lysé

je uchováváno od odborníků vše,

co si za svou činnost v životě

zasluhuje.

Ráda bych přiblížila tyto 2 dny,

dále dny plné snahy, aby byla

zachována této vzpomínce důstoj-

nost. Nebylo toho málo. Starosti

začínaly propagací v důstojnosti,

zajištění hudby, různých dobrot,

očistoty prostředí, obětavost pra-

covníků Domova a mnoho jiného.

Letos byla převeliká starost

s bezpečností parku díky nedávné

bouři. Mnoho cest bylo zataraseno

i celými stromy, které byly vyvrá-

ceny i s kořeny a v průměru měly

nejméně metr.

Co nedokázaly bouře, bylo dílo

stálých dešťů. Cesty jsou zcela

poničeny. Škoda, že pan „Hrabě

Špork“ se svým krásným průvo-

dem neprošel touto částí. Určitě

by pomohl k získání více účastní-

ků - brigádníků, při odklízení

větví, než se to podařilo městu.

Terezie Procházková

Vzpomínka na hraběte Šporka

Jazyková škola - Po dobrém
Školička pro nejmenší

výuku 
anglického jazyka
● naučíme Vás i Vaše děti 
anglicky mluvit i myslet
● zajistíme kontinuitu vzdělávání
a to od 3 let  až po maturitu 
(u nás děti nebudou 
tři roky opakovat stále stejná 
slovíčka, u nás budou po třech
letech mluvit ve větách)
● středoškoláky připravíme 
k maturitě
● přijímáme studenty během 
celého roku

miniškolka pro malé děti 
-  v malém kolektivu, kde si můžou děti hrát, učit se novému,
malovat, zpívat, tancovat, skotačit…… ale také relaxovat, cvičit
jógu, procvičovat mozkové buňky i emoční dovednosti

Markéta Melicharová  
tel. 777 963 759,   IČO 14978784  
e-mail:  melicharovamarketa@seznam.cz
Masarykova 299, Lysá nad Labem

w w w . p o d o b r e m . c z
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Krajinou Rudolfa II.
Ve spolupráci měst Brandýs

nad Labem-Stará Boleslav - Lysá

nad Labem - Benátky nad Jizerou

vznikl společný projekt naučné

stezky „Krajinou Rudolfa II.“

Myšlenka se zrodila nad plány

zámeckých zahrad Brandýsa nad

Labem, Lysé nad Labem a Bená-

tek nad Jizerou. Všechny tři zahra-

dy byly totiž na přelomu 16. a 17.

století součástí komorního panství

a tedy v rukou císaře Rudolfa II.,

který zdědil lásku k zahradnické-

mu umění po svých předcích. Byl

přímo označován „Hortorum
amator et admirator“ - milovník

a obdivovatel zahrad. 

Rudolf II. byl také vášnivým

lovcem; vedle budování zámec-

kých staveb a zahrad byla hlavní

péče věnována lesu a lovu.

Naučná stezka představuje císaře

Rudolfa II. z méně známého úhlu

pohledu. Prostředím k bližšímu

poznání Rudolfa II. a jeho násle-

dovníků, v čele s hrabětem Špor-

kem, je krajina mezi Labem a Ji-

zerou - kdysi rozsáhlá knížecí

a královská honitba. 

Jednotlivá zastavení na okruhu

dlouhém cca 65 km jsou uvedena

zámeckou zahradou v Brandýse,

na našem území je

pozornost věnová-

na poustevně u sv.

Václava, Karlovu,

historickým vedu-

tám města, Libo-

sadu a Bludici na

Zámeckém vrchu,

Bažantnici, sadu

ve Staré Lysé, lesu

Bor a zámku Bon

Repos. Odtud

okruh pokračuje k rezervaci

Slepeč, anglickému parku v Be-

nátkách a Keltům u Slivínka.

Brandýský okruh završují zasta-

vení u Hlavence, Zelená Bouda,

rezervace Černý orel a Hluchov

pod brandýským zámkem. 

Rozsáhlý okruh zvládnou na-

jednou jen zdatní cyklisté. My

jsme se rozhodli pro jeho uvedení

do života formou cykloštafety,

která byla načasována ke Dnům

evropského dědictví na sobotu 12.

září odpoledne. Start byl v 15.30

u sv. Václava a předání štafety

benáteckým bylo v 17.30 hodin na

Bon Repos. 

Již během předávání štafety

jsme stihli první ze společných

akcí, které by měly výhledově na

stezku navázat. Díky laskavosti

pana Charlese Butlera jsme měli

otevřené dveře na Bon Repos.

Této příležitosti využilo nejen 15

statečných cyklistů, ale i dalších

50 zájemců. Průvodcem se nám

stala „dobrá duše zámku Bon

Repos“ pan Petr Kadlec - akade-

mický malíř, bez jehož osobního

nasazení by zámek Bon Repos

nebyl tím, čím je. Konečně toto

mohli na vlastní oči posoudit

i návštěvníci výstavy ZNOVU-

ZROZENÍ BONREPOS v archivu

(15. 9. - 3. 10. 2009). Všichni

zúčastnění u příležitosti otevření

naučné stezky obdrželi malého

průvodce s mapou (je k dostání

v městské knihovně).

Na celém projektu, který

garantoval odbor životního pro-

středí MěÚ Lysá nad Labem se

podíleli další partneři, a to obce

Stará Lysá, Kochánky, Hlavenec

a Dolní Slivno. Finanční podporu

jsme získali od Středočeského

kraje a Lesů ČR, s. p.

Garant projektu 
Stanislav Svoboda

Sdružení SOS dětských vesniček

Projekt č. 352 014 - Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání 
pro pěstouny, U Prašného mostu 50, 119 01 Praha-Hrad, Tel./fax: 233 335 452, 

e-mail: info@sos-vesnicky.cz, www.sos-vesnicky.cz

Hledáme pěstouny do SOS dětských vesniček

Uvažujete o možnosti, že byste nabídli nový domov 

opuštěným dětem?

Pokud ano, rádi Vás uvítáme v SOS dětských vesničkách.

V tuto chvíli hledáme matky pěstounky či pěstounské páry 

do SOS dětské vesničky v Karlových Varech - Doubí.

Požadujeme:

● Trestní a morální bezúhonnost
● Věk 30 - 45 let
● Minimálně výuční list
● Sílu a energii uchazečů pro vytvoření nové rodiny přijatým dětem
● Zkušenosti v sociální oblasti vítány

Nabízíme:

● Trvalé vzdělávání
● Materiální a odbornou pomoc
● Finanční odměnu za výkon pěstounské péče (dle § 46, zákona 

č. 359/1999 Sb. v platném znění)

Podrobnější informace na internetových stránkách

http://www.sos-vesnicky.cz 

První kontakty jsou oboustranně nezávazné.

Kontakt: Barbora Sykáčková, Sdružení SOS dětských vesniček
Tel: 233 335 452, E-mail: barbora.sykackova@sos-vesnicky.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím

Nadace rozvoje občanské společnosti.

P O Z V Á N K A
V neděli 18. října vzpomeneme 

220. výročí postavení evangelického kostela 
v Lysé nad Labem. 

Od 9 hodin budou pravidelné bohoslužby v tomto kostele. 

Bude při nich kázat místní farář Mgr. Emanuel Vejnar. 

Na 12 hodin zveme ke společnému obědu. 

Ve 14 hodin bude Mgr. Miroslav Soukup přednášet o stavbě kostela

a počátcích evangelického sboru v Lysé nad Labem. 

Srdečně zveme.

Kostnická jednota, Lysá n. L.

Dům modlitební ho přezíravě zvali.
Jak dobré je to, že jak chrám svatý
na modlitbách z rukou Tvých
jsme ho přijímali,

že jak v rybníku Bethesdě
tu vody Slova mocně vřely
a ve všech časech
zdraví přinášely

a že tu také doufanlivě
staří jako mladí,
muži jako ženy
v řadách stáli
a na to vření očekávali.

Pane, dej, ať neustane !

A ať i v dobách bídy naší 
prut Aronův tu stále raší.

A pokoj Tvůj,
jenž převyšuje rozum lidský,
tu vládni vždycky

a nad námi, Pane,
světlo Tvé ať plane
plné jasu Tvého
všem potřebného,
spasitelného.

Dalibor Molnár

220 let evangelického kostela v Lysé nad Labem
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Představujeme
Vážení a milí čtenáři Listů,
prázdniny a léto utekly jako

voda. O vodě a nejen o ní jsou
i následující řádky. I ti z nás,
kterým vodáctví jako takové nic
moc neříká, bezpochyby znají
„veslák“. Veslařský klub má

v našem městě dlouholetou tra-
dici a prošla jím pěkná řádka
veslařů. Někteří doveslovali až
k nejvyšším sportovním metám,
pro jiné to byl a je krásný koní-
ček. Jsou i tací, kteří mu věnují
veškerý volný čas, tak jako Jan
Krumpholc. Lyský veslařský
klub vede čtvrtým rokem

a kromě zmíněného času do
veslování dává i kus svého srdce.
O jeho lásce k tomuto krásnému
sportu jsme si povídali jednoho
slunečného srpnového odpoled-
ne a nakoukli jsme i pod poklič-
ku veslařské kuchařky. Jan
Krumpholc je rodilým Lysá-
kem, původně strojař, dnes pod-
nikatel. Veslo poprvé držel již
v deseti letech a lyský veslák by
v budoucnu rád otevřel i jiným

klubům, včetně zahraničních,
a chtěl by pro něj profesionální-
ho trenéra. Největší radost mu
udělá to, když se mezi českými
reprezentanty objeví někdo
z lyské veslařské líhně.

Jste předsedou
veslařského klubu,
jste jedním ze dvou
trenérů, máte rodinu,
podnikáte. Jak to
všechno stíháte, máte
čas ještě na nějaké
další koníčky?

Klub mi zabírá

devadesát procent

volného času, těch

zbylých deset věnuji

rodině. Na nic jiného

už opravdu času

nezbývá.

Veslování má
v našem městě velkou
tradici, kolik se v sou-
časné době věnuje
tomuto sportu lidí?

Máme přes sto

členů, z toho je kolem čtyřiceti

dětí do osmnácti let. Je tady velice

úspěšné veteránské veslování.

Určitě všichni znají Pavla Slámu.

Jaká jsou vůbec kritéria pro to,
aby se člověk mohl stát veslařem?
Musí být děti nějak více fyzicky
zdatné?

Ne, tu fyzickou zdatnost se jim

snažíme dát právě tady.

Podmínkou je, aby byly děti

zdra;vé, musí umět plavat, aby-

chom nemuseli veslovat s vestami,

protože ty brání pohybu, a musí

jim být deset let.

A jak vůbec vypadá taková ves-
lařská sezona a kdy poprvé po
zimě vyjedete na vodu?

Sezona u nás nezačíná ani

nekončí. Jenom ji dělíme na zimní

a letní. To znamená na období,

kdy chodíme na vodu a kdy jsme

v tělocvičně. Přes zimu trénujeme

na trenažerech, na kterých se

pořádají i závody. Na vodu chodí-

me podle počasí, třeba loni to bylo

už v půlce února, končíme větši-

nou na konci října.

Co všechno musíte jako trenér
umět, je třeba nějaké oprávnění,
nebo stačí „jenom“ umět veslo-
vat, mít čas a trpělivost?

Musíme mít trenérskou licenci.

Ta se obdrží po úspěšném absol-

vování tříměsíčního kurzu, kde

vedle didaktiky sportu a psycholo-

gie je i anatomie a první pomoc.

Zapojujete do klubu i svoji
rodinu a jdou vaše děti ve vašich
šlépějích?

Dcera je tu se mnou víceméně

každý den a je mistryní republiky,

takže mi dělá velkou radost.

Manželka s námi jezdí na závody

a jezdí nám pomáhat na soustředě-

ní, pokud jí to čas dovolí. Synové

se sice veslování nevěnují, ale oba

také sportují.

Klub má poměrně velký areál,
v budově probíhá rekonstrukce.
To kromě času stojí spoustu
peněz. Jak je získáváte?

Naše politika je taková, že se

snažíme si vydělávat

sami, ale bez dotací to

nejde. Vybudovali jsme

tady samostatnou uby-

tovnu a pronajímáme

i další prostory. Po

postupné výměně

všech oken chceme do

příštího roku dodělat

víceúčelovou tělocvič-

nu, ta by sloužila i jako

společenská místnost.

Finančně nám pomáhá

město a Středočeský

kraj, který nás jako

občanské sdružení

i zřizuje. Dalším zdrojem jsou

členské příspěvky. V půlce srpna

jsme díky panu starostovi a zastu-

pitelům získali pozemky areálu za

symbolickou jednu korunu. Za to

bych chtěl moc poděkovat, proto-

že to byl od města velice vstřícný

krok. 

Teď zpátky k vodě. Co vy
a Labe, jaký k němu máte vztah?

Labe je pro mě jedna z nejkrás-

nějších řek. Je ideální pro veslová-

ní a tady u nás v Lysé jsou pro tré-

nink podmínky naprosto fantastic-

ké, je tu klidná voda a není tu pro-

voz.

A máte nějakou vysněnou
řeku, kde byste si chtěl zaveslo-
vat?

Ani tak ne řeku jako jezero

Lucerne v krásných horách, kde

nikdy nefouká, takže tam nejsou

žádné vlny,což je pro nás veslaře

ideální.

Přejme tedy klidnou vodu, bez-

pečnou plavbu a kvalitní vesla.

Těm, kteří by se rádi dozvěděli

o lyském veslařském klubu více,

patří pozvání na 10. října, kdy na

vesláku proběhne akce "Žába"

s programem nejen na vodě

a nejen o vodě.

Jana Křížová
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Projekty Leonardo 
a Comenius 

v OA Lysá nad Labem
V letošním školním roce zahá-

jíme dva projekty, které získaly

finanční podporu z Evropské unie. 

První se jmenuje „Zkusíme
to!“ a je realizován v rámci pro-

gramu Mobility Leonardo da

Vinci. Vybraní žáci naší školy

vycestují v květnu 2010 na dvou-

týdenní odbornou praxi do němec-

kého Bamberku a francouzského

Štrasburku. Před výjezdem absol-

vují jazykovou, odbornou a kul-

turní přípravu. 

Od září 2009 do června 2011

budeme realizovat další projekt

nazvaný „Má pád Železné opony
význam pro dnešek a byla napl-
něna očekávání roku 1989?“

Partnery OA Lysá budou

Humboldt-Gymnasium Radeberg

z Německa a Neatherd High

School Dereham z Anglie. 

Tento projekt, do kterého se

zapojí co nejvíce žáků 1. až 3. roč-

níků OA, proběhne ve třech eta-

pách. První se bude zabývat obdo-

bím studené války a každodenním

životem lidí v této době a vyvr-

cholí setkáním tří partnerských

škol v Lysé nad Labem. Druhá

bude blíže zkoumat, jak se obyva-

telstvo v tomto období bránilo

a protestovalo a bude završena

setkáním partnerů v Anglii.

Poslední etapa pak bude sledovat

změny v roce 1989 a po něm

a klást si otázku, zda se vyplnily

naděje, které lidé do pádu komu-

nismu vkládali.

Žáci budou studovat dobové

materiály, zjišťovat postoje pamět-

níků, navštíví muzea a filmová

představení a na každém projekto-

vém setkání se podělí o své

poznatky a materiály s ostatními

a uspořádají z nich mezinárodní

výstavu.

RNDr. Ivana Dvořáková,
Mgr. Vlasta Sloupová

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

Říjen 2009

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Pá 2.10. MUDr. Matasová

So 3.10. MUDr. Dáňová

Ne 4.10. MUDr. Dáňová

Po 5.10. MUDr. Čerňanská

Út 6.10. MUDr. Matasová

St 7.10. MUDr. Chocholová

Čt 8.10. MUDr. Dáňová

Pá 9.10. MUDr. Dáňová

So 10.10. MUDr. Chocholová

Ne 11.10. MUDr. Chocholová

Po 12.10. MUDr. Čerňanská

Út 13.10. MUDr. Matasová

St 14.10. MUDr. Chocholová

Čt 15.10. MUDr. Dáňová

Pá 16.10. MUDr. Chocholová

So 17.10. MUDr. Čerňanská

Ne 18.10. MUDr. Čerňanská

Po 19.10. MUDr. Čerňanská

Út 20.10. MUDr. Matasová

St 21.10. MUDr. Chocholová

Čt 22.10. MUDr. Dáňová

Pá 23.10. MUDr. Čerňanská

So 24.10. MUDr. Matasová

Ne 25.10. MUDr. Matasová

Po 26.10. MUDr. Čerňanská

Út 27.10. MUDr. Matasová

St 28.10. MUDr. Chocholová

Čt 29.10. MUDr. Dáňová

Pá 30.10. MUDr. Matasová

So 31.10. MUDr. Dáňová

Ne 1.11. MUDr. Dáňová

Stimulanty - pervitin

Po užití stimulantu je typická

především nezvyklá až nesmyslná

míra aktivity (intoxikovaný jedi-

nec např. v nočních hodinách

uklízí atd.). Poměrně časté jsou

při delším užívání pocity proná-

sledování (tzv. „stíhy“), vnímání

neexistující osoby, podivné chová-

ní a především nespavost (dlou-

hotrvající i několikadenní spánek

je typický po odeznění účinku

drogy). Pervitin rychle vyvolává

psychickou závislost. Nebezpečí

pervitinu spočívá především ve

zdravotních rizicích spojených

s nejčastější formou jeho užívání

(nitrožilně). Při nitrožilním užívá-

ní dochází totiž často k přenosu

různých infekcí (hepatitidy, HIV

apod.). Při užívání pervitinu šňu-

páním se poškozuje sliznice.

Dalším nezanedbatelným rizikem

užívání pervitinu je poměrně častý

vznik psychických poruch, tzv.

toxických psychóz, které se proje-

vují např. sluchovými halucinace-

mi a abnormálními emocemi. 

Specifikem je, že se vyrábí

v nelegálních domácích laborato-

řích, tzv. „varnách“. Surovinou

k výrobě jsou léky, z nichž někte-

ré jsou volně  prodejné. 

Vzhled: bílý až nažloutlý,

popř. nafialovělý prášek 

Způsob užití: šňupání, kouření

(z alobalu), injekční aplikace,

aplikace ústy (polykání)

Příznaky: jizvy po vpiších (při

nitrožilním užívání), zvýšení

tlaku, tepové frekvence, stavy

nadměrné a často nesmyslné akti-

vity, euforie, rozšířené zornice,

chybí pocit únavy, potřeba překot-

né činnosti, ztráta chuti k jídlu,

nespavost, podrážděnost, podezí-

ravost, úbytek hmotnosti. Po

odeznění účinku deprese, ospa-

lost, únava, dlouhotrvající i více-

denní spánek.

Rizika: psychická závislost,

halucinačně - paranoidní psychó-

za, flashback (opětovné nenadálé

objevení účinků drogy i když člo-

věk není intoxikován), stihomam,

výrazné riziko psychických po-

ruch (toxické psychózy), při

injekční aplikaci nebezpečí přeno-

su infekčních chorob

Abstinenční příznaky: jsou

především psychického rázu:

bažení po droze, další jsou:

podrážděnost, nespavost, roztřese-

nost, neklid, hubnutí, výtok

z nosu, pocení. Abstinenční pří-

znaky následují krátce po odezně-

ní účinku drogy (již za několik

hodin).

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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Hasiči zasahují u 51 událostí

Od 1. dubna do 31. srpna 2009

evidoval sbor dobrovolných hasi-

čů v Lysé nad Labem celkem 51

událostí, při kterých se podílel na

jejich likvidaci. Jednalo se o 2

požáry kontejnerů, 6 požárů lesa

a trávy, 5 případů technické pomo-

ci, 7 dopravních nehod, 4 případy

požáru skládky komunálního

odpadu, 6 požárů obytných budov,

1 požár maringotky, 2 požáry

osobních vozidel, 14 případů

likvidace následků vichřice a prů-

trže mračen, 2 požáry skladových

hal, 1 požár uskladněného sena a 1

požár hospodářské budovy. Při

těchto událostech zasahovala naše

jednotka v katastru města Lysá

nad Labem i mimo svůj hasební

obvod.

1. května

je naše jed-

notka ve

1 2 : 4 2

vyslána do

B e n á t e k

nad Jizerou

na pomoc

při likvidaci

p o ž á r u

s k l á d k y

komunální-

ho odpadu.

3. května

v 02:30 je

ohlášen požár výškové budovy

v Lysé. Jednotka vyjíždí do ulice

Na Vysoké mezi. Jedná se o požár

sklepních prostor panelového

domu a je zahájena evakuace

nájemníků ze dvou vchodů budo-

vy.

25. května je jednotka vyslána

k požáru komunálního odpadu na

skládku do Benátek nad Jizerou.

Následující den ve večerních

hodinách opět vyjíždíme na místo.

Jedná se o rozsáhlý požár a zásah

je ukončen po sedmé hodině ranní

dne 27. května.

Poslední květnový den likvidu-

je jednotka požár osobního auto-

mobilu v ulici Čechova v Lysé.

8. června v 03:45 je ohlášen

požár maringotky U Cihelny

v Lysé. Téhož dne ve 21:25 vyjíž-

díme k požáru výškové budovy do

katastru města Milovice.

14. června opět vyjíždíme

k požáru skládky komunálního

odpadu do Benátek.

V druhé polovině měsíce likvi-

duje naše jednotka následky vich-

řice spojené s průtrží mračen.

Jedná se o čerpání vody v objektu

supermarketu Tesco v Milovicích,

čerpání vody ze sklepních prosto-

rů panelového domu v ulici Čs.

armády v Lysé a odstraňování

popadaných stromů z komunikací

v okolí města.

Začátkem prvního prázdnino-

vého měsíce je naše jednotka

požádána o pomoc při likvidaci

rozsáhlého požáru hospodářské

budovy v Předměřicích nad

Jizerou.

9. července je jednotka vyslána

k vážné dopravní nehodě do Staré

Lysé. Při srážce osobního automo-

bilu a motocyklu došlo ke zranění

dvou chlapců.

23. července vyjíždíme k likvi-

daci následků vichřice, které se

přehnala přes Lysou a její okolí.

Kromě Lysé zasahujeme

v Benátecké Vrutici, v Jiřicích, ve

Stratově, ve Šnepově, v Ostré,

v Kersku, v Semicích a v Přerově

nad Labem. Vážná situace byla

v Ostré, kde popadalo spousta

stromů mezi karavany u jezera.

Zde došlo ke zranění jedné osoby.

Následující den je v 06:00 ohlá-

šen požár rodinného domu v ulici

Palackého v Lysé a ve večerních

hodinách je naše jednotka vyslána

k požáru osobního automobilu

u benzinové čerpací stanice na

dálnici D 11 ve směru na Hradec

Králové.

30. července ve 14:52 je jedno-

tce nahlášen požár

v obci Ostrá. V are-

álu firmy Propadl

hoří skladová hala

zeleniny s chladi-

cím zařízením. Na

místo požáru se

postupně dostavilo

celkem 11 jednotek

hasičů, 3 profesio-

nální jednotky a 8

sborů dobrovol-

ných hasičů. Zásah

byl velmi náročný

a na místo musela být povolána

i záchranná služba, která ošetřila

jednoho ze zasahujících hasičů,

u kterého došlo vlivem vysokých

teplot k přehřátí organismu.

Hašení požáru trvalo do večerních

hodin. Na místě zůstala přes noc

jednotka z Lysé, která objekt stře-

žila do ranních hodin, kdy byl

definitivně předán majiteli. Škoda

tohoto požáru byla předběžně

vyčíslena na 11 milionů korun.

V průběhu měsíce srpna vyjíždí

naše jednotka mimo jiné i k požá-

ru uskladněného sena k chatové

oblasti Řehačka. Na základnu se

vracíme těsně před půlnocí.

26. srpna je jednotka požádána

o pomoc při likvidaci další událos-

ti mimo katastr města.

V Kostomlatech nad Labem došlo

k požáru staré skladové haly v are-

álu nádraží ČD. Naše jednotka

pomáhá s dopravou vody na místo

požáru.

Za SDH Lysá nad Labem 
Juříček Vladimír
Foto Juříček Petr

Zahájení školního roku
2009/2010 v Obchodní 

akademii v Lysé nad Labem
Stalo se již tradicí, že pro stu-

denty prvního ročníku začíná stu-

dium na střední škole společným

pobytem obou tříd mimo školu.

Tentokrát žáci v doprovodu tříd-

ních učitelek, ředitelky školy

a psycholožky zamířili do kempu

v Sedmihorkách.

Třídenní seznamovací kurz měl

nabitý program. Hry připravené

psycholožkou Mgr. Helenou

Vlčkovou pomohly žákům poznat

své nové spolužáky, při pohybo-

vých aktivitách si protáhli celé

tělo a na pěší túře na hrad Hrubá

skála se žáci seznámili s krásami

Českého ráje. I když celkový

dojem trošku narušilo deštivé

počasí, nikomu se v pátek ani

nechtělo domů. -zr-
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Od roku 1991 je v ČR budován

jednotný systém varování a vyro-

zumění. Systém tvoří síť poplacho-

vých sirén, které zabezpečují bez-

prostřední varování obyvatelstva,

a dále pak soustava vyrozumíva-

cích center, soustava dálkového

vyrozumění (doprava signálu

a informací mezi vyrozumívacími

centry), soustava místního vyrozu-

mění (infrastruktura pro ovládání

poplachových sirén a vyrozumění

osob). HZS ČR má rovněž právo

vstoupit do sdělovacích prostředků

a informovat obyvatelstvo pro-

střednictvím televize a rozhlasu.

Obyvatelstvo je v případě
hrozby nebo vzniku mimořádné
události varováno především pro-

střednictvím varovného signálu

„Všeobecná výstraha“. Tento sig-

nál je vyhlašován kolísavým
tónem sirény po dobu 140 vteřin
a může zaznít třikrát po sobě v cca

tříminutových intervalech. Po

tomto signálu bezprostředně
následuje mluvená tísňová infor-
mace, kterou se sdělují obyvatel-

stvu údaje o bezprostředním

nebezpečí vzniku nebo již nastalé

mimořádné události a opatření

k ochraně obyvatelstva. K poskyto-

vání této tísňové informace se vyu-

žívá i koncových prvků varování,

které jsou vybaveny modulem pro

vysílání hlasové informace. 

Obyvatelstvo může být násled-

ně informováno i sdělovacími pro-

středky (rozhlasem, televizí, míst-

ním rozhlasem), tzv. mluvícími

sirénami, vozidly složek integrova-

ného záchranného systému nebo

jiným způsobem o tom, co se stalo

a co se má v takovém případě

dělat.

Dalším signálem (nikoliv
varovným), který sirény mohou

vysílat je „Požární poplach“,

který slouží ke svolání jednotek
požární ochrany. Tento signál je

vyhlašován přerušovaným tónem

sirény po dobu 1 minuty.

První středu v měsíci probíhá

na celém území republiky akustic-
ká zkouška provozuschopnosti

celého systému varování a vyrozu-

mění. Ve 12.00 se sirény rozezní

zkušebním nepřerušovaným tó-

nem po dobu 140 sekund, u elek-

tronických sirén jsou občané vyro-

zuměni také hlasově. 

V současné době se v působ-

nosti Hasičského záchranného

sboru ČR nachází více než 5 000
sirén (z nichž většinu je možné

dálkově ovládat), které pokrývají

85 % území ČR varovným signá-

lem.

Existuje několik typů sirén:
nejmodernější - elektronické, opat-

řené hlasovým modulem, elektric-

ké rotační - s přijímačem dálkové-

ho ovládání, elektrické rotační

ovládané místně tlačítkem. Někde

jsou umístěny i místní rozhlasy,

které umožňují vysílání varovného

signálu i předání hlasové tísňové

informace a jsou zařazeny v systé-

mu dálkového ovládání. 

Provázanost systému varování

a vyrozumění s hromadnými infor-

mačními prostředky umožňuje
včasné a plošné informování
osob o hrozícím nebo vzniklém
nebezpečí (živelní pohroma, zá-

važná havárie, teroristický útok

apod.). 

Potud tedy oficiální informace

o Jednotném systému varování

a vyrozumění…

Dovětek autora:
V Lysé nad Labem je od roku

1973 instalována elektrická rotační

siréna ovládaná místně tlačítkem
umístěným v budově hasičské
zbrojnice, s přijímačem dálkového
ovládání. V blízké době bude tato
siréna nahrazena nejmodernějším
typem elektronické sirény s hlaso-

vým modulem (pro vysílání hlasové
informace - mluvené slovo podob-
né hlášení městského rozhlasu).

Občané našeho města se se zvu-
kem sirény mohou setkat pravidel-
ně každou první středu v měsíci ve
12:00 hodin při celorepublikové
zkoušce sirén. O této zkoušce jsou
vždy informováni titulkem, běžícím
v televizním vysílání současně
s probíhající zkouškou. 

Signál „Všeobecná výstraha“,
upozorňující na hrozbu nebo vznik
mimořádné události spojené např.
s únikem nebezpečné látky do
ovzduší, povodní, záplavou apod.
nebylo nutné v našem městě,
narozdíl od jiných částí republiky
(bohudík), vyhlašovat…

Dosud se mohou občané našeho
města často setkat se zvukem siré-
ny při nutnosti výjezdu jednotky
požární ochrany našeho města
(jedná se o výjezd např. k požáru,
dopravní nehodě, technické pomo-
ci aj.).

Vyhlášení signálu „Požární
poplach“ se děje výše popsaným
způsobem - dálkovým přenosem ze
Sektorového operačního a infor-
mačního střediska Hasičského
záchranného sboru Stč. kraje
v Mladé Boleslavi. (Sirénu je
možno dále spustit dálkově např.
z Operačního a informačního stře-
diska HZS ČR v Praze).

Za loňský rok zasahovala výjez-
dová jednotka SDH Lysá nad
Labem u celkem 111 událostí.

Zpravidla byla povolávána výše
popsaným způsobem - dálkovým
přenosem spuštění sirény, pouze
v případech potřeby výjezdu jed-
notky, kdy nehrozilo nebezpečí
z prodlení, byli členové jednotky
vyrozumíváni jednotlivě na své
mobilní telefony. 

Sbor dobrovolných hasičů Lysá
n. L. ani město Lysá nad Labem
nemá oprávnění jakkoliv zasaho-
vat do ovládání sirény, která je
plně v působnosti HZS ČR.
Nemůžeme jí tedy vypínat, nebo
jinak upravovat právě z důvodu
potřeby spuštění sirény dálkově (ať
už z důvodu vyhlášení signálu
„Všeobecná výstraha“, nebo
„Požární poplach“). 

Ani při výjezdech jednotky PO
jí SDH nebo město Lysá nad
Labem neovládá, vše se děje bez-
obslužně, tzv. „na dálku“…

Tento článek vznikl jako reakce
na neoficiální intervenci jednoho
nejmenovaného spoluobčana, pod-
nikatele na náměstí, který mě při
návštěvě jeho provozovny opako-
vaně žádal o „vyřešení problému“
houkání sirény na „naší schůzi“
z toho důvodu, že je tímto signálem
„znepokojován, rušen a výjezd
jednotky ho nikterak nezajímá“.
Vše výše popsané jsem mu opako-
vaně vysvětlil, cítím však, že u něj
bez pochopení…

Siréna v Lysé je, vzhledem k čet-
nosti výjezdů jednotky požární
ochrany, slyšet opravdu často,
zvláště oproti jiným obcím, které
mají svou výjezdovou jednotku
zařazenu v jiné kategorii, než JPO
II. Chápu i, že siréna skutečně
může nestranného člověka obtěžo-
vat, zvláště v nočních hodinách....

Na základě této připomínky
cítím potřebu o této problematice
informovat ostatní spoluobčany
našeho města…

Roman Zima, člen výboru
SDH Lysá nad Labem

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) aneb 
„proč musí v Lysé houkat siréna?“   



Město Milovice po odchodu

stotisícové Sovětské armády

v roce 1991 mělo 1 200 obyvatel.

Zůstalo zde opuštěno velké množ-

ství bytů, především v bývalém

Vojenském výcvikovém prostoru

Milovice - Mladá. Od roku 1996

se iniciativou starostů okolních

měst a obcí započalo s postupnou

rekonstrukcí bytů a osídlováním.

Dnes mají Milovice téměř 9 000

obyvatel a každý rok přibývá

okolo 1 000 dalších, protože byty

jsou cenově dostupné. Je předpo-

klad, že počet obyvatel velmi brzy

překročí hranici 10 000.

Nedostatek pracovních příležitostí

nutí obyvatele dojíždět za prací

především do Prahy. 

České dráhy postupně řešily
tíživou situaci v dopravní
obslužnosti tohoto regionu
následujícími opatřeními:
- rekonstrukce trati Lysá n.L. -

Milovice v roce 1996

- zvýšení traťové rychlosti ze 40

na 70 km/hod.přineslo zkrácení

jízdní doby z 11 na 6 min. 

(nutná podmínka pro návaznost

na intervalovou dopravu z Lysé

nad Labem)

- rekonstrukce železniční stanice

Milovice

- modernizace - dálkové řízení

provozu z Lysé nad Labem

- intervalová doprava ve špičce 30

min.

- 32 párů motorových osobních

vlaků, ve špičce 3 vozy.

Tím byly možnosti na trati
Lysá nad Labem - Milovice
vyčerpány.

Denně odjíždí z Milovic po

železnici téměř 1 800 cestujících

a stejný počet se vrací. Znamená

to, že okolo 3 000 zbývajících

obyvatel odjíždí za prací přede-

vším individuální automobilovou

dopravou. 

Pod tlakem

měst a obcí byla

v roce 1999

v y p r a c ová n a

studie: Přímé

vlakové spojení

Milovice -

Praha Elektri-

zace trati Lysá

n. L. - Milovice.

Tuto dlouhodo-

bě připravovanou a tolik potřeb-

nou investici se podařilo prosadit,

především díky velkému nárůstu

cestujících z tohoto směru a oče-

kávanému dalšímu zájmu.

Bývalý VVP Milovice-Mladá

patří mezi priority v rozvojových

záměrech Středočeského kraje

a problematika urychleného vyře-

šení dopravní obslužnosti je v sou-

ladu s Programem rozvoje kraje

a Rozvojovými záměry Českých

drah. Milovice jsou zahrnuty do

Pražské integrované dopravy.

Po mnohaletém snažení se tuto,

pro město Milovice životně důle-

žitou stavbu, podařilo prosadit

a po deseti letech dojde k realiza-

ci. Vytvořením přímého vlakové-

ho spojení Milovice - Praha se

zlepší dopravní obslužnost regio-

nu. Na spoje budou nasazeny

moderní klimatizované elektrické

jednotky řady 471. Financování

tohoto projektu bylo zajištěno

z fondu Evropské unie (Operační

program doprava). Správou želez-

niční dopravní cesty, státní organi-

zací bylo vypsáno výběrové řízení

na zhotovitele stavby, které pro-

běhlo ve druhé polovině července.

Byla vybrána firma Elektrizace

železnic Praha a.s.

Během třech měsíců dojde ke

komplexní rekonstrukci železnič-

ního svršku, opravě sedmi pro-

pustků, mostu a vlastní elektrizaci

celého úseku dráhy, včetně kom-

plexní rekonstrukce spínací stani-

ce v Lysé nad Labem. Dále budou

upraveny železniční přejezdy,

odvodnění, nástupiště v Milo-

vicích, doplnění informačního

systému pro cestující atd.

Celá tato akce byla zahájena

18. srpna 2009 předávkou stave-

niště. Od 20. srpna do 20. listopa-

du běží nepřetržitá výluka celé

trati. Do 10. prosince budou násle-

dovat denní výluky. Přímým elek-

trickým vlakem z Milovic do

Prahy se cestující svezou poprvé

od zavedení nového jízdního řádu

13. prosince letošního roku.

Tato stavba, kde se celkové

investiční náklady přiblíží ke 300

mil. Kč, je prováděna ve zkráce-

ném režimu. Po nezbytně nutnou

dobu budou zavedena provizorní

dopravní opatření a vlaky budou

v plném rozsahu nahrazeny auto-

busovou dopravou. Výsledkem

bude kvalitativní posun v podobě

nového jízdního řádu, který byl

sestaven na objednávku Středo-

českého kraje. Přímé vlaky poje-

dou v pracovní dny v intervalu 60

min. Přípoje na vlaky Nymburk -

Praha budou zajištěny. To zname-

ná, že na trati Lysá nad Labem -

Milovice bude zachován interval

30 min. Ve dnech pracovního

klidu bude zatím doprava zajištěna

motorovými osobními vlaky s pře-

stupem v Lysé nad Labem.

Zavedení přímých vlaků i ve

dnech pracovního klidu bude

předmětem dalšího vyjednávání

s objednavatelem regionální osob-

ní dopravy Středočeským krajem.

Zachována bude i autobusová

linka, která zajišťuje návoz cestují-

cích na vlaky.

Ing. Karel Otava,
Generální ředitelství 

České dráhy, a.s.
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NON
STOP

instalatéři
topení, voda, plyn,
čištění kanalizace

Tel.: 732 534 864

Firma Martin Rohan

Lysá nad Labem

tel.: +420 602 233 335
e-mail: martin.rohan@seznam.cz

ELEKTRO
PRÁCE

ŽALUZIE - HORIZONTÁLNÍ,
VERTIKÁLNÍ

Sítě proti hmyzu, rolety

Václav Krejza

Tel.: 603 700 237

Konečně jsme se dočkali
Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice
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PNEUSERVIS A RYCHLOSERVIS 
POSPA CZECH a.s.   

Nabízí tyto služby:

-  Prodej a servis pneu - osobní i nákladní

-  Servis a plnění klimatizace

-  Opravy čelních autoskel moderní technologií

-  Měření a seřízení geometrie náprav

-  Diagnostika motoru

-  Rychloservis - výměna oleje, servis brzd a tlumičů,

a další opravy osobních automobilů

-  Možnost odtahu do našeho servisu

Otevírací doba:

Po - Pá     8 - 17

Po - Čt   17 - 20 po tel. domluvě

T ě š í m e  s e  n a  V a š i  n á v š t ě v u !

Najdete nás na adrese:

Dukelská 211/3, Lysá nad Labem - Litol

Tel: 325 516 966, Mob: 603 347 429
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Vážení občané, mlčící většino,

je zarážející skutečností, že vět-

šina z Vás se vůbec o dění ve městě

potažmo o jednání a výsledky čin-

nosti zastupitelstva města nezají-

má, výjimkou nejsou ani členové

levicových stran a jejich sympati-

zanti. Přitom by stačilo pouze jedi-

né, občas se jít podívat na průběh

a obsah jednání, které je veřejné.

Čtení zápisů, někdy ne zcela přes-

ných na internetu nestačí.

Problematika města, zabezpečová-

ní všech jeho činností je velice

široká. Proto bychom se chtěli

zmínit pouze o některých tématech

nad jejichž současným řešením

zůstává rozum stát. Je třeba se

podívat i trochu do minulosti.

Mateřská škola
Za starostování pana europo-

slance Mgr. Fajmona byla zrušena

mateřská školka pro 50 dětí

v Zahradní ulici. O prodeji vily

v hodnotě cca 10 mil. asi za 1,5

mil. Kč se hovoří stále ještě dnes

jako o podivuhodné transakci.

Nešlo bohužel o jediný takovýto

prodej majetku města. Za vedení

města z řad členů ODS se zcela

nesmyslně rozprodal značný maje-

tek. Jak nás informoval pan místos-

tarosta v jednom čísle loňských

Listů má se chybějící kapacita

nahradit výstavbou nové mateřské

školky v zahradě stávající školky

v Brandlově ulici. Z veřejných

zasedání ZM víme, že bylo několik

návrhů. Nejrychlejší a nejlevnější

byla navrhována varianta se široce

variabilním kontejnerovým systé-

mem. Ta by byla hotova do tří

měsíců po sjednání smlouvy v ceně

asi 4,5 mil. Kč. Další ve hře byl

montovaný systém dřevostaveb.

Ten byl pochopitelně dražší i prů-

běžná doba stavby byla delší.

A světe div se zastupitelé přišli

s ojedinělým projektem klasické

výstavby v ceně cca 400 tis. Kč

s předpokládanou finanční nároč-

ností do 20 mil. Kč a nejdelší

dobou výstavby. Město si navíc

musí vzít půjčku od banky.

Nezbývá se tady ptát komu to

vlastně pomůže??? Určitě ne rodi-

čům, kteří potřebují umístit svoje

děti do školky v Lysé? Projektové

organizaci zajišťující projekt a další

inženýrské služby? Je určitě náho-

dou, že jde o společnost MS deve-

lopment??? Vnímavý čtenář si jistě

udělá názor sám. Vzhledem

k tomu, že návrhy zastupitelů za

KSČM i některých dalších nepro-

šly, byli nuceni z důvodu urychlení

prací nakonec podpořit tu nejméně

výhodnou variantu byť s některými

připomínkami.

Rekonstrukce Masarykovy ulice
V současné době se již při 1.

etapě výstavby rýsuje určitým způ-

sobem i konečná podoba ulice.

Šíře komunikace je evidentně

minimální, minimum parkovacích

míst, prapodivná zeleň, chodníky

z obou stran zcela zbytečně široké

cca 5 m po obou stranách, proza-

tím chybějící cyklostezka. Tu

dodatečně slíbil po připomínkách

stavební komise pan starosta doda-

tečně realizovat.

V projektu nebyly zohledněny

připomínky uplatněné na předlože-

ní projektu občanům v místním

kině. Jen namátkou připomínáme:

šířka komunikace. Jde o silnici,

respektive o hlavní silnici spojující

centrální náměstí s nádražím a sil-

nice vyššího řádu II. třídy s hlavní

branou do výstaviště, areálu skladů

firmy Vacek, uhelných skladů

a výkup druhotných surovin firmy

Permon nebo výrobce karosář-

ských dílů pro různé automobilky

firmy Linde-Wiemann apod. a při-

tom je v realitě široká pouze 6 m.

Okolní ulice, např. Zahradní, Čap-

kova, 9. května, Smetanova,

Pivovarská, Čechova a další tedy

vedlejší silnice jsou vesměs širší.

V projektu chyběly a nebyly dopl-

něny stezky pro cyklisty i když

Lysá leží v oblasti Polabí, cyklis-

ticky jinak velmi využívané. Je

nutno také vědět, že z nádraží

odjíždí za prací v dnešní době více

než 3000 našich spoluobčanů.

Přitom se jich určitá část k nádraží

dopravuje na kole.dalším kame-

nem úrazu jsou parkovací místa

jejich pravoúhlé rohy. Jak bude

tento prostor v budoucnosti využí-

ván lze jen s obtížemi specifikovat.

Do pravého úhlu, tedy kolmo na

vozovku v tak malé vzdálenosti

těžko někdo zatočí tak, aby mohl

parkovat čelem k chodníku, hrana

obrubníku mu znemožní plynulý

nájezd a výjezd z miniparkoviště

a nebo se něco poškodí. A to

nemluvíme o údržbě a úklidu.

Budeme muset jít pravděpodobně

o ruční práce, protože technika se

všude nedostane.

Mnozí spoluobčané se rovněž

podivují a naše zastupitele často

oslovují, jestli je pokládané potru-

bí o průměru 400 a 600 milimetrů

dostatečné. Podle pana starosty

údajně současný provozovatel

a projektant uvádí, že je dostateč-

né. Původní kanalizace měla větší

průměr sloužila skoro 80 let a ve

vedlejších ulicích je i v průměru

900 mm. Pokud by nebyla stavěna

jako splašková a ne jen jako dešťo-

vá pak by sloužila dosud. Jak bude

vypadat zeleň v této ulici nemálo

podobné jednomu bulváru v Paříži

bude asi překvapením. Ulici mají

lemovat krom jiného růžové keře.

Další problém s čistotou údržbou

je pravděpodobně na obzoru.

Je velice smutné, že projekt

nebyl upraven dle připomínek

autorizovaných osob české komo-

ry architektů a techniků, činných

ve stavebnictví, uplatňovaných na

veřejném projednávání v kině.

Následky s postupnými zcela nut-

nými úpravami ponesou tedy před-

stavitelé města a městská pokladna

v dalších volebních obdobích. Je

to asi stejné rozhodnutí jako

výstavba bezprašných komunikací

v ulicích s jedním dvěma nebo

maximálně s třemi vjezdy a pone-

chání panelové vozovky v ulici

vedoucí k hustě využívanému par-

kovišti s kapacitou 50 vozidel.

Jakých dalších neuvážeností bude-

me ještě svědky? Začalo to asi

před více jak dvěma roky systé-

mem parkování.

Bývalý areál Fruty
Co nás ještě čeká při výstavbě

v tomto areálu na kterou nemá

město prakticky žádný vliv, což

bylo asi záměrem vedení města.

Návrh ing. Gregora v rámci řešení

změn ÚP spočívající ve stručnosti

ve stanovení konečných podílů jed-

notlivých prvků občanské vybave-

nosti zejména ve vztahu k rozsahu

předpokládané bytové výstavby na

pozemku města nebyl zastupitel-

stvem přijat a RM k němu nezauja-

la ani vlastní stanovisko. Ani jeho

další návrhy, které by umožnily

vylepšit stávající návrh projektu po

architektonické stránce a zabránily

by mimo jiné i pravděpodobně

i značným problémům při schvalo-

vání stavebního řízení za účasti

občanů ze sousedících nemovitostí

nebyly přijaty. Nedošlo by k pro-

blémům obdobného charakteru

jakou při řešení výstavby DD.

Přitom bylo patrné, že někteří

zastupitelé nevěděli při jednání

o čem vlastně hlasují což je bohu-

žel zcela normální jev.

Bohužel prozatímní návrhy pro-

jektu se spíše hodí na periferii než

do samotného středu města i když

se při zohlednění alespoň někte-

rých připomínek došlo již k urči-

tým pozitivním úpravám. Je to ale

dřina.

Protikrizová opatření na úrovni
města

Z iniciativy zastupitelů za

KSČM byl projednám návrh opat-

ření krátkodobých, okamžitých ale

i dlouhodobých s cílem ulehčit stá-

vající situaci některým nejvíce

postiženým skupinám občanů

a středním podnikatelům a živnost-

níkům. Došlo ke kuriózní situaci.

I když o tom rozhodlo předchozí

zastupitelstvo, RM vůbec žádná

opatření až na jednu výjimku nepři-

pravila a z rozhodnutí zástupců

ODS a sociální demokratky dokon-

ce RM zpracovala dokument s ar-

gumenty jak návrh KSČM vůbec

nerealizovat s výsledkem, že město

Lysá, pokud se poplatků týče, je

tím nejlevnějším místem na „světě“

ve srovnání s okolními městy.

Závěr byl ten, že není třeba žád-

ných opatření, přitom je zcela

nesmyslné porovnávat jednotlivá

města, protože každé vychází

z jiného základu, každé má jinou

nákladovou složku apod. To je

stejné, jako by někdo srovnával

ekonomický vývoj v USA a Číně.

Je zcela evidentní, že vedení města

nemá zájem pomoci zmírnit oby-

vatelům a podnikatelům následky

krize na rozdíl od vedení jiných

měst a obcí v ČR, kde tato opatře-

ní platí většinou již od počátku

tohoto roku.

Městský výbor KSČM 
v Lysé nad Labem

Polemika k některým předkládaným bodům
k jednání zastupitelstva města

Prodám dvougenerační panelový byt 
v družstevním vlastnictví.

Poloha v centru města Čelákovice, 4+2, 106 m2, 6. patro, na prosklené
chodbě jen 2 byty. Orientace východ-západ, plastová okna, žaluzie, 

dlažba, plovoucí podlaha, předělané ineriérové dveře, vstupní 
bezpečnostní dveře Next, sklepní skladovací prostor. 

Dům po rekonstrukci, nové 
rozvody, zateplení, fasáda. Tel. 602 183 352.
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Díky za naše děti
Je měsíc říjen, už padá listí, ale

přesto musíme vzpomenout na

léto a poděkovat za uspořádání

letního skautského tábora Havra-

ník u bývalé hájovny nedaleko

Luštěnic.

Světlušky a Vlčata pod vede-

ním L. Horčičky a jeho paní,

s pomocí J. A. a V. Rouskových,

poznávali přírodu trošku jinak než

z televizní obrazovky. Znají už

rostliny, houby, lesní plody, zvuky

lesa při noční hlídce, přitom také

zpevňovali vůli plněním „bobříka

odvahy“ a plnili příkaz dobrého

skutku. To byly první zážitky

pozorování a snahy porozumět

životu kolem sebe. Vzpomínají

také na dobrou kuchyni sestry

I. Rouskové, zvláště pak na ovoc-

né knedlíky. 

Jejich pobyt v přírodě dostal

určitě jinou dimenzi a věřím, že

naši skautíci budou dobrými

ochránci přírody, určitě neodhodí

plastový obal či papír v lese. Jistě

budou prospěšní i v pomoci dru-

hým lidem, jak říká skautský

zákon.

Za děti a rodiče, kteří také

pomáhali s vybudováním a likvi-

dací tábora, všem organizátorům

ještě jednou děkuji.

Jana Křížová

Něco k restaurování - socha
sv. Františka z ohradní zdi

kostela sv. Jana Křtitele
Na základě četných dotazů

týkajících se sochy sv. Františka

z ohradní zdi „Proč tak vzácná

socha, jejíž autorství je dílem M.

B. Brauna, se restauruje a není

zakrytá? Nepoškodí to sochu?“

Rádi bychom Vás ujistili, že

v této věci jednáme se zástup-

cem NPÚ ÚOPSČ v Praze,

s Mgr. Ludmilou Maděrovou

a současně s naším předním 

restaurátorem, akademickým so-

chařem Vojtěchem Adamcem,

který obnovil většinu kulturních

památek v našem městě. Socha

byla vakuově zpevněna a injek-

tována (tozn. zajištěna). Dosa-

vadní klimatické podmínky plas-

tiku nijak nepoškodí ani neohro-

zí. Naopak bylo prokázáno, že

zakrytí (plachtou, bednění)

v této roční době, resp. těchto

klimatických podmínkách, by

degradaci sochy naopak podpo-

řilo vznikem biokoroze (mechy,

plísně).

Vzhledem k degradaci kame-

ne je navrženo vyhotovení

kamenné kopie a v souvislosti

s tím i transfer díla do ateliéru

sochaře. V případě nedostatku

finančních prostředků, kdy se

vysekání kopie nebude realizo-

vat v nebližší době, (nebude dílo

transferováno), dojde k zastřeše-

ní sochy (bednění) dříve, než

teploty dosáhnou bodu mrazu.

Jen pro zajímavost uvádíme,

že ak. soch. Vojtěch Adamec

v současné době dokončil obno-

vu sochy Archanděla Gabriela

a restauruje sochu sv. Josefa

z ohradní zdi kostela, v parku

dokončuje sochu boha Dia

a Gáiu z alegorie antických

bohů. 

Možná budete mít štěstí a při

svých toulkách po Lysé ho uvi-

díte. 

Hana Nesměráková,
MěÚ Lysá n.L.,

odbor školství a kultury

Za Lysou krásnější XXVI.
Barevně působivá je předza-

hrádka v Lidické ulici před

domem č. p. 205. Dům má růžo-

vou fasádu a dlouhá ohradní zeď

je také v barvě starorůžové.

Barevnost je však neobyčejně

působivá díky keřům nízkého

a opět růžově kvetoucího tavolní-

ku (Spiraea bumalda) nebo na

podzim karmínově kvetoucím

ibiškům syrským (Hibiscus siria-
cus). Zajímavý kontrast ke keřům

vytváří listy kosatce a listopadů. Je

to velice zdařilá kombinace bez

jehličnanů, které mnohdy předza-

hrádky mění spíše v hřbitovy. 

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

1. Klíčový servis CMZS 
(cech mechanických 
zámkových systémů)

v Lysé nad Labem 
U Nové hospody 912/16;

cca 120 m od litolské strany 
podchodu ČD a parkoviště

● Smluvní servisní středisko pro výrobky firem:
GUARD, MUL-T-LOCK, FAB;

● Výroba klíčů na laserových strojích, dosické 
a tvarové klíče; 

● Sjednocování vložek; 
● Systémy hlavního a generálního klíče; 
● Klíčařská bižuterie;  
● Cylindrické vložky, přídavné zámky;
● Bezpečnostní celoplošné závory;  
● Visací zámky, petlice; 
● Bezpečnostní kování; 
● Vybrané druhy nekódovaných autoklíčů;  
● Klíčenky

Telefon: 604 949 944 ● IČ: 45068593
Út: 16-18; Čt: 15 - 18; Pá: 14-18; So: 8 -12 hod.

K l id  a  j i s to tu  bezpeč í  Vašeho domova za j i s t í :
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PPŮŮJJČČOOVVNNAA
EELLEEKKTTRRIICCKKÉÉHHOO  NNÁÁŘŘAADDÍÍ

●● kladiva ●● brusky ●● pily …

Info na tel.: 722 010 916
Fugnerova 1297, Čelákovice

Více na www.remarkcompany.ic.cz

Možnost rezervace denně do 21 hodin!

Kostely a kaple v Lysé n. L.
Kostely nesloužily v minulosti

ani dnes pouze k náboženským úče-

lům. Byly také shromaždištěm

občanů v dobách dobrých i zlých,

nacházelo v nich poslední odpoči-

nutí mnoho významných osobností,

šířila se kultura i vzdělanost, věžní-

mi hodinami a zvony oznamovaly

čas, smrt, nebezpečí i oheň. Siluety

kostelů byly témeř vždy dominanta-

mi měst, často nezaměnitelnými

architektonickými prvky, podle kte-

rých města poznáváme. Tím byly

od počátku civilizace a ve všech

kulturách světa i pod odlišnými

názvy. Jejich stavbou se zabývali

největší umělci všech dob a zaklá-

dali je panovníci a vládci na celé

zemi. Proto bychom si jich měli

vážit, chránit je a znát jejich minu-

lost. Totéž platí i pro naše město.

V Lysé byla první církevní stav-

bou okrouhlá kaple svatého

Desideria v prostoru dnešního

kláštera. Pochází z třináctého stole-

tí a podle pátera Vojáčka ji nechala

postavit princezna Emma Bur-

gundská. Písemně je kaple zmiňo-

vána za doby královny Kunhuty. 

Za královny Jitky, manželky

Václava II., se Lysá stala městeč-

kem, tak znělo oficiální označení,

s právem soudním a farním koste-

lem. 

Anna Svidnická, manželka

Karla IV., založila roku 1355

v Lysé řeholní řád Augustiánů. Ti

pak obnovili bohoslužby v oprave-

né kapli sv. Desideria.

Roku 1450 koupil lyské panství

Jan Smiřický ze Smiřic. Za

Kateřiny Smiřické z Kolovrat,

někdy kolem roku 1515, byl posta-

ven v prostorách kláštera východ-

ně od kaple sv. Desideria kostelík

blahoslavené Panny Marie. Zbytky

základů kněžiště a apsidy s množ-

stvím kosterních pozůstatků jsem

nalezl v sedmdesátých letech při

výkopech pro kotelnu. Další zmi-

ňovanou stavbou v prostoru klášte-

ra je kaple Loreta z roku 1713. Za

Šporka pak vznikla u zámku kaple

sv. Tří králů, která jediná se docho-

vala do dnešní doby a slouží svému

účelu.

V areálu zámku vzniklo tedy

v historicky známé době pět cír-

kevních staveb. Klášter s kaplí sv.

Desideria na severní straně, kostel

blahoslavené Panny Marie upro-

střed, na jihu pak kaple Loreta.

U zámku na jeho severovýchodním

průčelí kaple sv. Tří králů.

Dalším lyským kostelem byl

farní chrám, který stával na náměs-

tí Bedřicha Hrozného, přibližně

v místě památníku padlých z první

světové války. Sloužil též jako

hrobka rodu Smiřických, generála

Nostice a dalších vynikajících

osob. Chrám byl zbořen v roce

1879. Předtím zde stál kostel sv.

Jana Křtitele, který roku 1666 za

velikého požáru ve městě celý

vyhořel. K farnímu chrámu patřila

též hluboká kostnice, jak je vidět

na fotografii z roku 1872. František

Otruba píše, že 6 dělníků po dobu

14-ti dnů odváželo kosti na místní

hřbitov. Vedle chrámu byla i menší

kaple sv. Libertáty z roku 1709,

která byla zbořena roku 1875.

Stavba současného kostela Jana

Křtitele začala roku 1719 Františ-

kem Antonínem Šporkem. Pro

finanční problémy byla na 22 roků

přerušena a chrám byl vysvěcen až

roku 1741. Ze starého farního

chrámu sem byly přeneseny oltářní

obrazy Srdce Ježíšovo a obraz

Panny Marie sedmibolestné. Je zde

též cenný epitaf hraběte Šporka. 

Za hraběte Šporka měla farnost

lyská a kostomlatská společného

faráře a pouze 3 087 obyvatel.

Dnes je pro obě místa také jeden

duchovní, ale počet obyvatel se

více jak třikrát zvýšil.

Vedle katolických kostelů a ka-

plí je v Lysé též evangelický kostel

s farou a dříve i církevní školou.

Kostel i fara byly roku 1907 opra-

veny. Fara je rodištěm nejslavnější-

ho lyského občana, orientalisty,

profesora Bedřicha Hrozného.

Omlouvám se předem za pří-

padné nepřesnosti, ale citoval jsem

přesně z použitých materiálů páte-

ra Vojáčka a Františka Otruby.

Václav Mrkvička

Nedejte zlodějům šanci
Máte dobře zabezpečený svůj

majetek? Kritická místa ve Vašem
domě. Jak zabezpečit byt, rodinný
dům, činžovní dům.

Jak jsme již psali v článku

o domovních - vchodových dveřích,

téměř tři čtvrtiny vloupání se uskuteč-

ňuje přes domovní dveře a okna.

Pomineme-li „práci“ profesionálů,

před kterými objekt jen velice obtížně

a ne vždy ochrání bezpečnostní služba,

pak zde máme naprostou většinu pří-

padů vloupání více či méně vyspělých

amatérů, kterým se dalo včasnou reali-

zací vhodných opatření zabránit.

U samostatných bytů v činžovních

domech by měly být samozřejmostí

bezpečnostní dveře. Ty však mají poža-

dovanou účinnost pouze tehdy, když

jsou doplněny bezpečnostními prvky.

● V mnoha vchodových dveřích

do činžovních domů jsou osazovány

zámky s protipožární odolností 30 až

90 min., a tak zvané panikové zámky,

které lze zevnitř otevřít klikou, i když

jsou dveře z druhé strany uzamčeny.

● Zadlabací zámek osazený ve

dveřích bytu musí splňovat kriteria

nejvyšší bezpečnosti a odolnosti proti

násilnému překonání. Nové konstruk-

ce zámků mají speciálně upravenu

střelku, která při uzamknutí závory

zámku je aretována a stává se tak dal-

ším pasivním prvkem zabezpečení.

Zámek se vyznačuje masivní kon-

strukcí, téměř většina dílů nezřídka

bývá  z nerezu. Kromě uzamčení závo-

rou a střelkou může být bezpečnostní

zámek rozpěrový, který uzamkne

dveře v dalších dvou až šesti bodech.

● Protiplech zadlabacího zámku je

dalším důležitým prvkem pro zabez-

pečení zámkové strany dveří a to nejen

u dřevěných zárubní. Pokud je tento

z masivního ocelového plátu, pak

značně omezí možnost vypáčení dveří

páčidlem.

● Bezpečnostní cylindrická vložka

je základem všech mechanických

a mechanickotronických odemykatel-

ných zámkových prvků. Ta musí

splňovat nejvyšší bezpečnostní krité-

ria. Zejména se jedná o odolnost proti

vyhmatání planžetou, vytržení, rozlo-

mení, odvrtání a SG bamping metodu

jejího překonání. Certifikované vložky

jsou řazeny do 4 bezpečnostních stup-

ňů dle Národního bezpečnostního

úřadu.

● Bezpečnostní kování s překry-

tím cylindrické vložky chrání cylind-

rickou vložku a zadlabací zámek před

napadením na jejich nejcitlivějších

místech. 

● Dříve než však otevřete, je vhod-

né dveřním kukátkem předběžně zjis-

tit, zda se jedná o vítanou návštěvu..

Panoramatická dveřní kukátka mají

úhel pozorování cca 200 stupňů a při

jeho správné montáži vidíte na rohož-

ku přede dveřmi. Kukátko bývá opat-

řeno vnitřní krytkou.

● Bezpečnostní přídavný zámek

vchodových dveří do bytu nenabízí jen

zvýšení počtu uzamykacích míst

dveří, ale také bezpečné pootevření

dveří při případném převzetí nějaké

zásilky a kontrolu příchozího.

● Pojistky proti vysazení dveří

z pantů jsou neméně důležitým zabez-

pečením jako zabezpečení dveří na

straně zámku.Přitom v porovnání

s cenou bezpečnostní vložky se jedná

o nižší finanční náklad.

● V neposlední řadě se musíme

zmínit o celoplošné závoře. Ta jde přes

celou šířku dveří s ukotvením do boků

zdi ve dveřním prostoru. Závora má

pancéřové bezpečnostní prvky a chrá-

ní dveře v případě, že i celková kon-

strukce dveří je v bezpečnostním pro-

vedení. Závoru nemá smysl montovat

na dveře, které lze prokopnout (tzv.

papírové, nebo skládané z latí na dře-

věném rámu).

Obecně platí, pokud je na dveřích

vícebodový uzamykací systém (více

zámků, bezpečnostní kování s překry-

tou vložkou atp.), pak zpravidla zlodě-

ji jdou ke dveřím, které jsou méně

zabezpečeny a jejichž překonání trvá

kratší dobu. 

Pro zabezpečení rodinných domů

platí to, co bylo již výše uvedeno.

Navíc je nutno chránit

● Okna a okenní rolety. Zde dopo-

ručuji uzamykatelné okenní kličky.

Pokud dojde k rozbití okna, toto se

nedá otevřít a tím je vloupání podstat-

ně ztíženo.

● Stejným problémem jsou fran-

couzské balkónové dveře. I ty mohou

být zamykatelné, a to i v pootevřené -

pro větrání o 45 mm vyklopené 

poloze.

● Sklepní šachta je často opomíje-

ný, avšak zloději vyhledávaný přístup

do domu. Pro zabezpečení mřížky či

poklopu sklepní šachty jsou vhodné

visací zámky vyšší bezpečnostní třídy

a dobrý kalený řetěz (obdoba řetězu

pro uzamčení motocyklu).

● Jen velmi zřídka se myslí na to,

že nezvaná návštěva může použít

střešní a sklepní okna. Proto je důleži-

té tato rovněž zajistit, a to jak uzamy-

katelnou klikou, tak uzamykatelným

řetízkem, který má tu výhodu, že okno

může být pootevřeno na větrání, ale

jen tolik, kolik dovolí délka řetízku.

● Nemalou škodu může zloděj

napáchat i v garáži či kůlně. Pro gará-

žová vrata a dveře kůlen je nabízena

cylindrická vložka, volená dle kon-

strukce vrat či dveří, případně visací

zámek s vyšší odolností k povětrnost-

ním podmínkám.

● Zbývají již jen dveře a vrata pro

vstup na Váš pozemek. Jejich začleně-

ní do celkové bezpečnosti domu by

mělo být samozřejmostí. Předností

systému generálního či hlavního klíče

je diferenciace vstupního práva do

určitých prostor domu pro jeho jedno-

tlivé uživatele, bez nutnosti nosit

s sebou svazky klíčů. Např.: děti mají

jeden klíč od vstupních vrátek na

pozemek a vchodu do domu. Dospělí

pak svým klíčem odemknou i vjezdo-

vá vrata, garážová vrata a případně

visací zámek od dveří kolny, kde je

uschována zahradní technika atd.. 

Vyšším stupněm zabezpečení jsou

pak mechatronické, elektronické a bio-

tronické zámkové systémy doplňované

EZS s přenosem signálu na Váš mobil,

případně na pult centrální ochrany

bezpečnostní služby, nebo městské

policie.

Tomáš Sedláček, 1. místostarosta
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Reakce na článek
Vážená slečno Serbusová, dě-

kuji Vám za zamyšlení se nad mým
článkem a dokonce v písemné
formě. Méně než o minulosti
bychom měli přemýšlet o přítom-
nosti, případně domýšlet budouc-
nost. Novou generaci už nebude
sužovat komunismus, ale na
národnostní třenice je Brusel krát-
ký… Já bych se tolik nestyděl před
Evropou. Sleduji přes satelit
německou politickou scénu a není
to o moc lepší. 

Pan Klaus byl zvolen naším
prezidentem a zaslouží si naši
úctu. Zvláště, když zvítězil nad tak
silným oponentem. Nejsem „odee-
sák“, ale myslím, že člověk jeho
formátu není primitiv, aby se
uměle zviditelňoval opozicí vůči
tzv. oteplování.

Pan Havel měl velkou meziná-
rodní prestiž, ale měl se více zasa-
dit např. o usmíření s našimi
bývalými spoluobčany německé
národnosti, kteří nám nemohou
zapomenout, že se jednak v roce

1918 stali proti své vůli občany
ČSR a následně v roce 1945 byli
odsunuti (ausgetrieben).

Nechtějí se s tím smířit a trvají
na právu na svá ztracená území.
Také učebnice dějepisu nám schá-
zí. Převrat disidenti u nás moc
neovlivnili (byli jsme poslední).
Pan Čalfa a generál Vacek byla
bohužel pak ta realita a komunis-
tická strana nás „zdobí“ dodnes.
Také nepolitickou politiku pana
Havla naprosto nechápu.

Je anglické heslo - „Good or
bad - my Country“. Je asi těžké
být na vlastní stát hrdý, ale bez
toho ten stát pomine. Uvědomte si,
jakým úžasným národním odhod-
láním a lidskými obětmi ČSR
vzniklo! A dokonce v historických
hranicích s 3,5 mil. něm. menši-
nou! To byl přímo zázrak! Národy
trvají idejemi, kterými vznikly. Bez
nich neodoláme náporu. A ten
bude opravdu silný - brzo uvidíte.

Zdravím a přeji úspěch v životě!
Václav Janovský (1922)
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P ř i p r a v u j e m e  n a  ř í j e n
N A B Í Z Í M E  T E N T O  P R O G R A M :

- pro děti:

Masáže miminek - OD ŘÍJNA OPĚT V PROGRAMU

Yamaha Class - Hrátky s robátky - pro děti od 4 do 18 měsíců - každou

středu dopoledne

Yamaha Class - První krůčky k hudbě - pro děti od 18 měsíců od 4 let -

každé úterý odpoledne a ve středu dopoledne

Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro rodiče a děti ve věku 1,5 až 2
roky - POZOR od října změna v čase

Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro rodiče a děti ve věku 2 až 3 roky
- POZOR od října změna v čase

Tvořeníčko - pro děti od 3 let - každých 14 dnů v úterý odpoledne

Angličtina pro děti od 3 let - každou středu odpoledne

Hrajeme si s angličtinou anebo anglicky hravou formou - pro děti od 3

let - každé úterý dopoledne

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

odpoledne

Yamaha Class - Rytmické krůčky - pro děti od 4 do 6 let - každé úterý

odpoledne

- pro dospělé:

Gravidjóga - OD ŘÍJNA OPĚT V PROGRAMU

Angličtina pro dospělé - pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé -

každé úterý v podvečer

Cvičení na míčích s hlídáním dětí - každý čtvrtek dopoledne

Kalanetika s hlídáním dětí - každé úterý dopoledne 

Kalanetika - každá středa v podvečer

JÓGA neboli relaxační cvičení - každý čtvrtek v podvečer

PŘÍLEŽITOSTNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ každý všední pracovní den 
od 9.00 do 12.00 hodin
Děti budou hlídány „tetou“ s pozitivním přístupem k dětem; děti si budou

moci nejen hrát, ale bude pro ně připraven i program jako v mateřské školce

s tím, že se v rámci týdne budou děti věnovat každý den jiné aktivitě

(hudba, výtvarná činnost, tvoření, cvičení, mluvené slovo apod.)

UPOZORŇUJEME NA TYTO AKCE:
čtvrtek 8.10.2009 BAZÁREK dětského oblečení a potřeb, 

těhotenského oblečení
pátek 9.10.2009 BAZÁREK dětského oblečení a potřeb, 

těhotenského oblečení
neděle 25.10.2009 BRAMBORIÁDA - odpoledne pro děti 

plné soutěží, opékání buřtů, bramboračky, 
nebude chybět ani divadlo

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

Hernu máme otevřenou každý
všední den:
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

Odpoledne pro Parníček
Mateřské centrum Parníček

uspořádalo v sobotní odpoledne 

5. 9. 2009 akci nazvanou ODPO-

LEDNE PRO PARNÍČEK.

Jednalo se již o její druhý roč-

ník během krátkého působení

Mateřského centra. 

I když nám počasí příliš nepřá-

lo (namísto vytouženého sluníčka

bylo pod mrakem a dosti větrno),

přišla do Zámecké ulice v Lysé

nad Labem řada dětí a rodičů,

kteří si nenechali ujít připravený

program, zejména 

- vystoupení divadélka a šášuly

- připravené soutěže, po jejichž

absolvování obdrželi děti

zaslouženou odměnu

- vystoupení nejmenších, kteří

v loňském školním roce navště-

vovali naše MC a mohli se tak

pochlubit tím, co všechno se

naučili na cvičení s hudbou a na

hudebních kurzech Yamaha

Class

- a samozřejmě

i něco dobré-

ho na zub

(např. domácí

perníky).

D ě k u j e m e

všem, díky kterým jsme mohli

druhý ročník Odpoledne pro

Parníček uspořádat, především

městu Lysá nad Labem, které nám

poskytlo na tuto akci dotaci; dále

Středočeskému kraji a Úřadu

práce v Nymburku, kteří nám při-

spívají na náš celoroční provoz

a můžeme tak akce podobného

druhu pořádat; a konečně i podni-

katelům, kteří nás celoročně pod-

porují, zejména NÁBYTEK

Jamall, STAVAŘI s.r.o., Lowlands

Internationl spol. s r.o. 

Konečně naše poděkování patří

všem dětem a rodičům, kteří se

našich akcí účastní.

MC Parníček

Moštování ovoce
drcení v rotačním mixeru a lisování 

hydraulickým lisem - svépomocí 
v zahrádkářském objektu 

Lysá nad Labem, Poděbradova ulice 147

Po dohodě kontaktní
osoba: paní Křížová 

tel. 721 721 970

Cena: 
5,- Kč/litr
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45. ročník Běhu zámeckou zahradou
Běh zámeckou zahradou beze-

sporu patří do historie našeho

města stejně tak jako do historie

sokolské jednoty. V době, kdy se

konal první ročník na velikonoce

roku 1941, už bylo o Sokolu

v naší zemi rozhodnuto. Česká

policie v Lysé však o den pozdrže-

la příkaz k zastavení činnosti

Sokola a tak se závod mohl usku-

tečnit. Za okupace se závod kaž-

doročně konal, ale nepodařilo se

nám získat informace o pořadateli.

Od roku 1945 do roku 1948 závod

pořádali opět sokolové. V roce

1947 jej vyhrál Emil Zátopek.

A protože sokolství nebylo v sou-

ladu s ideologií komunismu, zaká-

zali tehdejší mocipáni nejen

Sokol, ale na dlouhá léta i tradiční

závod. Až v roce 1973, v rámci

normalizace, začala éra Dne tisku

v jehož rámci se závod konal.

Odhléd-neme-li od ideologického

využití tradice, pro atlety - běžce

to bylo rozhodnutí pozitivní. Po

pádu komunistického režimu se

ujal organizace Klub českých

turistů, který dovedl závod až ke

40. ročníku  v roce 2004. V roce

2005 převzal organizaci opět

Sokol a v letošním roce uspořádal

již 45. ročník této krásné akce. Je

třeba ovšem zdůraznit že za vydat-

né pomoci Klubu českých turistů.  

Letošním závodům však před-

cházelo něco, co pamětníci nepa-

matují. Ve čtvrtek 23.července se

přehnal naším městem uragán,

který jen v zámeckém parku pora-

zil 95 silných stromů a zanechal

za sebou neskutečnou zkázu. Je

třeba poděkovat těm, kteří do

5.září uvedli cesty do takového

stavu, že se závody mohly vůbec

uskutečnit. Přesto bylo nutno

zkrátit trať velkého okruhu o 100

metrů, to znamená z 2200 na 2100

metrů. Všechny tratě, které vedou

tímto velkým okruhem jsou proto

od letošního ročníku patřičně

zkráceny. Hlavní závod nyní měří

8800 m. Byla také zrušena trať

500 m mladších žákyň a prodlou-

žena na  650 m. Je třeba konstato-

vat, že všichni závodníci přijali

změny s pochopením a vítězové si

domů odnášeli, kromě krásných

cen, také nové ustavující traťové

rekordy.  

A kdo jednotlivé kategorie

vyhrál (úplnou výsledkovou listi-

nu naleznete na www.sokol-

lysa.cz):

předškoláci - děvčata
Marie Červenková, Vinoř

předškoláci - kluci  
Matěj Miřejovský, MŠ Šimůnkova

mladší žákyně
Tereza Parásková, SK Kotlářka

mladší žáci
Robin Beshir, SK Zdice

starší žákyně
Michaela Procházková, 

USK Praha

starší žáci
Martin Řežábek, ZŠ Weberova

dorostenky
Carmen Beshirová, SK Zdice

dorostenci
Marian Mundok, KERTEAM

ženy
Helena Poborská, KERTEAM

muži - mílaři
Jiří Miler, AC Mladá Boleslav

muži - senioři 40
Miloš Lambert, Milovice

muži - senioři 60
Václav Šůcha, SV Stříbro

muži - hlavní závod
Jiří Miler, AC Mladá Boleslav

Lze říci, že v sobotu odpoledne

5. září patřil zámecký park lehké

atletice. Celkem se závodů zúčast-

nilo 70 běžců. Od těch nejmenších

(na snímku s čís-

lem 33 tříletý

Vojta Kohout

z Říčan) až po

Vladimíra Řápka

(71) z AVC

Praha. Těch zážit-

ků bylo mnoho.

Sledovat Matěje

Miřejovského na

stupních vítězů

(na snímku s čís-

lem 39),  krásný

běžecký styl sou-

rozenců Beshi-

rových, lehkost

s jakou vyhrál Jiří

Miler dva závody

nebo samotný zá-

vod seniorů, kte-

rým musí vrstev-

níci závidět jejich

fyzičku. Také proto, se těšíme na

příští, již 46. ročník, který se bude

konat v sobotu 4. září 2010. 

A protože Běh zámeckou

zahradou je nejen tradiční závod

respektive závodění, ale také

významnou společenskou akcí

našeho města, věnuje každoročně

Městský úřad vítězi hlavní katego-

rie krásný pohár. Nejinak tomu

bylo letos, kdy Jiřímu Milerovi jej

předal starosta města Mgr. Jiří

Havelka.

Na závěr je zvykem poděkovat

všem, kteří se na organizaci podí-

leli, členům Sokola Lysá nad

Labem a Klubu českých turistů. 

Stejně tak nelze vynechat

sponzory, kteří pomohli zajistit

ceny pro vítěze jednotlivých kate-

gorií. 

Jsou to: především KOVONA
a.s., dále pak Petr Jirsa - Tip sport

a Sport Arsenal s.r.o. Všem děku-

jeme.

Jaroslav Denemark

O prázdninách zahájil provoz

významný neziskový internetový

projekt pro seniory v České repub-

lice. Na adrese www.sedesatka.cz
je umístěn informačně-zábavní

systém s desítkami stránek, vnitř-

ně členěný na čtrnáct krajů

a sedmdesát šest okresů. Interne-

tový projekt Šedesátka.cz umož-

ňuje seniorům zapojit se při tvorbě

jeho obsahu, každý návštěvník

může nejen číst, ale také přispívat,

přímo psát své články nebo posílat

redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje

seniorský věk s pasivitou, odevz-

daností, od seniorů již nic neoče-

kává. Přitom právě ve zralém věku

může člověk nabídnout životní

zkušenosti a určitý nadhled. Cílem

projektu Šedesátka.cz je vytvořit

českým seniorům prostor k vzá-

jemnému sdílení, vyjádření názo-

rů, prostor k vytváření komunity.

Dát jim zkrátka do ruky symbolic-

ký mikrofon“ vysvětluje Jan

Vojvodík, šéfredaktor webu Šede-

sátka.cz.

Internetový projekt www.sede-

satka.cz přizpůsobil seniorům jed-

noduché grafické i technické řeše-

ní webu. Hned v prvních dnech

provozu se na webu vytvořila

aktivní seniorská komunita, která

živě diskutuje a buduje společen-

ské vztahy.

„Regionální charakter projektu

vytváří prostor i pro města a obce,

které mohou bezplatně zveřejňo-

vat zajímavosti ze své historie

i současnosti, mohou zvát

k návštěvě. Jejich obyvatelé zase

najdou na jednom místě nejrůz-

nější informace, zpravodajství,

rozhovory, zajímavosti, křížovky,

recepty, tipy a rady. Návštěvník,

který má dost času, se může poho-

dlně projít celou republikou,

zastavit se třeba v každém kraji

nebo okrese a podívat se, jak

Šedesátka.cz žije u sousedů,“

dodává šéfredaktor webu Jan

Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz.
Třeba se budete rádi vracet.

WWW.SEDESATKA.CZ 
- INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY

Předvánoční relaxační
víkend v Lázních Bohdaneč

20. - 22. 11. 2009, cena 2.990,- Kč

Info a přihlášky H. Takačová,
Helena.Snajdrova@seznam.cz

Tel. 737 032 526
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Úspěchy našich veslařů ve Vídni
Stejně jako každý rok počát-

kem září, konala se i v tom letoš-

ním, konkrétně v termínu od 3. do

6. září, světová veslařská regata

veteránů - FISA World Masters

Regatta. Ta je pak nejen mezi

veterány uznávána jako MS vete-

ránských posádek. Posádek proto,

že se nejedná o státní reprezentač-

ní výběry, i když některé jsou

svými státními veslařskými svazy

podporovány, ale jedná se zde

o výběry a domluvy samotných

veslařů. Tyto posádky se mohou

sestavovat jednak jako oddílové

(tzn. z jednoho veslařského oddí-

lu), nebo jako společenství oddílů

a to včetně mezinárodních spole-

čenství. V závodě se pak takové

posádky domlouvají všemi mož-

nými i nemožnými způsoby.

Letošní, již 35. ročník přidělila

FISA (mezinárodní veslařský

svaz) metropoli Rakouska - Vídni.

Samotná veslařská dráha se pak

nachází na Novém Dunaji, což je

vlastně vodní ochranný obchvat

centra města proti povodním,

které podle starousedlíků v minu-

losti často Vídeň sužovaly.

Nebývalo prý výjimkou, když

voda Dunaje při jarních táních

sněhu z Alp dosahovala téměř

k Stephansdomu.

Organizačně však pořadatelé

regaty v porovnání s loňskou,

litevskou regatou jednoznačně

propadli. Několikeré dodatečné

dolosovávání posádek, které se

řádně a v termínu přihlásili (star-

tovné za osobu v posádce bylo 24

Euro), téměř žádné označení pří-

jezdu k místu konání regaty, špat-

ná organizace na složišti lodí

a další, nemůže ospravedlnit ani

odstoupení organizačního týmu

měsíc před konáním regaty

a nástup nového nezkušeného

týmu. Zkrátka čekalo se od

Rakušáků více. Nejistota pak

panovala ve

v e č e r n í c h

a nočních

h o d i n á c h ,

zvláště když

jsme se od

místních oby-

vatel dozvě-

děli, že se

v areálu po

setmění čile

o b c h o d u j e

s narkotiky

a často zde

d o c h á z í

i k různým

vyřizováním

účtů, přepade-

ním a kráde-

žím. To se

nám sice

nepotvrdilo,

zřejmě velmi

velká frekven-

ce závodníků

tyto nekalé

živly odradila, ale samo upozorně-

ní vrhá špatný stín nejen na orga-

nizátory, ale v tomto případě i na

toho, kdo pořadatelství na taková

místo schválil. 

Dost ale bylo kritiky a jak se

říká: „Konec dobrý všechno

dobré“ a také proto, že výsledky

našich závodníků lze hodnotit

velmi kladně, bude se i na tuto

regatu vzpomínat v dobrém. Bude

se na ní vzpomínat také jako na

regatu s nejvyšším počtem startu-

jících, resp. míst v posádkách číta-

jící 8841 závodníků, což byl

rekord v dosavadním konání těch-

to regat a také jako na regatu, kde

měla ČR hned po regatě konané

v roce 2002 v Račicích druhou

nejvyšší účast, a to jak co do počtu

zastoupených oddílů (19), tak také

co do počtu veslařů. Velikou

měrou tomu jistě přispěla i krátká

dojezdová vzdálenost a to zvláště

pro některé moravské oddíly, pro

které je cesta do Vídně kratší než

do Prahy. Nemohli jsme sice co do

počtu závodníků konkurovat nej-

početnějšímu zastoupení ze SRN,

ale v poměru počet závodníků na

jednu zlatou medaili si troufnu

konstatovat, že jsme byli úspěš-

nější.

Úspěšní také byli naši dva

závodníci z veslařského klubu

Lysá nad Labem, a to Karel Černý

a Pavel Sláma. Hned první páteční

závod nám přinesl první vítězství,

když Pavel Sláma na dvojskifu

veteránů kategorie E (průměrný

věk posádky 55 - 59 let) společně

s Vladimírem Burdou z pražských

Bohemians nedali od počátečních

temp svým soupeřům žádnou

šanci. Dalším závodem, kde jsme

měli dokonce zastoupení ve dvou

posádkách, byly čtyřky párové

kategorie D (50 - 54 let). Karel

Černý si dojel ve společenství s Ji-

řím Svobodou a Shanem Bower-

sem oba z pražské Slávie a Lubo-

šem Doškem z pražského VK

Smíchov pro páté místo a Pavel

Sláma v mezinárodním společen-

ství s Wilkenem von Behrem

a Emilem Putzem oba SRN

a Josefem Zbořilem z VK Perun

Ostrava si dojel pro své druhé

páteční vítězství. Dalším pátečním

závodem s naší oddílovou účastí

byly osmy veteránů kategorie B

(35 - 42 let), kde si Karel Černý ve

společenství oddílů VK Bohemi-

ans Praha a KV Mělník dojel pro

čtvrté místo a v posledním páteč-

ním závodě s naší účastí si opět

Karel Černý dojel pro třetí místo

na dvojskifu veteránů kategorie C

(43 - 49 let). V sobotu si pak Pavel

Sláma nejprve dojel pro své třetí,

nejdůležitější vítězství, a to v sou-

boji sám za sebe na skifu katego-

rie D (50 - 54 let), a následně pak

za cca 40 minut opět na párové

čtyřce, tentokrát však v kategorii

E (55 - 59 let) společně s oběma

německými kamarády z čtyřky

párové kategorie D doplněni ten-

tokrát o Vladimíra Burdu z praž-

ských Bohemians pro těsné druhé

místo. Místo, které může tuto

posádku mrzet, protože dobře roz-

jetý závod rozhodl v závěru ne

rozdíl síly a techniky posádky, ale

jasný rozdíl (velikost vln a síla

protivětru) mezi veslařskými dra-

hami. 

I tak lze vystoupení našich

zástupců hodnotit velmi kladně

a nezbývá než jim popřát pevné

zdraví a hodně síly do dalších tré-

ninků a závodů. PaSl

Fokus Nymburk Vás zve na

DEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
dne 1. 10. 2009 od 13.00 do 17.00 hodin

v Nymburce pod hradbami

Program: Petrpaslíkovo divadlo - loutkové představení
kapely - Bonbónky jam session 

Durmančiny bylinky + ještě jedno překvapení
Můžete si zakoupit výrobky sociálně terapeutické dílny Fokus Nymburk a zapojit se s klienty

Fokusu do výroby koberců, košíků, šperků apod.
Podporují nás: Čajovna Na valech, Hnutí Hare Krišna, Kulturní středisko města Nymburk,

MÚ Nymburk, Ges Nymburk (Jiří Hájek)

KCR Heřmánek otevírá 
v rámci projektu Rodina a práce
Kurzy práce na počítači  
zahájení: ● říjen 2009 (4 hod. týdně, 8 měsíců, pondělí

od 13. do 17) ● listopad 2009 (4 hod. týdně 8 měsíců,

pondělí od 9. do 13)

Kurzy účetnictví - kvalitní akreditovaný kurz (leden 2010)

Kurz pečovatel - hlídání dětí  - akreditovaný kurz pro osoby,

které chtějí pracovat jako pečovatelky malých dětí nebo starších lidí 

(září 2010) - místo konání: KCR Heřmánek, Vybíralova 969, Praha 14

Černý Most (7 min od metra a autobusového nádraží Černý Most)

Získáte odborné dovednosti a naučíme Vás také jak si poradit se založením vlast-
ního podnikání, jeho rozvojem a skloubením s vlastním rodinným životem. 
Kurzy jsou určeny pro rodiče na MD a RD a další osoby nezaměstnané 

a registrované na úřadech práce ze Středočeského a Severočeského kraje.

Kurzy jsou zdarma, zajištěné hlídání dětí a proplacení cestovních nákladů

pro potřebné účastníky kurzů. 

Přihlášky a informace na telefonu 724 761 196 nebo www.prorodinu.cz.
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Jumpingové závody
Dne 22. 8. 2009 bylo ve Psí

škole SUPERPES u závodiště

opět od ranních hodin až do pozd-

ního odpoledne rušno.

Konal se zde závod agility,

jeden z posledních před mistrov-

stvím republiky. Sjelo se 75 týmů

z celé země, které se snažily na

poslední chvíli získat chybějící

body pro kvalifikaci na nejvyšší

republikovou soutěž.

Psi a jejich majitelé soutěžili ve

4 bězích jumpingu, což je parkur

složený pouze ze skokových pře-

kážek a neobsahuje zónové pře-

kážky (kladinu, houpačku, áčko),

takže pejskové dosahují raketo-

vých časů a i u nás bylo na co

koukat. Paní rozhodčí posuzovala

s rozvahou a spravedlivě a její

parkury byly z těch obtížnějších.

Z našich členů se na republi-
kovou soutěž kvalifikovala Jana
Frydrychová se šeltií Kirké,
která je i českou reprezentant-

kou již třetím
rokem a letos se
taktéž kvalifi-
kovala na Mis-
trovství Evropy
i světa. Další se na MR kvalifi-
koval Petr Kopecký s borderá-
kem Kimem, kterému se toto
podařilo již podruhé.

Další závody v areálu Psí školy

SUPERPES se budou konat 28. 9.

2009 a k vidění budou nejmenší

plemena, jako jsou čivavy a jork-

šíři, jak také soutěží na agility par-

kuru.

Velmi děkujeme sponzorům

Almika, Royal Canin a Vandě

Csillagiové - zverimex Lysá nad

Labem, kteří poskytli hodnotné

ceny pro vítěze. Bez nich by se

takovéhle soutěže nemohly konat.

Fotky a výsledky ze závodů

najdete na www.superpes.cz.

Za Psí školu SUPERPES
Romana Hanousková

Mistrovství ČR 
ve volejbalových deblech 

Je dobojováno. Všechlapský turnaj

losovaných mixů, který nekompromis-

ně opanovali předseda AVD Kokojan

spolu se šikovnou Kateřinou Říhovou,

definitivně uzavřel 19. oficiální sezo-

nu republikového šampionátu ve

volejbalových deblech. Na předních

místech se umístily i dvě hráčky

z Lysé nad Labem, které se začaly

věnovat deblovému volejbalu teprve

na podzim loňského roku.

V letošní sezoně bodovalo cel-
kem 92 mužů a 62 žen, což je o 21
hráčů a hráček více než v loňském
roce!

Debloví playeři a volejbalistky

měli šanci získat body do oficiálního

pořadí jednotlivců na 7 mužských, 8

mixových a 2 ženských oficiálních

otevřených turnajích, tzn. zhruba

jako v loňském roce.

ŽEBŘÍČEK JEDNOTLIVCŮ - 2009
Konečné pořadí mužů - MČR 2009- „top 10“
1. místo - M. Železný (Praha) 59 b

2. místo - T. Kokojan (SKP Nymburk) 58 b

3. - 4. místo - J. Muron (Brno) 39 b

- M. Týzele (Brno) 39 b

5. místo - J. Havlíček (Praha) 32 b

6. místo - F. Kokeš (Všechlapy) 30 b

7. místo - A. Nášel (Holešov) 29 b

8. - 10. místo - P. Hamerník (SKP Nymburk)       26 b

- I. Muron (Brno) 26 b

- B. Sedlák (Brno) 26 b

Konečné pořadí žen - MČR 2009 - „top 7“
1. - 2. místo - K. Říhová (Praha) 35 b

- G. Železná (Praha) 35 b

3. místo - S. Onderková (Brno) 28 b

4. místo - D. Bakešová (Lysá n. L.) 24 b
5. - 6. místo     - A. Frankeová (Lysá n. L.) 22 b

- L. Pinosová (Zábřeh) 22 b

7. místo - V. Martínková (Loko Nymburk)        17 b

BEACH TURNAJ na kurtech
TK Slovan Lysá n. L.

V neděli 30. 8. 2009 pořádal

volejbalový oddíl TK Slovanu

Lysá n. L. mixový beachový tur-

naj, kterého se zúčastnilo 8 smíše-

ných dvojic složených z hráčů

Lysé a Nymburka.

Turnaj probíhal za krásného

slunečného počasí a za dobré

nálady všech zúčastněných, a tak

si jej dovolím zhodnotit jako

velmi povedený. O občerstvení se

nám od rána až do odpoledních

hodin postaral správce sportovní-

ho areálu Marek Poborský s rodi-

nou, kterým tímto děkujeme.

Celý den probíhal ve sportov-

ním duchu a dospěl kolem 16.

hodiny k vyhodnocení dvojic

v následujícím pořadí:

Všichni hráči obdrželi diplomy

a věcné ceny, které do turnaje 

laskavě věnovali:

Květiny Romantic
Petr Jirsa - Sport
Drogerie - Jaroslav Matouš
TV-VIDEO Centrum
Skuhrovec a syn

Tomáš Vítů
Landová Radka

Všem sponzorům srdečně

děkujeme.

Alena Frankeová,
volejbalový oddíl 

TK Slovan Lysá n. L.

1. Pavel Kutnar (Nymburk) Štěpánka Jíchová (Lysá)
2. Radek Čech (Nymburk) Alice Tomková (Lysá)
3. František Kokeš (Lysá) Diana Bakešová (Lysá)
4. Petr Hamerník (Nymburk) Eva Jonášová (Lysá)
5. Tomáš Hukal (Lysá) Věra Zoubková (Lysá)
6. Luděk Juříček (Lysá) Alena Frankeová (Lysá)
7. Vojta Černohorský (Lysá) Kristýnka Svobodová (Lysá)
8. Petr Čejka (Lysá) Lenka Čejková (Lysá)

Na fotografii zachycena útočná akce Petra Hamerníka a Evy Jonášové


