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Pranostiky:
○ Když začátkem listopadu sněží,
   mívá sníh pak výšku věží.
○ Den všech svatých je poslední,
    který léto zahání
○ Hřímá-li v listopadu, 
    bude dobrý rok.
○ Svatá Cecilie sněhem pole kryje
   (22. 11.)

sv. Ambrož

V druhé polovině letošního roku došlo k rekon-
strukci první poloviny Masarykovy ulice. 
Základním záměrem této investiční akce bylo 
zlepšit kvalitu životního prostředí v této expo-
nované části města a zlepšit bezpečnost všech 
účastníků silničního provozu, zejména chod-
ců. Hlavními pilíři těchto opatření je optické 
zmenšení komunikace (přesto, že ve skutečnos-
ti došlo k rozšíření vozovky o 0,5 m), osvícení 
přechodů pro chodce přímo v komunikaci, zpo-
malovací prahy formou vyzdvižení celé vozov-
ky, pruhy pro cyklisty. V rámci této investiční 
akce došlo ke kompletní rekonstrukci vodovo-
du, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení, 
komunikace a chodníku. Dále se vybudovala 
nová dešťová kanalizace, pruhy pro cyklisty, 
a příprava pro budoucí zasíťování Masaryko-
vy ulice optickým kabelem. Samozřejmostí je 
i výsadba nové zeleně a osazení nového měst-
ského mobiliáře. Stavbu od počátku provázely 
různé problémy. První velké zdržení bylo způ-
sobeno tím, že plynovodní potrubí bylo vedeno 
středem potrubí městské kanalizace. Přeložení 
trvalo plynárnám čtyři týdny. Další zdržení 
nastalo před výstavištěm při pokládce kanali-
zace kvůli vysoké spodní vodě a tekutým pís-
kům. Tento problém se podařilo technologicky 
vyřešit. Celkově stavba nabrala zhruba měsíční 
zpoždění. Chtěl bych poděkovat všem občanům 

a zejména těm, kteří v dané lokalitě bydlí za 
velkou trpělivost při výstavbě této komunikace. 
Zároveň bych se chtěl omluvit všem podnikate-
lům v této lokalitě za způsobené komplikace. 
V příštím roce bude rekonstrukce Masarykovy 
ulice pokračovat. Pokud vše půjde podle plánu, 
měla by být celá ulice hotová na podzim roku 
2010.  Celkové náklady na celou rekonstrukci uli-
ce jsou cca 47 mil. korun. Akce je hrazena 
z rozpočtu města.

Masarykova ulice v novém

Jiří Havelka, starosta

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem 
za fi nanční účasti města Lysá nad Labem pořádá:

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU 2009
28. listopadu od 15 hodin na Husově náměstí

Tomáš Březina uvádí:
○ Vystoupení žáků lyských škol
○ Vánoční melodie trubačů lyské Hasičské dechové hudby
○ Radostné kánonové zpěvy Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele
○ Mikulášská nadílka ○ Ohnivá show  
○ Tradiční adventní občerstvení za vánoční ceny 
○ Luft Kino Klub pokračuje dalším programem - viz. plakáty

  Spolu s vámi rozsvítíme vánoční strom a městskou výzdobu v 17 hodin.
Zvonečky, rolničky s sebou!

za pořadatele Jana Křížová
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19. jednání rady města se konalo 
5. 10. 2009. Dvě třetiny jednacích 
bodů z celkového počtu 27 tvoři-
ly podklady, připravené odborem 
správy majetku a investic. Vět-
šina z nich byla projednána bez 
větších problémů, pouze u bodu
 č. 2 - uzavření nájmu k městské-
mu bytu v č. p. 47 v Jedličkově 
ulici – členové rady skoro půl 
hodiny diskutovali o způsobu 
přidělování městských bytů. Je 
to pochopitelné, protože radním 
jde o objektivní pohled na věc 
a za každou žádostí se skrývá 
nějaký rodinný příběh. Žádostí
 o byt přibývá rychleji, než se jich 
daří vyřídit, a tak přidělování bytů 
není oblíbeným tématem jednání. 
Pozitivním momentem je to, že 
současně s byty se daří odkupovat 
pohledávky z dlužného nájemné-
ho. V bodech č. 8 a 9 byly prodá-
vány 2 pozemky z majetku města. 
Po otevření obálek byly nabízené 
ceny 1 200 Kč a 1 108 Kč za metr 
čtvereční. V souladu se zákonem 
bude mít v případě prodeje pozem-
ků konečné slovo zastupitelstvo. 
V bodu č. 11 se jednalo o dalším 
provozování placeného parkování 
při výstavách – dosavadní smlou-
va s p. Vlčkem byla prodloužena 
o 1 rok. V následujícím bodu rada 
vybírala zpracovatele administra-
ce projektu na výstavbu sběrné-
ho dvora. Ze dvou nabídek rada 
zvolila fi rmu Ing. Pavel Novák 
z Prahy 7 s nabídkovou cenou 
232 000 Kč. Bod č. 14 nepřinesl 
radě příliš radosti, protože se
jednalo o stavu střechy na měst-
ském domě č. p. 1032 na Husově 
náměstí (ve dvoře proti úřadu), 
kde sídlí některé lékařské ordina-
ce. Ukázalo se, že střecha vyžadu-
je důkladnou opravu, a tak rada 
požádala o předložení nabídek s 
využitím moderních typů krytiny.
Blok bodů s č. 19 až 21, před-
ložený odborem školství a kultury, 
byl projednán v rychlém tempu. 
Byly schváleny zřizovací listiny 
základních a mateřských škol 
a základní umělecké školy tak, 
aby odpovídaly platným právním 
předpisům a v posledním z troji-
ce bylo schváleno zvýšení počtu 
žáků v základní umělecké škole na 
620. V dalším bodu rada vzala na 
vědomí rozpočtový výhled města 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
do roku 2014 a dále byly schvá-
leny dvě půjčky po 30 000 Kč 
na modernizaci bydlení občanů. 
V předposledním bodu ke schvá-
lení byl vybrán dodavatel serveru 
pro posílení výpočetní techniky 
na úřadě, a to od fi rmy AutoCont 
CZ za 233 000 Kč. Posledním 
bodem byl návrh programu jed-
nání zastupitelstva města. 
Závěrečná diskuse byla krátká 
a po špatné zprávě o poškozených 
vratech na hřbitově pan starosta 
zakončil jednání v optimistickém 
duchu: město získalo výraznou 
dotaci na kanalizaci a práce na 
rekonstrukci Masarykovy ulice 
pokračují už bez komplikací.    

20. jednání rady města 
se konalo 20. 10. 2009. Program
o 21 bodech proběhl rychle 
a bez průtahů. Zastavíme se u bodu 
č. 6, v němž byl schválen plán zim-
ní údržby na sezónu 2009/2010. 
Mezi nové povinnosti města při-
byl i úklid chodníků, kolem čehož 
se rozvinula krátká diskuse, jak 
je tento úkol řešen v okolních 
městech. S plánem údržby budou 
čtenáři Listů seznámeni v prosin-
covém čísle. V bodu č.10 rada 
vybírala dodavatele na pokládku 
zatravňovací dlažby podél zdi 
v Komenského ulici. Ze tří oslo-
vených fi rem dorazila pouze jedi-
ná nabídka, a to od fi rmy Uher 
z Neratovic, výše zakázky je 
208 000 Kč. Touto zakázkou se 
dlažba „dotáhne“ až ke kovaným 
vrátkům vedle kostela. V dalším 
bodu se vybíral dodavatel na pře-
ložení chodníku v Mírové ulici 
ke křižovatce s ulicí B. Němco-
vé. Rada se z fi nančních důvodů 
rozhodla tento bod odložit, až 
budou jasné náklady na opravu 
vrat u hřbitova. Oprava určitě 
přesáhne 100 000 Kč, ale město 
bude požadovat úhradu z povin-
ného ručení řidiče, který vrata 
a sloupy poškodil. V bodu č. 12 
byli jmenováni 2 členové komi-
se, kteří budou posuzovat nabíd-
ky na zajištění údržby zeleně 
a komunikací ve městě. Jsou to 
pp. Jaroslav Radoň a Petr Jelínek 
z Technických služeb Nymburk, 
kteří budou garantovat odbor-
nost výběru. V bodu č. 15 rada 
schválila přijetí darů pro základ-

ní školy: ZŠ Komenského dosta-
ne dar naturální – stojan na kola, 
ZŠ Hrozného obdrží od sponzorů 
částku 8 200 Kč na vydání CD 
s písničkami školního sboru „Fon-
tána“. V dalším bodu se jednalo
 o převodu 175 000 Kč z provoz-
ních prostředků MŠ v Brandlově 
ulici na investice, z nichž by se 
hradily nové herní prvky v zahra-
dě. Rada rozhodne až po zjištění, 
zda byla provedena výmalba škol-
ky. Bod č. 17, rozdělení zbývající 
části hospodářského výsledku za 
rok 2008, byl schválen bez při-
pomínek podle návrhů ředitelů 
MŠ a ZŠ. V bodu následujícím 
se rozvinula diskuse v souvislosti 
s výstavbou nového domova seni-
orů – o věci se bude jednat i na 
zastupitelstvu. V bodu č. 20 byly 
schváleny návrhy na 4 občany 
města, aby pokračovali ve funk-
ci přísedících u Okresního soudu 
Nymburk. V posledním bodu ke 
schválení se jednalo o žádost TK 
Slovan o poskytnutí 100 000 Kč 
na spolufi nancování rekonstruk-
ce volejbalových kurtů. Rada se 
k žádosti vrátí znovu v listopadu.  

6. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 21. 10. 2009. Začátek 
byl stanoven o hodinu dříve než 
na obvyklou pátou odpolední, 
protože pan Ing. arch. Michal 
Šourek z fi rmy MS Development 
přišel referovat, jak se pokračuje 
v projektu Sluníčková zahrada, to 
jest v areálu bývalé Fruty. Zdán-
livě se neděje nic, ale obrazová 
prezentace svědčila o opaku. 
Dosavadní projektovou přípravu 
shrnul přednášející v několika 
bodech a konstatoval, že byly 
splněny všechny podmínky pro 
zahájení stavebního řízení. Poda-
řilo se vyřešit většinu bodů, které 
byly sporné z pohledu budou-
cích sousedů v Pivovarské ulici. 
V celém komplexu bude umístěno 
258 bytů v různých velikostech, 
8 nebytových prostor, 345 parko-
vacích stání, z nichž je více než 
300 ve spodních podlažích objek-
tů. K atraktivním místům bude 
patřit akvapark s tobogánem, na 
střeše bazénu bude odpočinková 
travnatá plocha a dětské brouzda-
liště. Obchodní zóna byla řešena 
v duchu hesla „všechny služby na 

dlani“. Obdobně je pojata i spo-
lečenská zóna s tanečním sálem. 
Restaurační zázemí bude využí-
váno i v době, kdy v sále nebude 
žádná akce. Stejně tak i návštěv-
níci bazénu budou moci využít 
služeb gastronomického centra.
Při práci na projektu se objevil 
další vodní prvek, a sice „potů-
ček“ v podobě betonového rigo-
lu, kterým bude dešťová voda 
za střech přiváděna do jezírka 
v odpočinkové části mezi bloky. 
Další novinkou je informační 
centrum s venkovní kavárnou
 a posezením v blízkosti plánova-
ného náměstíčka, v dohledu bude 
dětské hřiště. Během výkladu 
M. Šourka absolvovali zastupi-
telé virtuální procházku několika 
objekty a bylo vidět, že návr-
hy jsou velmi „vypiplané“, a to 
včetně technologie. Velký důraz 
architekti kladli na to, aby sta-
věli město pro 21. století, kde by 
lidé žili a ne se chodili jen vyspat. 
V následující diskusi odpověděl 
M. Šourek na všechny dotazy. 
Z nich vybírám jen některé 
informace: předpokládaný ter-
mín zahájení výstavby – květen 
2010. Začaly by se stavět 3 byto-
vé objekty a 2 objekty občan-
ské vybavenosti. Objekty jsou 
navrženy jako nízkoenergetické 
a primárním zdrojem vytápě-
ní by měla být elektrická ener-
gie, jako záložní zdroj tepla pak 
plynové topení s objektovými 
kotelnami. Solární energie bude 
využita v bazénu a v hotelovém 
komplexu. Významnou informa-
cí bylo i to, že fi nancující banka 
(i při dnešním stavu fi nancí) je 
připravena začít v příštím roce 
s uvolňováním peněz, potřebných 
na výstavbu. Projektanti počítají 
i se spoluprací města při obsa-
zování míst drobného prodeje 
a služeb. Z výrazu zastupitelů 
a závěrečného potlesku bylo 
poznat, že se prezentace líbila.
Plánovaná hodina se o něco
protáhla, ale v následujícím
programu  zastupitelé zdržení
dohonili. Skoro polovina ze
17 bodů ke schválení se 
týkala věcných břemen.
 K podkladům nebyly žádné při-
pomínky, a tak bylo 8 bodů schvá

pokračování na straně 3

2
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Velice mě překvapil článek měst-
ského výboru KSČM v minulých 
Listech. Neznám sice žádného člena 
výboru, ale podle vyjádření tohoto 
kolektivního orgánu musí být jeho 
členové „ vynikajícími architekty, 
stavbaři, ekonomy a sociálními plá-
novači“. Mám trochu jiný názor, 
a proto se pokusím dát věci na pra-
vou míru. Z článku zcela jednoznač-
ně vyplývá, že komunisté nehodlají 
respektovat demokratická rozhod-
nutí zastupitelstva. Tato rozhodnutí 
jsou pro ně vždy „podivná, temná 
nebo nad nimi zůstává rozum stát“. 
Chápu jejich snahu se za každou 
cenu zviditelnit a zdiskreditovat vše, 
co se ve městě a státě děje. Nic jiné-
ho totiž nedělají již od doby svého 
vzniku. Vše co nejsou schopni ovliv-
nit, nebo řídit je zkrátka „podivné“.     

Teď konkrétně k jednotlivým 
bodům jejich polemiky:

Mateřská škola:
O zániku mateřské školky v Zahrad-
ní ulici pojednává jiný článek
v těchto Listech. Co se týká nové 
mateřské školky je pravdou, že lze 
postavit kontejnerovou školku za 
relativně malých fi nančních nákla-
dů (cca 6 mil. Kč). Nicméně je otáz-
kou, zda bude tato školka splňovat 
všechny požadavky moderní stavby.  
Zejména vhodnost prostředí pro 
naši nejmladší generaci, ekologické 
a ekonomické standardy, estetická 
hlediska apod. Domnívám se, že 
nikoli. Naopak projekt, který město 
podpořilo dle názory většiny zastu-
pitelů tato hlediska splňuje.  Projek-
tovou dokumentaci jsme od fi rmy 
MS Development získali jako spon-
zorský dar, tzn., že město projekt 
neplatilo. Nová školka by měla být 
v provozu od příštího školního roku. 
Je pravdou, že zastupitelstvo rozhod-
lo o vzetí úvěru na výstavbu mateř-

ské školky. Pro vzetí úvěru hlasova-
li i zástupci KSČM v zastupitelstvu, 
takže nechápu, proč je teď fi nanco-
vání formou úvěru napadáno. Město 
bude žádat na výstavbu mateřské 
školy peníze z ROP Střední Čechy, 
pokud uspějeme, je možné, že 
fi nancování formou úvěru nebude 
třeba. 

Masarykova ulice:
O Masarykově ulici pojednává 
jiný článek v těchto Listech, tak 
si dovolím jen krátkou poznám-
ku. Projekt Masarykovy ulice byl 
několikrát projednáván v zastu-
pitelstvu města i s občany a se 
všemi dotčenými orgány státní 
správy. Projekt připravil erudo-
vaný autorizovaný projektant 
a architekt. Byly v něm zohledně-
ny i některé připomínky obyvatel 
například na položení asfaltu mís-
to stávající dlažby kvůli hlučnosti 

Vyjádření k polemice MV KSČM

pokračování ze strany 2
leno v jednom bloku. Všechny 
zbývající byly projednány v radě, 
také nebyly konfl iktní a schva-
lování probíhalo jako na drátku. 
V úvodu každého bodu pan staros-
ta přednesl krátké úvodní slovo.
 U bodu č. 15, v němž se jednalo 
o změnu regulačního plánu 
v lokalitě Na Vysoké mezi, refe-
rovala vedoucí stavebního úřadu 
Ing. Čížková. V dodatečně zařaze-
ném bodu se jednalo o náhradním 
pozemku pro výstavbu domova 
seniorů v Lysé nad Labem. Pan 
starosta informoval o aktuálním 
stavu po soudním jednání, kdy 
soud investorovi (jímž je Stře-
dočeský kraj) doporučil jednat 
s oponenty. Jednání skončilo 7. 10. 
v patové situaci, kdy kraj zhod-
notil fi nanční nároky oponentů 
výstavby jako nereálné. Současně 
bylo městu doporučeno, aby byla 
nabídnuta jiná alternativa, tj. jiný 
vhodný pozemek. Rada města 
dne 20. 10. projednala návrh pana 
Sedláčka, který „vrací do hry“ 
pozemek města v Sojovické uli-
ci, na kterém stojí bývalá konírna 
a stodola zahrádkářského svazu. 
V nastalé poměrně rušné diskusi 
bylo konstatováno, že určitě stojí 
za to usilovat o udržení šance na 

kém duchu informacemi o zís-
kaných dotacích: 2,7 milionů Kč 
na kanalizaci v Masarykově ulici 
(díky M. Chloupkové), 23 mili-
onů Kč na dobudování chybějící 
kanalizace města. Potěšující jsou 
i výsledky spolupráce s Policií 
ČR při řešení dopravní situace 
v Mírové ulici: po umístění záka-
zových značek by se zde neměla 
vyskytovat žádná nákladní auta 
v době od 22 do 6 hodin. Dále 
pozval zastupitele na oslavy 
28. října a 17. listopadu. 
Velký prostor dostal Ing. Otava: 
obsáhle informoval o probíhající 
elektrizaci trati do Milovic (akce 
za 300 milionů Kč), o přípravě 
výstavby parkoviště P+R v Čap-
kově ulici na drážních pozemcích 
(35 milionů Kč), připravuje se 
generální oprava nádražní budo-
vy. Zdůraznil, že vše se daří 
díky ukázkové spolupráci ČD 

– krajský úřad – město. Zajíma-
vou informací z jeho strany byla 
i nově vyvstalá možnost, aby se 
provizorní pracovní cesta podél 
rekonstruované trati ponechala na 
místě (budou-li majitelé pozem-
ků souhlasit) a po malé úpravě 
vznikne nová cyklostezka z Podě-
bradovy ulice do Milovic, zcela 
oddělená od silničního provozu. 

výstavbu domova. Pan Ing. Šťast-
ný poukázal na to, že pokud se za-
čne hledat a připravovat jiná loka-
lita ke stavbě, pak hrozí nebezpečí, 
že město o peníze přijde. Pan Ing. 
Gregor se zeptal, jaký bude 
postup při čerpání peněz? Z odpo-
vědi pana starosty vyplynulo, že 
částka kolem 100 milionů Kč je 
zatím rezervována pro výstavbu 
domova v Lysé až do roku 2010. 
Potom se peníze mohou převést 
do jiné kapitoly státního rozpočtu, 
ale částka po uvedeném termínu 
už bude nižší. Proto by měla být 
využita situace, která vznikne po 
vydání rozhodnutí kraje o odvo-
lání proti územnímu rozhodnutí. 
Diskuse pak skončila návrhem, 
aby město jako náhradní variantu 
pro stavbu nabídlo kraji pozemek 
v Sojovické ulici, ale současně 
zastupitelé uložili panu starostovi 
a paní místostarostce, aby pokra-
čovali v jednání se Středočeským 
krajem.
Posledním bodem byla informa-
tivní zpráva kontrolního výboru 
o provedených třech kontrolách 
na městském úřadu, při nichž 
nebyly shledány závady.
Diskusi k obecním záležitostem 
zastupitelé využili plnou měrou. 
Pan starosta zahájil v optimistic-

Také pan Ing. Gregor přispěl do 
diskuse pochvalou prezentace 
MS Development, ale aby chvály 
nebylo příliš, poukázal na chybě-
jící koncepční dokumenty, např. 
plán rozvoje města, plán doprav-
ního systému, plán rozvoje zeleně 
atd., což jsou materiály, které jsou 
v okolních městech zpracovány a 
běžně využívány. Nahodilé vylep-
šování města je dobré, ale někdy 
vázne provázanost akcí. Také Ing. 
Firman podpořil myšlenku kon-
cepčních materiálů, jež mohou 
být vytvářeny „z vlastních zdro-
jů“ a tím mohou být i fi nančně 
přijatelné. V diskusi vstoupila 
ředitelka MŠ Mašinka paní Černá, 
která poděkovala za rekonstrukci 
objektu. Odvrácenou stranou jsou 
překročené náklady o 200 000 Kč,
vzniklé vyvolanými pracemi, 
které bylo nutné udělat. Požáda-
la zastupitele o nalezení řešení. 
S kritickými body na rekonstruo-
vanou Masarykovu ulici vystoupil 
pan Ježek. O odpověď se podělili 
současný i bývalý starosta, kteří 
vysvětlili některé detaily projektu. 
Po schválení usnesení pan staros-
ta zasedání ukončil.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

či zvýšení bezpečnosti chodců. 
Kanalizace a vodovod projektoval 
autorizovaný projektant v oboru 
vodní stavitelství, tak aby tato 
vedení měla dostatečnou kapacitu 
a to i s výhledem do budoucnos-
ti. Nerozumím tomu, proč MV 
KSČM kritizuje výstavbu nových 
komunikací, zřejmě chce, aby se 
občané i nadále ve svých ulicích 
často připomínajících tankodrom 
brodili bahnem. Panelová komu-
nikace samozřejmě není ideálním 
řešením, ale alespoň zaručuje ces-
tu domů suchou nohou. Nevím, 
kterou panelovou komunikaci má 
MV KSČM na mysli, nicméně 
se domnívám, že se jedná o ulici 
vedoucí před domem jednoho ze 
zastupitelů za KSČM.

Bývalý areál Fruty:
Nechci rekapitulovat vše, co již 

pokračování na straně 4

3



             11/2009 LISTY města Lysé nad Labem

zvážení daného případu lze v sou-
ladu se statutem fondu poskytnout 
příspěvek až 90% z celkových 
nákladů na výdaje v mimořád-
né situaci. V případě výrazného 
zhoršení sociální situace ve městě 
je radnice připravena adekvátně 
reagovat.   
                                Jiří Havelka
         starosta

pokračování ze strany 3
bylo o Frutě napsáno. Ve zkrat-
ce, v areálu bývalé Fruty bude 
stát nový víceúčelový kulturní 
sál, bazén, hotel, podzemní par-
koviště, prostory pro novou poštu, 
byty a mnoho dalšího. Projekt je 
ve fázi zjišťování vlivu na životní 
prostředí. Poté bude následovat 
řízení o umístění stavby. Mám 
přislíbeno, že v nejbližší době 
bude fi rma o postupu výstavby 
informovat občany města v Lis-
tech.

Protikrizová opatření
Je pravdou, že zastupitelé za 
KSČM přišli s řadou protikrizo-
vých opatření. Tato opatření by 
bohužel občanům nepomohla. 
Navíc, některé návrhy byly zjev-
ně v rozporu se zákonem a podpo-
rovaly dle mého názoru možnost 
vzniku korupčního prostředí.

Naše město patří mezi města
 s nejnižšími poplatky v oko-
lí. Pro srovnání uvádím tabulku. 
Průměrná výše měsíčního nájem-

ného v městském bytě 3+1 (cca 
70 m²) v Lysé nad Labem činí: 
5 200 Kč. Průměrná výše měsíč-
ního nájemného v městském bytě 
3+1 (cca 70 m²) v Milovicích činí: 
4 800 Kč. Průměrná výše obvyk-
lého měsíčního nájemného v bytě 
3+1 (cca 70 m²) v Lysé nad Labem 
a v Milovicích činí dle oslove-
ných realitních kanceláří cca 
10 000 Kč. (Všechny částky jsou 
uvedeny včetně služeb s nájmem 
souvisejících)

Z výše uvedeného vyplývá, že se 
město snaží o co nejnižší fi nanční 
zátěž občanů. I přesto v případě 
nutnosti město nabízí využít při 
placení poplatků všeho druhu či 
placení nájemného a služeb s ním 
spojených formu splátkového 
kalendáře. 
Město má zřízen charitativní 
fond, který je zaměřen na pomoc 
občanům, kteří se ocitli v krizo-
vé situaci a nelze jim pomoci 
zákonnými dávkami. Čerpání
 z charitativního fondu je možné 
na základě písemné žádosti, ke 

které je nutno doložit doklady
 o fi nančním příjmu žadatele nebo 
rodiny. Prostředky z tohoto fondu 
čerpají například matky samoživi-
telky na ozdravné pobyty dětí, 
lyžařské výcviky, letní tábory 
apod. Též jsou podporovány han-
dicapované a invalidní děti. Dle 

Cena vodného stočného:
Pro rok 2009 činí 56,09 Kč (včetně DPH)
Cena vodného a stočného v okolních a městech:
Milovice....................................................63,93 Kč
Nymburk...................................................63,93 Kč
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav .......61,44 Kč
Čelákovice ..................................................5,98 Kč
Benátky nad Jizerou .................................65,90 Kč

Poplatek za likvidaci odpadu:
Základní výše poplatku pro rok 2009 činí 450 Kč
Zlevněná výše poplatku pro rok 2009 činí 390 Kč

Výše poplatku v okolních a městech: 
(jednotná cena)
Milovice .....................................................480 Kč
Nymburk ....................................................492 Kč
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ........480 Kč
Čelákovice………………………………...480 Kč
Benátky nad Jizerou………………………420 Kč
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Mezi občany našeho města byly dne 24. 9. 2009 
přivítány tyto děti:

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Výzva:
Vyzýváme rodiče,  kteří mají zájem o účast na slavnostním obřadu 
„Vítání občánků“, aby po narození dítěte oznámili jméno dítěte,
datum narození a trvalé bydliště odboru školství a kultury 
MěÚ Lysá nad Labem. Na základě tohoto oznámení jim bude zaslána 
pozvánka na následující obřad.

e-mail: frankeova@mestolysa.cz
tel. 325 510 212

Přívítali jsme nové občánky města:

Tomáš Hutr  
Václav Greif
Marek Srp  
Adam Votrubec

Natálie Horváthová
Michaela Málková

Anastázie Součková
Matyáš Říha

Tereza Mandysová
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1. 12.  Vánoční tradice (Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou)
  Od 16.30 hod. v MěK
  www.knihovnalysa.cz
3. 12.  Mikulášská nadílka 
      - v tělocvičně Sokola
  info@mcparnicek.cz
4. 12.  Sek Jsi Bombónky, Jamchestra + host
  Od 20.00 hod. v kině na Husově náměstí
  www.luftkinoklub.cz
5. 12.  Zájezd na Advent do Rakouska 
  (Linz, Freistadt)
  Odjezd v 5.00 hod. z parkoviště u kina
  horcickova@mestolysa.cz
  www.spolekrodakulysa.cz 
6. 12.  MUSICA GAUDEANS (Adventní koncert)
  Od 16.00 hod. v Kostele sv. Jana Křtitele
  svoboda@mestolysa.cz
8. 12.  Tvořeníčko pro děti od 3 let 
        - v MC Parníček
  info@mcparnicek.cz
9. 12.  Miroslav Hloucal a Infi nite Quintet
  Od 20.00 hod. v kině na Husově náměstí
  www.luftkinoklub.cz
10. 12.  Přednáška 
  Na téma Jak si vedu II. aneb nejen o odměnách
   a trestech, ale i o dárcích a splněných přáních..
  - v MC Parníček
  info@mcparnicek.cz
11. 12.  Surikhata
  Od 20.00 hod. v kině na Husově náměstí
  www.luftkinoklub.cz
12. 12.  Vánoční pohádka (Divadlo)
  V kině na Husově náměstí
  www.luftkinoklub.cz
12. 12.  Lážo Plážo (Koncert folkové kapely)
  Od 20.00 hod. v restauraci Gurmán
  Tel. 603 289 405
18. 12.  Irena a Vojtěch Havlovi
  (Koncert v rámci Hudebních sklepů)   
  Od 20.00 hod. v kině na Husově náměstí
  www.luftkinoklub.cz
26. 12.  Bigbeatové Vánoce (Festival místních kapel)
          - v kině na Husově náměstí
          www.luftkinoklub.cz
31. 12.        Silvestr 
         - v kině na Husově náměstí
         www.luftkinoklub.cz

Podrobnější informace o akcích se dozvíte 
na webových stránkách organizátorů.

Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele Lysá nad Labem

HLEDÁME ZPĚVÁKY
○ Uplatnění najdou všechny hlasy (soprán, alt, tenor i bas)

○ Není nutná praxe sborového zpívání
○ Zpíváme různé hudební žánry

○ Zkoušky máme každé pondělí  19.00 - 21.00 hodin.

Pro více informací pište na info@chramovysborlysa.cz 
nebo volejte 773 588 314
www.chramovysborlysa.cz

  
KULTURNÍ KALENDÁŘ 2009             Listopad                                             Prosinec 

1. 11. - 30. 1. Výstava fotografi í z fotosoutěže
 MěÚ 2. patro, dveře č.58
 frankeova@mestolysa.cz
3. 11. Toulky minulostí - Putování Indií
 (Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou)
 Od 16.30 hod. v MěK
 www.knihovnalysa.cz
4. 11. Kurz drátování
 Od 16.30 hod. v MěK
 www.knihovnalysa.cz
6.  11. Oldřich Janota (Koncert v rámci cyklu „Hudební sklepy“)
 Od 20.00 hod. v kině na Husově náměstí
 www.luftkinoklub.cz
7. 11. Obnova sadu ve Staré Lysé (soutěž vzorků)
 Od 14.00 hod v obecním sadu ve Staré Lysé
 svoboda@mestolysa.cz
8. 11. Koncert duchovní a světské hudby
 Od 16.00 hod. v Kostele sv. Jana Křtitele
 zus.lysa@iol.cz
10. 11. Tvořeníčko pro děti od 3 let - v MC Parníček
 info@mcparnicek.cz
11. 11. Svatomartinský průvod s lampiony a ohňostrojem
 Od 17.30 hod. (přijede i Martin na bílém koni)
 mpatielysa@seznam.cz
12. 11. Přednáška na téma Bojujeme s bubáky
  aneb o úzkosti a strachu dětí v MC Parníček
 info@mcparnicek.cz
13. 11. Vernisáž výstavy kreseb a fotografi  Julie   
 Hrnčířové, Moniky Kolářové a Martina   
 Petráska + koncert Zaum + divadelní před 
 stavení No food, no shit 
 Na motivy povídky F.Kafky Umělec v hladovění
 Od 20.00 hod. v kině na Husově náměstí
 www.luftkinoklub.cz
13. - 14. 11. umanitární sbírka oblečení, lůžkovin,   
 přikrývek, nádobí, knih
 Od 8.00 hod. v garáži za MěÚ
 chloupkova@mestolysa.cz
17. 11. ABBA WORLD REVIVAL
 Od 19.30 hod. v kině na Husově náměstí
 frankeova@mestolysa.cz
18. 11. Kurz drátování
 Od 16.30 hod. v MěK
 www.knihovnalysa.cz
19. 11. Znakování s miminky 
 (informační schůzka v MC Parníček)
 info@mcparnicek.cz
20. 11. Jordi Torens (Španělsko)
 Koncert jazzového tria španělského kytaristy
 Od 20.00 hod. v kině na Husově náměstí
 www.luftkinoklub.cz
22. 11. Cirkus Chauve (Divadlo pro děti i dospělé)
 Od 15.00 hod. v kině na Husově náměstí
 www.luftkinoklub.cz
26. 11.  Keramika (vyrábění dárků z keramiky v MC Parníček)
  info@mcparnicek.cz
28. 11.  Přivítání Adventu 2009
  Od 15.00 hod. na Husově náměstí 
  Od 17.00 hod. Petrpaslíkovo divadlo pro děti i dospělé  
               v kině  Luft Kino Klubu 
  (projekce animovaných fi lmů na baru)    
  www.spolekrodakulysa.cz 
  www.luftkinoklub.cz
28. 11.  Gonoreas (Švýcarsko), The Old Ones (CZ),  
  Authentic (CZ,Heard´n´heavy) trojkoncert 
  Od 20.00 hod. v kině na Husově náměstí
  www.luftkinoklub.cz
29. 11.  Sportovně relaxační neděle s Lukášem Kolkem
  Od 10.00 hod. v tělocvičně ZŠ Komenského
  houzvickova.hana@seznam.cz
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Město Lysá nad Labem
Vás srdečne zve na koncert:

 

World Revival
17. 11. 2009 v 19.30 hod.

Kino na Husově náměstí 
Lysá nad Labem

Předprodej: Městský úřad Odbor kultury Luft kino klub

Koncert je dotován městem Lysá nad Labem v rámci
oslavy Dne boje za svobodu a demokracii

                                                             Vstupné: 150 Kč

AKCE
Pokud není uvedeno jinak 
začátky od 20.00 hod.

Pá 6.11. Oldřich Janota  
- koncert v rámci Hudebních sklepů
Písničkář, nedoceněný génius české 
hudební scény 70. a 80. let. Bývá 
řazen mezi představitele minimální 
a meditativní hudby, folku a rocku, 
ale nejčastěji jako tvůrce procházející 
mezi žánry. Vstupné: 80,-

Pá 13.11. “Poprvé”
 - vernisáž výstavy kreseb a fotografi í 
Julie Hrnčířové, Moniky Kolářové 
a Martina Petráska. Od 20.00 hod.
No food, no shit 

- divadelní představení na motivy 
povídky F. Kafky Umělec v hladově-
ní. Od 20.30 hod.
Zaum 
– koncert kapely věnující se vlastní 
autentické tvorbě, ve které osobitým 
způsobem propojuje inspiraci alterna-
tivní rockovou,etnickou a soudobou 

“vážnou” hudbou. Od 21.00 hod.
Bude vybráno dobrovolné vstupné.

Út 17.11. ABBA World Revival 
od 19.30 hod.
Dokonalá živá interpretace skladeb 
ABBA včetně totožné image, dobo-
vých kostýmů a pódiové choreogra-
fi e. Vstupné: 150,-/ info: 325 510 
212/předprodej lístků: MěÚ a Luft 
kino klub

Pá 20.11. Jordi Torens 
– jazz se španělským aroma
Koncert jazzového tria španělského 
kytaristy - skvěle propracovaný 
hudební styl Bolero, původně španěl-
ský lidový tanec, propojený s jazzem 
a latinou. Vstupné:100,-

Ne 22.11. Cirkus Chauve 
– divadlo pro děti i dospělé, od 15 
hod. Příběhy malého rodinného 
cirkusu Chauve - divadelní adap-
tace dětské knihy Jiřího Bilba 
Reidingera. Vstupné: 70,- 

So 28.11. Kudy cesta do diva-
dla - Petrpaslíkovo divadlo 
Divadlo pro děti i dospělé v rámci 
Oslav Adventu. Kombinace loutkové-
ho divadla se živým divadlem. Délka 
60 min. / Vstupné: 50,- / od 17.00 hod.
Projekce krátkých animova-
ných fi lmů na baru kinoklubu 
od 17.00 do 19.00 hod.

So 28.11. Gonoreas (Švý-
carsko), The Old Ones (CZ), 
Authentic (CZ, Heard’n’heavy) 
– trojkoncert.

Začátky od 20.00 hod. pokud 
není uvedeno jinak; 
Vstupné: 60 až 80 Kč

Út 3.11. Hanebný pancharti
Quentin Tarantino a Pomsta 
s velkým P, ovšem tentokrát ještě 
s nacisty, židy a extrémně hořlavým 
celuloidovým fi lmovým materiálem. 
Titulky / 149 min.

St 4.12. Číslo 9
V roce 2005 natočil Shane Acker 
krátkometrážní fi lm “9”, který 
zaznamenal obrovský úspěch a byl 
nominován na Oscara. Po tomto 
úspěchu se rozhodl za pomoci Tima 
Burtona natočit tento fi lm opět, ale 
jako celovečerní.. 
Titulky/79 min.

So 7.11. Zataženo, občas trakaře 
od 16 hod.
Filmová adaptace dětské knihy spiso-
vatelky Judi Barettové vypráví 
o vynálezci, jehož experiment způ-
sobí kolaps, při němž začnou z nebes 
padat gigantické potraviny. 
Animovaný/česky/90 min.

Út 10.11. Lištičky
Příběh dívek ze Střední Evropy v 
Londýně - debut režisérky Miry For-
nayové premiérovaný na prestižním 
festivalu v Benátkách. 
Titulky/90 min.

FK:
St 11.11. Muž na laně 

„Umělecký zločin století“
Dokument o pouličním umělci, 
který se rozhodl po laně a bez jištění 
překonat gap mezi severní a jižní 
věží tehdy ještě stojícího Světového 
obchodního centra. Režie: James 
Marsh/VB/2008/94min./titulky/vstup-
né: členové FK zdarma, ostatní 70,-
/projekce na baru kinoklubu

Čt 12.11. Ulovit miliardáře
Miliardáře touží ulovit každý i každá. 
Policisté, novináři, politici, umělci, 
dámy i chlápci od náboženství. Nová 
komedie režiséra Tomáše Vorla. 
Česky/88 min.

So 14.11. 
Hannah Montana 
od 18 hod.
Česky/titulky/102 min
Na sever 
od 20.00 hod.
Tragikomedie ze severského 
prostředí, vypráví příběh o norském 
chlapíkovi Jomarovi, který se vydá 
na svém skůtru na antidepresivní off-
road cestu za štěstím.
Titulky/78 min.

Čt 19.11. Návrh
Romantická komedie se Sandrou 
Bullock a Ryanem Reynoldsem v 
hlavních rolích.
Titulky, 108 min.

So 21.11. Rozervaná objetí
Už počtvrté Pedro Almodóvar obsadil 
Penélope Cruzovou (Na dno vášně, 
Vše o mé matce, Volver). V tomto 
barvitém snímku pro ni nachystal 
nahé scény i postavu špatné herečky... 
Titulky/129 min.

St 25.11. District 9
Jihoafrický debutant Neill Blomkamp 
na poli celovečerního fi lmu přichází 
se satirickou alegorií obtíží multikul-
turního soužití, již balí do přitažlivé-
ho sci-fi  hávu.
Titulky/112 min.

Čt 26.11. Chceš mě, chci tě
Sexy komedie o mužích, ženách 
a obrovské propasti, která odděluje to, 
jak o sobě navzájem smýšlejí, sní a 
snaží se opačné pohlaví svádět. 
Titulky/101 min.

Pá 27.11. Protektor
Co všechno jste ochotni zradit pro 
lásku? Okupační drama o cyklistech 
s páteří, ohnutou měnícími se ideolo-
giemi aneb platí Hitlerovo „Čech je 
cyklistou, jenž se nahoře hrbí, dole 
však šlape“? 
Česky/100 min.

So 28.11. Oslavy Adventu 
od 17.00 hod.
Projekce krátkých animovaných 
fi lmů na baru kinoklubu (divadlo pro 
děti v sále, viz. akce). 

Ne 29.11. Vzhůru do oblak 
od 16.00 hod.
Jubilejní desátý celovečerní počin 
studia Pixar nás za pomocí pouťo-
vých balónků vynáší do světa klukov-
ských fantazií.
Animovaný/Česky/2009/96 min. 

Akce:
4.12.   Sek Jsi Bombónky
           Jamchestra + host 
9.12.   Miroslav Hloucal
           a Infi nite Quintet
11.12. Surikhata
12.12. Divadlo: Vánoční pohádka
18.12. Irena a Vojtěch Havlovi    
           – hudební sklepy
26.12. Bigbeatové Vánoce 
           – festival místních kapel
31.12. Silvestr v kině

Kino:
1.12. Náhradníci
3.12. Láska na druhý pohled
8.12. Libuše
10.12. Vánoční příběh
12.12. FK: Dům k pověšení 
15.12. 2Bobule
17.12. Vánoční koleda
19.12. 2012
22.12. Ať žijí rytíři

Rezervace míst prostřednic-
tvím sms na tel. 773625007. 
Sedadla nejsou číslována.
Předprodej vstupenek na akce  
na baru kinoklubu
(út - so, 18 – 24 hod.)

Návštěvou našeho kina podporujete 
kulturní prosperitu regionu.
Možnost pronájmu sálu, klubu 
a vybavení .
Informace na lucie@luftkinoklub.cz. 
www.luftkinoklub.cz

Program Listopad 2009

KINO

PŘIPRAVUJEME:

NABÍZÍME PRÁCI:

 Luft kino klub přijme servírku/
číšníka. Plat 60,- / hod. + dýžka, 
možno i brigádně.
Info: na tel.: 773 625 007 nebo
e-mail: lucie@luftkinoklub.cz

 Husovo nám. 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

kino klub
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Pouhé čtyři roky existence sboru 
dobrovolných hasičů v Lysé na 
Labem zajistily, že mu byla svě-
řena organizace 3. sjezdu „Hasič-
ské župy mělnické“. Tato událost 
byla již předznamenána na minu-
lém sjezdu v Brandýse na Labem 
a zavazovala lyské hasiče zvlád-
nout bohatý program především 
po organizační stránce. Termín byl 
stanoven na 8. srpna roku 1882.
Snad proto již 25. června zaslalo 
vedení mělnické župy ofi ciální 
vyrozumění městské radě v Lysé 
nad Labem, …“aby včas přede-
šlo se veškerému snad nedoro-
zumění, jak se stalo o posledním 
sjezdu v Brandýse…“. Tam totiž 
jaksi zapomněli hasiči o rok dříve 
akci městu oznámit. „Nadějeme 
se, že slavná městská rada, jakož 
i vážené občanstvo města Lysé ve 
středu svém milého útulku poskyt-
ne statečným zastáncům idei (!) 
hasičské, která aby po široširých 
nivách naší krásné a slavné Čechie 
požehnané přinesla ovoce, jen ve 
prospěch dobré věci jest si co přá-
ti.“ Tak doufali představitelé župy 
a žádali město o všemožnou pod-
poru. Vedení župy předpokládalo 
účast 15 sborů o celkovém počtu 
200 - 300 hasičů.
Městská rada si tuto akci považo-
vala přirozeně za velkou čest 
a požádala lyské hasiče o pečli-

vé sestavení programu, který by 
mohlo projednat a schválit zastu-
pitelstvo města. Nežli se tak stalo, 
dorazila na úřad župní propozice 
o celkové struktuře sjezdu. V ní 
se oznamoval jak program valné 
hromady župy, tak v ní fi gurovala 
především výzva k hojné účasti, 
kvůli „zařízení župního fondu pod-
půrného pro činné mužstvo mimo 
službu ochuravělé.“
Lyský hasičský sbor dodal pro-
gram celého sjezdu až 21. červen-
ce. Byl však vypracován velmi 
pečlivě. Začátek byl stanoven na 
pátou hodinu ranní, kdy se konalo 
čepobití. Následovat mělo uví-
tání hostí. Nejprve „od Benátek 
a Milovic bez hudby dle času“, o půl 
osmé ráno od Nymburka. Pro ty, co 
přijeli vozy nebo přišli po svých. Ve 
třičtvrtě na devět se všechny sbory 
měly již s hudbou odebrat na lyské 
nádraží k uvítání hostí z Mělníka 
a Prahy. O hodinu později pak násle-
doval slavnostní průvod po klasické 
průvodové trase. Od nádraží přes 
František, Lázeňskou ulicí smě-
rem k hostinci U Města Prahy. Zde 
měla následovat valná hromada 
a po ní „oběd v dohodnuté ceně“, 
která činila 50 krejcarů. V půl druhé 
„schůze u rádnice na cvičilišti, škola 
do 3. hodiny. O 3. hodině poplách, 
shromáždění do polokruhu před 
rádnici (Do velkých strojů a  voz-
nic budou koně zapřažení, mužstvo 
pouze s malým strojem.“ A vypuk-

Archivní
střípky ne ukázkové cvičení. Po něm bude 

následovat defi lování, rozchod 
a koncert v zahradě hostince 
U Města Prahy. „Večer o 7. hodi-
ně zvaný věneček.“ Pro členy 
zdarma a pro nečleny za 1 zlatý 
20 krejcarů.
Tento program městské zastupi-
telstvo vzalo na vědomí. K tomu 
ještě povolilo příspěvek z obecní 
pokladny 50 zlatých a svolilo , „by 
se 2 sloupy u nádraží s prapory 
a u radního domu brána slavnost-
ní postavila“. Na návrh Václava 
Vodáka pak měli všichni majitelé 
domů v tento slavnostní den vyvě-
sit prapory.
Zdá se, že celá slavnost v neděli 
dne 6. srpna zdařila. Pochvalně se 
o ní vyjadřil městský kronikář, kte-
rý poznamenal, že na slavnost se 
sjeli lidé z blízkého i dalekého okolí 
a téměř na 300 hasičů. Nejpočetně-
ji byl zastoupen sbor města Karlí-
na, vedený velitelem Demartinim. 
„Sbor domácí své cvičení konal, 
které ku všeobecné spokojenosti 
a pochvale sboru provedeno 
bylo.“
V každém případě si hodně pomoh-
li hasiči. Již u vědomí konání této 
akce si vymohli v červnu na měs-
tě nákup nové trakařové stříkačky, 
ponechání strážnice v místnosti 
obecní váhy, nákup dvou dvanác-
tivěderních sudů a odměnu zámeč-
níkovi Janu Tučimovi za čištění 
a mazání strojů. K tomu se poda-

řilo vymoci si i novou voznici na 
rok 1883 od tesaře přímo z Karlína 
v ceně 225 zlatých. To mělo zabrá-
nit podobnému fi asku, jež se stalo 
22. května, kdy „při…požáru vyna-
šli se obecní voznice (též i koně) 
v tak špatném stavu, že přibyvše na 
spáleniště následkem hniloby sko-
rem žádné vody nedali.“
Jedinou skvrnou tak zůstal problém 
s farářem Vojtěchem Podobským, 
který v čase slavnosti nevyvěsil 
prapor, a tak mu „prý od lidí zdej-
ších a cizích minulou neděli utrhá-
no bylo pro tu příčinu.“ Panu faráři 
se takové jednání nelíbilo. Rád 
by prý prapory vyvěsil, jenže se 
o tom ničeho nedozvěděl, „a když již 
v neděli všecky domy na náměstí 
okrášleny byly, nechtěl jsem pra-
por vyvěsiti, aby snad nebylo se 
vysmíváno, že jako z donucení 
a ten poslední jsem tak učinil.“ 
Také si neodpustil dodat, že se 
nestalo prvně, kdy mu městský úřad 
nevzkázal, „a proto nemůže mi býti 
lhostejno, když se se mnou jinak 
než s jinými občany jedná, když já 
zkrátka se pomíjím, neboť já zajis-
té jak vzhledem postavení svého, 
tak vzhledem vzdělanosti, poplat-
nosti a vůbec nestojím tu snad na 
posledním místě, aby na mne mělo 
býti zapomínáno.“ Na pana faráře 
nezapomněli a o šest let později 
byl navržen na čestné měšťanství. 
Neprošlo o jediný hlas…

PhDr. Michal Řezníček

Vážení čtenáři, rádi bychom 
znali Váš názor na pobočku naší 
knihovny v Litoli. Abychom moh-
li zlepšit své služby potřebujeme 
vědět co Vám schází, co byste 
změnili nebo jak si představujete 
její provoz. V knihovně v Litoli 
i v Městské knihovně na Huso-
vě náměstí (v budově MěÚ) jsou 
k dispozici anketní lístky. Prosí-
me o jejich vyplnění a odevzdá-
ní do 18. prosince 2009 v jedné 
z knihoven.

Děkujeme za Váš čas a doufá-
me, že tato anketa přispěje ke 
zkvalitnění služeb naší knihov-
ny pro Vás naše čtenáře.

Skončila papežova návštěva
u nás a myslím, díky za 
ni. Ukázala že ona teze 
o nejateističtějším národu 
v Evropě není tak jednoznačně 
pravdivá, jak se mnohým zdálo. 
Účast se kterou se setkala, zdá se, 
nebyla jen davově zvědavá (i když 
naše sdělovací prostředky pro to 

udělaly při dlouhodobé přípravě 
a návštěvě samé vše, co jen mohly, 
ale u mnohých skutečně srdečná. 
Vítáme ji a nelze než souhla-
sit s tím, co vážený host pověděl 
o kořenech Kristova evangelia, 
ze kterých jsme spolu s Evropou 
jako národ vyrostli a ke kterým je 
potřebí se vracet a je prohloubit 
a očistit. Někdy nás evangelíky 
bolely nejen oči, ale i srdce se 
zachvěla při srovnání předváděné 
okázalosti a nádhery s pokorou 
a tichostí Kristovou a při pro-
jevech vzývání a poct, které patří 
jedině Bohu, prokazovaných tu 
lidem, jejich výtvorům a tělesným 
pozůstatkům. Co jsme pak hlavně 
hledali a žel, postrádali, je to, co 
nás v poslední době nejnadějnějí 
s římskokatolickými bratry 

sbližuje. Je to jejich obnovená 
pozornost a úcta k Bibli, která je 
pro nás nepominutelným zákla-
dem a která toho tolik i v dějinách 
tohoto národa znamenala. 
V papežových promluvách se snad 
ani v souhlasném najevo daném 
ozvuku neozvala. To je škoda. 
Máme tu při úkolech, které si 
upřímně přejeme, velikou pomoc
 a také jedinečně nadějnou možnost 
konečného překonání našeho 
rozdělení. Nadějeme se však
 a doufáme, že tato obnovená láska, 
úcta, respekt a obecná přístupnost 
k Bibli pro všechny trvá a dostane 
se jí nových účinných impulzů 
a iniciativy.

Dalibor Molnár
Předseda

 MO Kostelnické jednoty
V Lysé nad Labem

Po papežově návštěvě v Čechách
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DVD
Pro děti: Chuggington - veselé vláčky, Pošťák Pat, Scooby-Doo a Batman
Ostatní: Sedm životů, Kdopak by se vlka bál 
Napětí:  Dvojí hra, Hranice
Komedie:  Znovu 17, Líbáš  jako Bůh, Noc v muzeu 2
Horory: Pátek třináctého, Ne-zvavá
Sci-fi :  X-Men Origins: Wolverine
Historické: Jménem krále   

Beletrie pro dospělé: 
Sean A. Kingsley, Záhada jeru-
zalémského pokladu - Jan Bauer, 
Číše jedu pro krále - Quentin 
Tarantino, Hanebný  pancharti 
- Alena Jakoubková, Dopadlo to 
špatně, vzali se - Ervin Resch, 
Z pověření admirála - Jaromír 
Jindra, Zajatec osudů - Martin 
Němec, T.M.A. - Hana Maroun-
ková, Cesta do hlubin psí duše 
- Sidney Sheldon, Moje druhé 
já - Ed McBain, Velký šéf - 
Stephenie Meyer, Hostitel - John 
Grisham, Odvolání - Martina 
Formanová, Ten sen - Constan-
ce O´ Banyon, Dcera Egypta 
– James Patterson, Sedmé nebe, 
Robert Scott, Dálná brána 

Naučná literatura pro dospělé:
Michelle Newman, Malování na 
látky - Anne Christie, Tajemná 
magie starověkého Egypta 
- Jan Slezák, Plastická chirurgie 
– Charlotte Greig, Největší 
géniové zločinu v dějinách 
- Orchideje -  Caroline Gibert, 
Textilní doplňky - Petr David, 
Za strašidly do měst a městeček 
- Věra Höppnerová, Němčina 

pro jazykové školy - Eva Kantůr-
ková, Jan Hus - Květa Fialová, 
Štěstí tady a teď - Kateřina Beč-
ková, Nádraží a železniční tratě

Beletrie pro děti:
Amy Reeder Hadley, Kočičí zlato 
- C. S. Lewis, Letopisy Narnie 
- Joachim Masannek, Fotbaloví 
divoši - John Flanagan, Hraničá-
řův učeň - Šárka Váchová, Cha-
loupka na vršku - Jíří Kahoun, 
O autech - Catherine Salembier, 
Moji kamarádi zvířátka - Ilona 
Pluhařová, Stulík a Silenka 
- Renata Štulcová, Růže a krok-
vice - Ondřej Jirásek, Moravské 
pohádky a pověsti - Moony 
Witcher, Čarodějka Šestého 
měsíce - Roderick Gordon, Volný 
pád do podzemí – Richelle Mead, 
Vampýrská akademie

Naučná literatura pro děti:
Petr Morkes, Komisař Vrťapka 
- Joanna Krzyzanek, Abeceda 
slušného chování pro děti - Pavla 
Vašíčková, Velký zpěvník lido-
vých písniček - Annabel Karmel, 
Vařím s maminkou - Michael K. 
Dinosauři - Brett Surman 

Vánoční tradice
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 

1. prosince 2009 od 16.30 hodin
Vstup ZDARMA! Všichni jste srdečně zváni!

Kurz drátování
kurz se koná ve středu 4. a 18. listopadu 2009 od 16.30 hodin
Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč. Všichni jste srdečně zváni!

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí), 
289 22 Lysá nad Labem  tel.: 325 55 12 55,
e-mail: info@knihovnalysa.cz
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na:

Výběr nových knih z fondu městské knihovny

Stalo se již tradicí prezentovat 
práci naší knihovny na Polabském 
knižním veletrhu, který již pošes-
té proběhl na Výstavišti  Lysá 
nad Labem. Během čtyř dnů se 
v areálu výstaviště a na stánku 
naší knihovny střídají besedy, 
autorská čtení, autogramiády 
a různé doprovodné programy.
V rámci letošního ročníku byla 
opět udělena Cena za mimořád-
ný přínos pro českou literaturu, 
tentokrát spisovateli a prezidentu 
Českého centra PEN klubu panu 
Jiřímu Stránskému. 
Městská knihovna Lysá nad Labem 
a Výstaviště Lysá nad Labem 
udělili letošní Cenu knihovníků 
za nakladatelský přínos v oblasti 
literatury pro děti a mládež nakla-
datelství Euromedia – Knižní klub 
za knihu Renaty Štulcové „ Růže 
a krokvice“, čestné uznání si 
odvezlo nakladatelství Compu-

Polabský knižní veletrh 2009
ter Press Brno za knihu Ondře-
je Jiráska „ Moravské pohádky 
a pověsti“. 
Velký prostor na našem stánku byl 
věnován cestopisným besedám 
fotografky a spisovatelky  Zuzany 
Samkové. Živé vyprávění autorky 
je doplněno poutavým promítáním 
s typickou hudbou navštívených 
oblastí. Její programy: Zvířát-
ka hravá i dravá, Divoká zvířata 
celého světa, O pohádkové zemi 
na rovníku – Equadoru, Za panda-
mi do Číny, do Sechuánských hor 
a ještě o kus dál nebo Cesta snů: 
za medvědy kodiaky, lososy 
a neuvěřitelnou přírodou Aljašky 
měly velký divácký úspěch. 
S přicházejícím podzimem již pře-
mýšlíme, co nového představíme 
na Polabském knižním veletrhu 
v roce 2010.  

Michaela Baštecká

O hraběti F. A. Šporkovi toho 
bylo napsáno dosti a netřeba při-
pomínat tohoto známého mece-
náše, milovníka umění a lovu 
a mimo jiné i zakladatele zámku 
Bon Repos. Kdo měl tu možnost 
a navštívil výstavu „Znovuzrození 
Bon Repos“, dá mi jistě za prav-
du, že chvíle strávené na výstavě 
v klášteře bývalých augustiniánů 
(objekt Státního okresního archi-
vu se sídlem v Lysé nad Labem), 
byly příjemným prožitkem, ale 
i připomenutím tvrdé práce v are-
álu zámku. Od roku 2005 prak-
ticky veškeré práce probíhají na 
úrovni restaurování a za tím vším 
„stojí“ nadšenec a naprosto spon-
tánní člověk – restaurátor, akade-
mický sochař Petr Kadlec. Nebýt 
nadšení a energie pana Kadlece a 
celého týmu, se kterým spolupra-
cuje, asi by dnes areál Bon Repos 
nebyl tím, čím je. Však jste si 
mohli všimnout v rámci „Květino-
vých slavností“ či jiných kulturně 
společenských akcí např. nového 
„Čínského pavilonu“, „Nového 
zámku“, zrestaurované kamenné 
plastiky Máří Magdaleny, krásně 
upravených cest či zrestaurované 
kapličky „Nejsvětější Trojice“. 
Výstava byla pojata humornou 
formou, Petru Kadlecovi, vlastní. 

Jako v pohádce

Při zhlédnutí některých fotogra-
fi í se musíte pousmát, při jiných 
se Vám tají dech, když vidíte, 
jak skrytou krásu zámku halila 
vojenská červeň, a připusťme 
si – připadalo nám to normální, 
zvykli jsme si …. A najednou se 
zámek rozsvítil v nových barvách 
– nádhera. Nejednou mi pohled 
na fotografi e připomínal pohádku 
„Kráska a zvíře“, kdy se zchát-
ralý zámek probudil do plného 
lesku. Stavební a restaurátorské 
práce nadále úspěšně pokračují. 
Touto cestou bych ráda podě-
kovala panu Charlesi Butlerovi, 
Petru Kadlecovi, Miloši Petříkovi 
a všem „dobrým dušičkám“ zám-
ku Bon Repos za veškeré úsilí 
a příkladnou práci na obnově této 
kulturní památky.  Celému „FUN 
KLUBU BON REPOS“ bych 
popřála spoustu elánu do dalších 
let a ať Vám vyjdou veškeré Vaše 
plány a představy.

Hana Nesměráková, 
odbor školství a kultury MěÚ 

Lysé nad Labem
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věděli, na co jdou. Hraji často 
i pro děti na školách a jsem rád, 
když se mi podaří, aby poslou-

chaly. Jinak u nás jsou posluchači 
vyspělí.“

Kde jste hrál nejdál?
„V Japonsku, na Srí Lance 
a teď nedávno v New Yor-
ku, pár dní před Karlem Got-
tem. A bylo to fajn, publikum 
byli hlavně Češi tam žijící 
a potkal jsem zde spoustu zná-
mých.“

Letošní Polabské variace se 
věnují odkazu židovské kultu-
ry. Jaký máte vztah k židovské 
hudbě? 

„Já jsem ve Všenorech založil 
Centrum pro improvizaci 
v umění a už deset let tam děláme 
o víkendech tvůrčí dílny. Dosud 
jsme jich udělali sedmadva-
cet a vždycky se zaměříme na 
nějaké téma. Naposledy jsme 
měli latinskoamerickou muzi-
ku a v listopadu budeme mít 
židovskou hudbu a improvizaci. 
Pozvali jsme muzikanty, kteří 
se židovskou hudbou zabývají 
a budeme komunikovat a zjišťovat, 
jak to s tou židovskou muzikou je. 
Takže sám jsem zvědavý, co se 
o tomto tématu nového dozvím.“

Po krásném koncertu si Jiří Sti-
vín společně se svými posluchači 
nenechal ujít netradiční závěreč-
nou tečku v podobě ohňostroje. 

Jana Křížová (JzK)

Letošní Polabské variace, jež dovo-
lily poodhalit židovským zvykům, 
tradicím a památkám, se blíží do 
fi nále. K tradičním akcím tohoto 
cyklu patří i Dny evropského 
dědictví, kde bývají na programu 
i zajímavé přednášky. Letos se 
vedle přednášky týkající se právě  
židovských tradic a zvyků dostalo 

zasloužilé pozornosti i dvěma 
dalším – o díle Matyáše Bernarda 
Brauna a o kubistickém skvostu, 
vile architekta Emila Králíčka 
v Litoli.
První se ujal historik umění profe-
sor Ivo Kořán. Uznávaný odborník 

na gotiku a baroko ukázal na so-
chách zdobících ohradní zeď kos-
tela sv. Jana Křtitele rozdíly mezi 

„živými“ sochami Braunovými 
a naopak „suchými“ z dílny Fran-
tiška Adámka z Benátek (se vší 
úctou k tomuto sochaři).
Druhá přednáška, s historikem 
architektury Zdeňkem Lukášem, 
byla připravena v prostorách  
Muzea Bedřicha Hrozného. Dopl-
něná diapozitivy se vedle unikát-
nosti litolské vily zabývala i osob-
ností architekta Emila Králíčka 
a kubismem vůbec.

A jaký mají oba pánové vztah 
k Lysé?

Ivo Kořán: „Lysá jako taková je 
v mnoha ohledech příjemná a bylo 
by tu z hlediska historického ješ-
tě mnoho zajímavých záležitostí 
k řešení.“ Zdeněk Lukeš: „Často 
sem nejezdím, ale Lysou znám
 a moc se mi líbí krásně opravený 
evangelický areál. A pak samo-
zřejmě mám vztah prostřednic-
tvím Beniesovy vily, u které bych 
rád, aby ji potkal lepší osud, než 
je ten současný.“

Uvítal by pan Kořán žít v době 
Matyáše Bernarda Brauna? 

„Rozhodně bych chtěl vidět, jak 
to Braun dělal. Ale ta jeho doba, 
to nebyla žádné sláva a žít v ní 
by byla velmi problematická 
záležitost. To bych se trochu bál, 
protože přece jenom jsem svo-
bodomyslnějšího zaměření, než 
kolik bylo tenkrát dovoleno. Snad 
se Šporkem by to šlo, on sám 
daleko tou svou fi lozofi í překro-
čil hranice.“ 

A v jaké době by chtěl žít Zde-
něk Lukáš?

„Já jsem docela spokojený v dneš-
ní době.“

Dalšími, také už „variačně tra-
dičními“, jsou kulturní pořady 
na zámečku Bon Repos. V neděli 
4. října do tamějšího Čínské-
ho salonku přilákal více než 
150 hudebních fandů Jiří Stivín. 
Sympatický chlapík s neodmys-
litelnou kšiltovkou, excelentní 
muzikant, hudební skladatel, 
ale také vtipný moderátor. 

Jiří Stivín, který je považován za 
jednoho z nejoriginálnějších a nej-
nápaditějších evropských hudeb-
níků, nebyl na Bon Repos poprvé. 
A ještě před koncertem si udělal 
čas na rozhovor.

Kdy jste byl na Bon Repos 
poprvé?

„Byl jsem tady na výletě o prázd-
ninách, bylo to tuším v roce 1949. 
Pamatuji si, že bylo horka a že to 
bylo zajímavé.“

Když jste sem jel koncertovat, 
tušil jste, že se jedná o místo, 
které jste v dětství navštívil?

„To jsem samozřejmě věděl. 

O Bon Repos a Lysé nad Labem 
vím odjakživa. A celý život jsem 
si říkal, jak to tady asi vypadá? 
Chtěl jsem se sem někdy znovu 
podívat, a podařilo se mi to až teď 
po šedesáti letech.“

Chtěl jste být muzikantem už 
jako dítě?

„Vůbec ne. Já jsem chtěl být 
hasičem, pak policajtem a ani už 
nevím, čím vším. Ale určitě ne 
muzikant. Naopak, muzika mě 
vůbec nebavila. Jako dítě jsem 
začal hrát na housle, a to mně tak 
zošklivilo přístup k muzice, že 
jsem až do svých osmnácti let na 
žádný hudební nástroj nehrál.“

Hrajete snad  na všechny 
dechové nástroje. Je nějaký jiný 
hudební nástroj, na který byste 
si rád zahrál?

„To víte, že ano. Třeba violoncello 
by se mi líbilo nebo hoboj. Ale to 
všechno až v příštím životě.“
A s kým byste si rád zahrál?
„Chtěl jsem si zahrát s Dizzy Gille-
spiem, což se mi podařilo, když 
byl se svou kapelou v Praze. Rád 
bych si zahrál s Chickem Coreou. 
To je výborný klavírista a sklada-
tel, sám hraju jeho věci, s tím by 
mě to určitě bavilo. A nebo taky 
s Johanem Sebastianem Bachem, 
kdyby se mnou improvizoval, to 
by se mi taky líbilo.“

Jaké období v hudbě máte nej-
raději?

„Kde si interpreti mohli vymýš-
let, což byla předklasická doba, 
renesance, baroko i gotika, kde 
se hodně improvizovalo. No 
a další oblast, která mě velice 
baví, je jazz, protože tam se dá 
taky improvizovat.“

Hrajete po celém světě, kde je 
nejlepší publikum?

„To je různé. Důležité je, aby lidi 

Variace s Braunem, kubismem a flétnou

Školní parlament ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 

pořádá:

BURZA KNIH
ve čtvrtek 19. 11. 2009 mezi 14.00 a 17.00 hodinou

Přijďte si nakoupit před Vánoci.
Knihy, časopisy a cd za nízké ceny.
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Druhý víkend v září se v Lysé a 
jejím okolí skloňovalo jméno Bon 
Repos o něco více než je obvyk-
lé. Začalo to už v pátek 11. září 
v podvečer. V bývalém augus-
tiniánském klášteře se otevíra-
la výstava ZNOVUZROZENÍ 
BONREPOS. Jejím odborným 
a uměleckým garantem byl akade-
mický malíř, restaurátor pan Petr 
Kadlec. Na vernisáž zval pořá-
dající Státní archiv v Lysé nad 
Labem a Fun klub Bon Repos. 
Přítomní hosté byli nejprve 

„uvedeni do tématu“ poutavým 
a vyčerpávajícím výkladem 
PhDr. Jana Nepomuka Assmanna, 
aby se poté sami na vlastní oči 
přesvědčili, že zámek, který mno-
zí znají pouze z doslechu, opět 
rozkvétá.
Vernisáže se neplánovaně zúčast-
nil i sám hrabě Špork, který se 
v tu dobu procházel se svou chotí 
a jedním ze sokolníků po parku. 
Jejich kročeje zvědavě zamířily 
k davu lidí, který se tísnil 
u vchodu do kláštera. Zlí jazyko-
vé však tvrdí, že ho spíše zlákala 
vůně čerstvých škvarků, preclíků 
a koláčků, které nabízela prostře-
ná tabule. Nicméně i on se nechal 
unést v čase a nadšeně obdivoval 
novou krásu svého „Dobrého 
oddechu“. 
Několik desítek velkých fotogra-
fi í nepřineslo jen pouhý výčet  
toho, co se na Bon Repos za 
několik posledních let změnilo. 
Ze záběrů stejného místa, vytvo-
řených s odstupem týdnů či měsí-
ců, si mohl i naprostý laik udělat 
obrázek o tom, že zázraky se dějí 
i v dnešní době. Nespoléhejme 
se však na nadpřirozené síly. To, 
čeho jsme svědky, je výsledkem 
nezměrného úsilí mnoha jmeno-
vaných i nejmenovaných, kteří 
se podíleli, podílejí a ještě dlou-
ho podíleti budou na záchraně 
a obnově areálu, který si kdysi 
dávno na Ptačí Hůrce vysnil Fran-
tišek Antonín hrabě Špork.

Pane Petře Kadleci, kde, kdy, 
jak a proč vznikl nápad tuto 
výstavu uspořádat?
Ano, ptáte se toho pravého. Myš-
lenka vznikla v prostoru, který 
je jakoby předurčen pro vytváře-
ní snů a velkých plánů - na Bon 

Repos. Po několika letech nároč-
ných stavebních a restaurátor-
ských prací na zámečku se nahro-
madilo nespočetné množství 
fotomateriálu o pracech a událos-
tech, které provázely tuto úžas-
nou  akci. Díky  nezměrné touze  
podělit se o radost z tohoto návra-
tu jsme s kolegy dne 11. září 2008 
(úterý odpoledne, drobně  mrholi-
lo) vytvořili první námět na tento 
drobný výběr. Snahou je seznámit 
veřejnost touto jednoduchou for-
mou s tím, že i značně zdevasto-
vanou  památku  lze vrátit do his-
torické a tím i hodnotné  podoby. 
Měli jsme velké štěstí  při setkání 
s ing. Řehákovou ze Státního 
archivu  v Lysé nad Labem. Bez 
váhání a s velkým pochopením  
nám umožnila  realizovat naši 
výstavu v úžasných prostorách 
barokní stavby bývalého augusti-
niánského kláštera.

Další otázka směřuje k čestné-
mu předsedovi a statutárnímu 
zástupci Fun klubu Bon Repos. 

„Fan klubů“ existuje celá řada. 
Vy jste se vydali jinou cestou. 
Proč zrovna Fun klub?
Ano, to je pravda. Jdeme ve šlé-
pějích  nejen předchozích, ale
 i současného majitele. Prostě si 
děláme radost, snažíme se vnést 
zpátky humor, nadsázku a dob-
rou náladu. Prostě to jinak nejde 
vzhledem k tomu, abychom se 
nezpronevěřili myšlenkám  veli-
kánů historie Ptačí Hůrky.

Ve studovně archivu byly vysta-
veny i unikátní dobové foto-
grafi e, mapující stopy, které 
na Bon Repos zanechala jedna 
z výrazných postav naší historie 

– Jára Cimrman. Jakým zázra-
kem jste tyto dosud nezveřejně-
né materiály získali?
Tak to je velmi ošemetná otázka. 
Je to mnoho hodin, dnů, mož-
ná měsíců, které jsme obětovali. 
A také spousta mravenčí a trpělivé 
práce. Díky pamětníkům a zvláště 
pamětnicím, jsme učinili několik 
úžasných objevů, jak písemných 
tak i fyzických. Nemnoho škaro-
hlídů, zvláště pak profesor Drol-
lig, se nám snažilo naše snažení 
znepříjemnit, ale urputnost 
a preciznost našich členů přines-

la  své ovoce. Omlouvám se, ale  
vzhledem k dalšímu pokračování 
hledání a zkoumání stop a otis-
ků Mistra, nemohu další detaily 
odhalovat.

Existuje hmatatelný důkaz toho, 
že Jára Cimrman Bon Repos 
opravdu navštívil?
Odpovím  Vám podle pravdy 
 i přes mohutný odpor  vídeňské-
ho profesora Schenna -   ano i ne.
Pánové, oběma vám děkuji za 
rozhovor.
Další den, v sobotu 12. září se
 o Bon Repos mluvilo opět. Ten-
tokrát v souvislosti s cyklovýle-
tem konaným v rámci otevření 
nové cyklostezky. Jedna z jeho 
etap končila právě na zámku. Ten 
pouze pro tuto příležitost otevřel 
na chvilku svoji bránu a nechal 
nahlédnout udýchané bicyklisty 
do svých komnat. /podrobnější 
informace v předchozím čísle  
Listů/
A do třetice všeho dobrého nedě-
le 13. září. I v tento den se brá-
na otevírá dokořán, aby necelá 
stovka příchozích byla svědky 
návratu. Návratu? Ano, na Bon 
Repos se opět vrátili čihaři nebo-
li ptáčníci. Ten, který byl hostem 
letošního Šporkovského čihaření 
své hejno ptáků sice chytal, ale ne 
do sítí nebo tenat, nýbrž do ruky. 
Vlastně na ruku. Známý sokolník 
pan Straka /jak příhodné jméno 
v tomto oboru!/ nejenom, že své 
ptáky sám cvičí a opečovává, ale 
s láskou a obdivem o těchto krás-
ných a vznešených tvorech umí 
vyprávět. 
Prohlídka areálu spojená se zají-
mavým výkladem byla už jen 
onou pověstnou „třešničkou na 
dortu“, který pro obdivovatele 
zámku připravil opět Fun klub 
Bon Repos. Duch hraběte Šporka 
se jistě v tom krásném odpoledni 
spokojeně vznášel někde v koru-
nách staletých stromů.
V tom krásném odpoledni vznikla 
i nová tradice. ŠPORKOVSKÉ 
ČIHAŘENÍ se od příštího roku 
stává akcí, která bude mít své 
pravidelné místo v kalendáři a na 
kterou jste již nyní zváni i vy, čte-
náři Listů.
Tradiční akcí na zámku jsou 
také podzimní koncerty v Čín-
ském pavilonu, konané v rám-

ci Polabských variací. Stejně 
jako v předchozích letech, i ten 
letošní se vydařil. Zvláště, když 
jsme měli možnost se potkat 
s takovou osobností, jakou je JIŘÍ 
STIVÍN. Pro ty z vás, kteří 

„u toho“ byli, nemusím psát dále. 
A pro ty ostatní? Byl to úžasný 
zážitek. /podrobnější informace na 
jiném místě Listů/
Listopad nás svými sychravými 
a nevlídnými dny nabádá k pří-
pravám na zimu. Za časů hraběte 
Šporka byly už v tuto dobu všech-
ny okenice na Bon Repos zavřené 
a panstvo se hřálo u krbu třeba 
zrovna na zámku v Lysé. Dnes je 
tomu jinak. Okenice jsou otevřené, 
v krbu se topí, voní dřevo a teplý 
punč na zahřátí a v komíně se pro-
hání „meluzína“. Tato atmosféra se 
nejlépe vychutná poté, co se vrátí-
te „vyfoukaní“ z procházky či ze 
zahrady, kterou jste připravovali 
k zimnímu spánku. 
Že jste ještě něco podobného 
nezažili? A chcete? V neděli
 6. prosince ve 13.00 nebo v 15.00 
hodin budete očekáváni u zámec-
ké brány. Co bude dál? Nechte 
se překvapit. Jen malá technická 
poznámka: přizpůsobte, prosím, 
své oblečení a obutí momentální 
povětrnostní situaci.
O týden později, v sobotu 12. pro-
since se  Čínský  pavilon rozezní 
libými tóny árií W.A.Mozarta, 
G.F. Händela, A.Dvořáka a dal-
ších velikánů v podání operní 
pěvkyně Veroniky Mráčkové-
Fučíkové. Přijďte si na chvilku 
odpočinout od pečení cukroví 
a balení dárků. PŘEDVÁNOČNÍ 
KONCERT s vůní jehličí začíná
v 18.00 hodin.
             Věra Škvrnová
               Zámek Bon Repos
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Výsledky 
fotosoutěže:
Vyhlášené Městským úřadem Lysá nad Labem, odborem kultury.
Do soutěže přihlásilo 11 autorů celkem 75 fotografi í.

VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ
od 1. 11. 2009 do 30. 1. 2010

Na témata:

Díla vytvořená lidskou rukou
Díla vytvořená přírodou

z fotosoutěže vyhlášené městem Lysá nad Labem
ve 2. patře MěÚ, dveře č. 58

FOTOSOUTĚŽ

Téma: Díla vytvořená přírodou:
1. místo: Jaroslava Jakubův „Úsvit nad jezerem“ (4)
2. místo: Jaroslava Jakubův „Tvořivá síla moře“ (5)
3. místo: Jaroslava Jakubův „Příroda největší malíř“ (6)

Téma: Díla vytvořená lidskou rukou:
1. místo: Tereza Provazníková „Potrava jako základní dovednost lidské ruky“ (1)
2. místo: Tereza Provazníková „Srdce“ (2)
3. místo: Jaroslava Jakubův „Kaskádovitá pole v horách“ (3)

1.místo v každé kategorii bude oceněno peněžní poukázkou ve výši 2.000,-Kč, 
2.místo peněžní poukázkou ve výši 1.000,-Kč, 
3.místo peněžní poukázkou ve výši 500,-Kč. 
Tyto poukázky budou splatné v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem 
na nákup zboží dle vlastního výběru. 
 
Všechny fotografi e jsou vystaveny na MěÚ do 30. 1. 2010, 2. patro,
 dveře č. 58.  Autoři neoceněných fotografi í si mohou po tomto datu fotografi e 
osobně vyzvednout.
 
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

 

1.

2.

3.

4.5.

6.
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Partnerské město Břeclav 
připravilo na letošní závěr léta 
již 18. ročník Svatováclavských 
slavností. Loni, kdy se Lysá nad 
Labem poprvé slavností aktivně 
zúčastnila, reprezentovala naše 
město hasičská dechovka. Le-
tos byl vybrán Chrámový sbor 
při kostele sv. Jana Křtitele, aby 
v Břeclavi představil další část naší 
kulturní scény. 
Slavnosti byly ofi ciálně zahájeny 
už v pátek 25. září krátce po po-
ledni u Lichtenštejnského domu, 
který slouží jako městské informační 
středisko. Zahájení se zúčastnila 
i ofi ciální delegace města a Spolku 
rodáků pod vedením pana mís-
tostarosty Tomáše Sedláčka. 
Nejvýznamnějším hostem byl 
Hans Adam II., kníže a současný 
vládce Lichtenštejnska. Ve svém 
projevu poděkoval za péči, která 
je věnována Lednicko-valtickému 
areálu, kde jejich rod působil po 
více než pět století. Ve večerním 
bloku programu byl slavnostně 
zahájen provoz městské fontány, 
doplněné barevným osvětlením.
Sobotní program začal v 10 hodin 
v areálu pod břeclavským zám-
kem, vystupovaly různé pěvecké 
a taneční soubory. V průběhu 
dopoledne dorazil autobus z Lysé 
s chrámovým sborem a členy 
Spolku rodáků. Před třináctou 
hodinou už chrámový sbor 
v plném lesku nastoupil na jeviště. 
O úvodní slovo a představení part-
nerského města Lysá nad Labem 
břeclavským divákům se postaral 
František Antonín Špork v osobě 
Jaroslava Bittnera. A pak už dos-
tala slovo hudba. Je pochopitelné, 
že sbor zpíval a hrál trochu něco 
jiného, než tomu je v kostele. 

V první části koncertu zazněly 
skladby staré hudby ze 
16. - 17. století, kdy zpěv 
byl doprovázen kytarou
 a fl étnami. Střední část vyplnil 
Leoš Janáček 
a příjemná směs českých lidovek. 
Ve třetí části přišlo ke slovu 20. 
století a dvě závěrečné skladby od 
skupiny ABBA roztleskaly celý 
areál.
Chvíle po koncertu vyplnili 
členové chrámového sboru  
prohlídkou prodejních stánků 
s širokou nabídkou řemeslných 
výrobků. Zbyl čas i na ochutnávku 
burčáku, který je letos ve špičkové 
kvalitě.
Pak už byl čas na přesun do kos-
tela sv.Václava a na zkoušku před 
večerním vystoupením. Na místě 
už byli i domácí varhaníci, kteří 
při mši spoluúčinkovali. Kostel 
se kolem šesté začal zaplňovat 
a do půl sedmé bylo „vyprodáno“ 
a přidávaly se židle. Prostředí 
moderního kostela bylo doplněno 
nádhernou květinovou výzdobou. 
Chrámový sbor zahájil slavnostní 
svatováclavskou mši Beethove-
novou skladbou Zpívejme pánu, 
následovaly dvě písně Adama Mi-
chny. Mši celebroval Mgr. Josef 
Ondráček, který hovořil o životě 
a odkazu sv. Václava pro dnešní 
dobu. V průběhu mše chrámový 
sbor představil další skladby, např. 
Z. Fibicha, C. Francka, J. S. Ba-
cha. Vrcholem večera byl asi Sva-
továclavský chorál, který přežil 
staletí a nyní ho zpíval nejen sbor, 
ale i všichni domácí návštěvníci. 
Takový chór ještě chrámový sbor 
nezažil...
Po mši následovala ještě krátká 
chvíle rozloučení a poděkování od 

otce Josefa, na němž bylo znát, že 
byl se sborem velmi spokojen.
I když už byl čas poměrně 
pokročilý, čekalo na zpěváky 
a další účastníky zájezdu posezení 
ve sklepeních Valtického podzemí. 
Při zajímavé degustaci, vedené 
panem Bc. Milanem Sedláčkem, 
jsme se seznámili se způsobem, 
jak víno posuzovat a ochutnávat. 
Pak následovalo třetí a poslední 
vystoupení sboru, tentokráte bez 
zkoušky a pro sebe. Závěr večera 
pak patřil valtickému vinaři s duší 
básníka pana Janíka. 
Nedělní dopoledne  bylo věnováno 
návštěvě a prohlídce zámku ve 
Valticích, který sloužil jako  hlavní 
sídlo Lichtenštejnů, odkud spra-
vovali rozsáhlé území a do známé 
Lednice jezdili „na chalupu“.
Hlavní část Svatováclavských 
slavností začala v neděli 27. 9. 
ve 14.00 hodin před břeclavskou 
radnicí. Veškerá doprava v centru 
města se na půl hodiny zastavila, 
aby uvolnila místo průvodu asi 
500 krojovaných účastníků. Před 
radnicí se průvod zastavil, proběhl 
slavnostní zahajovací ceremoniál, 
kdy pan místostarosta Radkovič 
udělil stárkům  právo hodové, ti 
za to slíbili dodržování pořádku, 
následoval přípitek moravským ví-
nem a tanec krojovaných účastníků. 
Poté průvod došel na louku pod 
zámkem, kde po celé odpoledne 
vystupovaly folklórní soubory 
dospělých a mládeže z Břeclavi 
a okolí. 
Večer se blížil, a tak byl čas na 
loučení. Asi nikomu se nechtělo 
z příjemné společnosti milých lidí, 

Chrámový sbor zpíval Břeclavi s nimiž se pojem „partnerství“ 
tak dobře mění na hezké 
přátelství...

Při setkáních během nedělního 
odpoledne jsme slyšeli od 
domácích jen slova chvály na vys-
toupení chrámového sboru zvláště 
v kostele. Je příjemné takové 
ocenění slyšet od těch, jež hudba 
provází od kolébky. Chrámový 
sbor při sv.Janu Křtiteli reprezen-
toval naše město příkladným 
způsobem, a proto jim patří velký 
dík! Jako poděkování jsou uvedeni 
ve jmenném seznamu, bez aka-
demických titulů.
Sbormistr: Bajer Petr
Soprán: Bajerová Jana, Černohor-
ská Jana, Drahovzalová Dagmar, 
Hladíková Jitka, Soustružníková 
Lenka, Urbánková Blanka.
Alt: Birndtová Zuzana, Brázdová 
Jitka, Hladíková Marie, Radochová 
Barbora, Sedláčková Iva,Šubrtová 
Marcela, Tlamichová Naďa
Tenor: Jan Petr, Jílek Pavel, Ko-
lací Bohumil, Kuchařová Lenka
Bas: Jedlička Přemek, Jílek Ge-
rard, Radoch Miroslav
Flétnistka: Brázdová Kateřina
Klavíristka: Bednářová Eva

Poděkování patří i řidiči auto-
busu panu Ladislavu Rakušanovi 
z Benátek nad Jizerou za bezpeč-
nou přepravu tam i zpět. Zásluhu 
na akci má i město Břeclav (úhra-
da ubytování a stravování sboru) 
a město Lysá nad Labem (úhrada 
autobusu).

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Město Lysá Nad  Labem
Farní Charita Lysá Nad Labem

Římskokatolická Farnost

Vás zve na:

ADVENTNÍ KONCERT
6. 12. 2009 v 16.00 hod.

v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem 

Účinkují: MUSICA GAUDEANS
Kateřina Jansová - fl étna, Jiří Zelba - hoboj

Pavel Ciboch - kytara, Jakub Dvořák - violoncello
host Jitka Burgetová - zpěv

Děti z dětského domova v Milovicích 
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V neděli 4. října se uskutečnil 
sólový koncert Jiřího Stivína 
v Čínském pavilonu na zámečku 
Bon Repos. Pro všechny diváky 
to byl úžasný zážitek. Pan Jiří 
Stivín všechny skladby uváděl 
s humorem a noblesou. Svůj 
um předváděl nejen s příčnou 
a zobcovou fl étnou, ale i třeba na 
kousku novodurové trubky, ze 
které si fl étnu vyrobil. Zazněly 
skladby klasické, lidové i skladby 
v aranžmá mistra. Ve většině 
z nich zazněly mistrovi skvělé 
improvizace, při kterých jsme 

cestovali ze žánru do žánru 
napříč stoletími. Posluchači ho 
odměnili dlouhým potleskem. 
Na závěr koncertu připravil pan 
Pavel Céza v zahradách zámečku 
ohňostroj, který z důvodu silné-
ho větru nabral trochu na drama-
tičnosti.
Chtěla bych poděkovat organi-
zátorům Polabských variací za 
nevšední kulturní zážitek, který 
byl velkou třešinkou na pomysl-
ném dortu.

Kronikářka města
Ing. Jitka Fialová

V prvním červnovém týdnu jsme 
se my, žáci SŠ OGD Lysá nad 
Labem, vydali se svými pedagogy 
vstříc ekologickému vzdělávání 
do Střediska ekologické výcho-
vy Libereckého kraje (zkráceně 
Střevlík) v Oldřichově v Hájích.  
Čekalo na nás ubytování v nové 
budově Ekocentra, bezva jídlo 
včetně dopoledních a odpoledních 
svačin a hlavně pět dní plných 
rozmanitých aktivit zaměřených 

Nezapomenutelný týden

na životní prostředí kolem nás. 
Celodenní cesta vedla Národní 
přírodní rezervací Jizerskohor-
ské bučiny (přes Oldřichovské 
sedlo, úbočí Kopřivníku, Lysé 
skály, Skalní hrad, Hřebenový 
buk, Špičák do Oldřichova 
v Hájích). Připravené úkoly byly 
zaměřeny na jednotlivé složky 
krajiny a jejich vzájemné vaz-
by.  Program Měřítka pohledu 
byl věnován pozorování přírody

Do konce září 2009 bylo mož-
né zavítat do Městské knihovny 
v Lysé nad Labem k prohlídce 
putovní výstavy s názvem „ Život 
a doba spisovatele Karla Čapka“, 
která připomíná loňské sedmdesá-
té výročí spisovatelova úmrtí.
Výstava, kterou připravil Památ-
ník Karla Čapka ve Strži, sesta-
vená z dvaceti panelů mapuje jak 
soukromý, tak plodný literární 
život Karla Čapka. 
Prostřednictvím různých dobo-
vých dokumentů, fotografi í a pla-
kátů  lze získat přehled o životě 
spisovatele i o  celé době, ve které 
žil. Jednotlivé výstavní panely 
připomínají důležité události ze 
života Karla Čapka, jeho nejvý-
znamnější knihy, divadelní hry, 
novinářskou činnost a v neposled-

Výstava „Život a doba spisovatele 
Karla Čapka“ již putuje dále …

ní řadě i jeho koníčky, přátele 
a lásky. Část je věnována i spolu-
práci s prezidentem T. G. Masa-
rykem. 
V naší knihovně výstavu také 
navštívilo v rámci výuky českého 
jazyka více jak 200 žáků základ-
ních škol. K dispozici jim byl 
i dokumentární fi lm o životě, 
rodině a tvorbě Karla Čapka, kte-
rý celou návštěvu v knihovně jistě 
oživil.
Výstava je už zase „na cestách“. 
Ještě po celý příští rok bude 
„putovat“ po středočeských 
knihovnách, které o ní projeví 
zájem. Jsme moc rádi, že jedna 
zastávka tohoto putování byla 
i v Lysé nad Labem.

Za Městskou knihovnu
Michaela Baštecká

a krajiny z různých úhlů pohledu. 
Pozorovali jsme krajinné prvky, 
pohybovali jsme se podle pop-
isu, mapy a navigace GPS. Přímo 
objevné odpoledne jsme strávili 
v laboratoři, když jsme zkoum-
ali přírodní vzorky pomocí bi-
nokulárních lup. Nejzajímavější 
program se jmenoval Tajuplná 
příroda a opravdu jsme si jej 
užili. Zkoumali jsme přírodu 
čichem, sluchem a hmatem, takže 

jsme poslepu prozkoumávali 
přírodniny, vůně lesa a zakusili 
jsme i studené koryto potoka.
 A přestože mnoho z nás tvrdilo, 
že to nikdy nepodstoupí, nakonec 
všichni překonali nástrahy přírody 
a hlavně sami sebe. Zbyl nám čas 
i na ekologický kvíz, noční bo-
jovku, táborák, fotbálek, fi lmy 
a ZOO. Nejen že jsme se vzdělali, 
ale užili jsme si spoustu legrace, 
navázali nová přátelství a hlavně 
jsme se poznali i jinak než ve 
školních lavicích.

Tato akce se uskutečnila v rámci 
projektu Výchova a vzdělávání 
pro život v environmentální 
oblasti, který je zaměřen na tolik 
potřebnou ekologickou výcho-
vu. Projekt je spolufi nancován 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České re-
publiky v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost.

Za celý kolektiv 
Ing. Iva Bittnerová

Poděkování
Město Lysá nad Labem děkuje fi rmě Linde + Wiemann CZ, s. r. o. 
za poskytnuté fi nanční prostředky na rozvoj partnerských vztahů 
mezi městy Břeclav a Lysá nad Labem.

Koncert Jiřího Stivína v rámci
Polabských variací
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V zahradních prostorách Mateřské 
školy Mašinka se 1.října odpoled-
ne shromáždili její žáčci se svými 
rodiči a další návštěvníci na Pod-
zimní květinové slavnosti.
Odpoledne připravili pan Petr 
Grzywa, majitel fi rmy G-Flowers, 
pan Miloš Skořepa, mistr republi-
ky ve fruitcarvingu, Český zahrád-
kářský svaz v Lysé nad Labem 
zastoupený paní Jitkou Šulcovou 
a zaměstnanci MŠ Mašinka pod 
vedením paní ředitelky Jaroslavy 
Černé.
Více než dvě hodiny byly napl-
něny dětskou tvorbou dýňáčků 
a ovocných fi gurek někdy 
i s pomocí maminek a tatínků. 

Ti ale především sledovali vytvá-
ření kouzelných aranží z květin 
a plodů panem Grzywou i vznika-
jící dekorace z ovoce a zeleniny 
ze zručných rukou pana Skořepy. 
Asi nikdo z přítomných nepohrdl 
občerstvením chodskými kolá-
či a koblihami, které zajišťovali 
zaměstnanci z Mašinky. Ze slav-
nosti květů a plodů se tak stalo 
hezké odpoledne, které přineslo 
radost dětem a příjemně stráve-
ný čas rodičům i milé návštěvě 
z Domova na zámku. Tu přivedl 
MVDr. Jan Kořínek, který se spo-
lu se svou manželkou ještě zhostil 
úlohy fotoreportéra.
Škola přítomným nabídla též pro-
hlídku zrekonstruované 1. třídy. 
Kdo možnost využil, oceňoval 
estetičnost a účelnost rekonstruk-
ce. Oddělení pro nejmladší žáčky 
se stalo další chloubou školy.
Kromě fotografi í manželů Kořín-
kových budou připomínat květi-

Slavnost v MŠ Mašinka
novou slavnost výrobky na zahra-
dě školy: dýňoví mužíci, vláčky, 
miminka, domečky z kaštanů 
a další poetická dílka.
Podzimní květinová slavnost 
spojená s prohlídkou zrekonstru-
ované 1. třídy se staly pěkným 
krokem do nového školního roku 
v Mašince.

Štěpánka Stehnová,
 MŠ Mašinka

Meyers a spol. (2009) uveřejnili 
v září 2009 metaanalýzu 11 prací 
z deseti různych lokalit. Tato 
studie zahrnovala 24 milionů 
osob. Zákaz kouření na veřejných 
místech (pracovištích, restaura-
cích, v obchodech apod.) vedl 
k snížení počtu srdečních infarktů 
o 17 %, přičemž efekt byl nejvyšší 
u mladších nekuřáků. Incidence 
(tj. výskyt nových případů) kle-
sal ročně dokonce o 26 %. Autoři 
použili ve studii mimo jiné 
i data z nám geografi cky blízké 
Itálie, která zakázala kouření 
v kavárnách, barech, restauracích 
a na diskotékách v roce 2005. 
Efekt zákazu kouření je velmi ry-
chlý a výskyt srdečních infarktů 
klesl už za tři měsíce po zavedení 
zákazu. Tato práce má dalekosáhlé 
důsledky pro politickou reprezen-
taci. Je pro politiky výzvou, aby 
odolávali lobbistickým tlakům. 
Je zároveň pobídkou vedoucím 
pracovníkům a podnikatelům 
na všech úrovních. Ti by měli 
důsledně prosazovat zákaz 
kouření v pracovním prostředí 
a chránili tak svoji pracovní sílu. 

MUDr. Matasová

Různé zprávy

Víceúčelové kulturní zařízení 
Milovice ve spolupráci s obcho-
dem s dřevěnými hračkami Pinoc-
chio Lysá nad Labem zve všechny 
dětské i dospělé milovníky 
hlavolamů a společenských her
 v sobotu 21.listopadu do Kul-
turního domu, ul. 5.května, 
Milovice od 10.00 do 18.00 hodin 
na herní klání. Opět si zde budete 
moci vyzkoušet spoustu známých 
i neznámých společenských 
her od fi rem Gigamic, Corfi x, 
Mindok, Albi, Piatnik, Granna 
a dalších. Hry a hlavolamy , které 
si zde vyzkoušíte si zde také bu-
dete moci zakoupit, případně ob-
jednat. V měsíci březnu, kdy jsme 
uspořádali první deskohraní , byl 
o tuto akci velký zájem. Věříme, 
že i tentokrát vám budeme moci 
nabídnout jen to nejlepší.

Valášková

Pozvánka 
na Deskohraní  

Farní  charita  Lysá nad Labem    
vyhlašuje  soutěž o

NEJPĚKNĚJŠÍ  PERNÍČEK
na vánoční strom 

do kostela sv. Jana Křtitele

Perníčky, označené jménem a adresou   
tvůrce, můžete odevzdávat v městské 

knihovně

od 18. do 27. listopadu                             
Vyhodnocení soutěže bude 24. 12. 2009 
odpoledne, při tradičním zpívání dětí 

pod vánočním stromem

Na pátek 18. 9. 2009 v podvečer 
pozvala paní ředitelka Bc. Mar-
cela Michňová na posezení a za-
vzpomínání na dobu vzniku MŠ 
v Litoli pracovníky, kteří na této 
škole kdy pracovali:
Sešlo se nás 25 a nevycházeli jsme 
z údivu nad tím, jak nádherné 
prostředí obklopuje dětí, kteří MŠ 
Dráček navstěvují.

MŠ „Dráček“ v Litoli slaví 30 let
Celé prostředí MŠ i zahra-
da je s vkusem a estetickým 
cítěním zařízena a vybavena 
nejmodernějšími pomůckami, 
jako jsou počítače pro děti, velká 
plazmová televize, spousta hraček, 
pomůcek, tělovýchovného náčiní 
i nářadí, knihovnou se spoustou 
knih a časopisů, materiálem pro 
výtvarné tvoření dětí a mnoho 

dalšího zaměstnávacího materiálu 
a hraček je zde dětem volně k dis-
pozici.
V dětské knihovně mne upoutalo 
motto na psané na stěně „Pojďte 
děti, pojďte hned hledat pohád-
kový svět.“
Myslím, že děti v této MŠ již svůj 
pohádkový svět našly.
Všem zaměstnancům školy patří 
dík za to, že dokázali dětem toto 
nádherné prostředí vybudovat. 
Barevný kamínek, který děti 
omalovaly jako dárek pro hosty 
a bývalé zaměstnance školy, 
každého potěšil. Do plátěného 
sáčku bylo ke kamínkům 
přiloženo Zaříkávadlo Jana Bu-
riana, které bylo vybráno s citem 
a vkusem.

Děravej kamínku svírám tě v pěsti,
naděl nám do vínku kousíček štěstí,
špetičku naděje a zbav nás bolu.
Ať nám zas dobře je, ať jsme spolu.
Kamínku děravej z moře či z nebe,
Nic víc nám nedávej, už máme sebe.

Hodně zdraví a radosti z každého 
hezky prožitého dne všem dětem 
i zaměstnancům MŠ Dráček 
přeje Alena Hradecká, která také 
na této škole před léty pracovala.
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Den první - pondělí
Je 21. září 8 hodin ráno - odjíž-
díme od školy do Německa do 
města Bamberka. Po namáhavé 
cestě, která trvala 6 a půl hodi-
ny, jsme konečně na smluveném 
místě - na Markusplatz. Naše 
pocity jsou smíšené, těšíme se na 
nové zážitky, ale zároveň nevíme, 
co nás čeká. Brzy se ukazuje, že 
naše obavy byly zcela zbytečné. 
Němečtí přátelé jsou velmi  milí, 

Výměnný pobyt studentů OA Lysá nad Labem v Německu

hodní a ochotní nám pomoci. 
Odjíždíme s našimi hostitelskými 
rodinami k nim domů. 
Den druhý - úterý 
Prohlídka města Bamberka, oběd 
v restauraci Orlando (byl moc 
dobrý!) Po obědě  návštěva „vla-
ku do budoucnosti“. Večer spo-
lečná slavnostní večeře českých 
a německých studentů, jejich rodi-
čů a německých a českých vyuču-
jících v restauraci Brudermühle.

Den třetí - středa
Exkurze do továrny na Coca-colu 
v Knetzgau. Ta se nám moc líbí 
hlavně proto, že můžeme ochut-
návat. Také dostáváme fi rem-
ní nápoje a propagační dárky 
a posloucháme prezentaci o his-
torii továrny. Od továrny pak 
vyrážíme do města, které patří 
mezi nejstarší v okolí.  Odtud 
pak jdeme pěšky do sousedního 
města Wiesenthal (třicetiminuto-
vá zdravotní procházka), kde  si 
prohlížíme kostel sv. Mauritiuse. 
Autobusem pak jedeme  do sou-
sední vesničky, zde prohlídka vinic 
a  návštěva vinných sklepů. Večeř
e v Ediho hospodě - velice dobrá, 
všichni si pochutnali.
Den čtvrtý - čtvrtek
Scházíme se na Markusplatz, 
odtud odjíždíme směr Mnichov. 
Cesta trvá asi 3 a půl hodiny, 
a proto je v autobuse veselo. Zpí-
vají se německé písničky, hrají se 
různé hry a všichni se skvěle bavíme. 

Z okraje Mnichova musíme dojet 
do středu města metrem, jelikož 
náš autobus nemá patřičné povo-
lení. Prohlížíme si trhy a různé 
památky. Odpoledne nastává čas 
návštěvy fi lmových studií Bava-
ria. Létáme na Falconovi, díváme 
se na fi lm Star Wars a kousek 
Asterixe a Obelixe. 
Den pátý - pátek
Čas loučení a návratu domů. Jde-
me se podívat do Maria Ward 
gymnázia.. Seznamujeme se 
s německými učiteli, jsou veli-
ce hodní a ochotní nám se vším 
pomoci, když něčemu nerozumí-
me. V půl jedné nás naši němečtí 
přátelé vyprovázejí k autobusu. 
Ještě poslední společné fotografi e 
a pak jen loučení. Těšíme se na 
duben, až německé studentky při-
jedou k nám. Vynasnažíme se jim  
také připravit tak pestrý program.

Zaznamenaly studentky
2. a 3. ročníku OA Lysá n. L.

Ve dnech 26. 9. - 3. 10. 2009 jsem 
se zúčastnila studijní návštěvy ve 
španělském přímořském městě 
Malaga. Pobyt byl organizován 
Národní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy, která každo-
ročně vybírá z desítek žadatelů o 
tento grant.
Já jsem si zvolila stáž s názvem 
Profesní role učitele. Měla jsem 
tak spolu s dalšími jedenácti účast-
níky z Německa, Bulharska, Litvy, 
Estonska, Polska, Turecka, Itá-
lie, Rumunska, Slovenska, Řecka 

Děkujeme vedení města Lysá nad 
Labem za provedení I. etapy roz-
sáhlé rekonstrukce školního areá-
lu tzv. nové školy v Komenského 
ulici č.1534, která byla slavnostně 
ukončena 2. 10. 2009. Budovy 
areálu využívá Základní škola 
J.A.Komenského, Obchodní aka-
demie, Základní škola praktická 
a školní restaurace Eurest pro 
téměř všechny školy a školky 
v Lysé a v Milovicích, tělocvičny 
pak i ZŠ B. Hrozného a veřejnost 
v odpoledních i večerních hodi-
nách. Oprava přinesla výrazné 
zlepšení vzhledu, zvýšila se bez-
pečnost žáků a všech, kdo se zde 
pohybují, zateplení přinese úspo-
ru energií. Jsme si vědomi, že zís-
kání fi nančních prostředků z ESF, 
zatížení rozpočtu města a prove-
dení tak rozsáhlé akce vyžaduje 
nemalé úsilí. Tímto všem zúčast-
něným děkujeme a doufáme ve 
stejně dobrou spolupráci v druhé 
etapě v roce 2010.

Mgr. Marie Nováková 
ředitelka ZŠ J. A. Komenského
RNDr. Ivana Dvořáková, ředitelka 
OA
Mgr. Petr Tomek, ředitel ZŠ 
praktická
Věra Stehlíková
vedoucí školní restaurace EUREST

Ve dnech 26. 9. - 3. 10. 2009 jsem 
se zúčastnila studijní návštěvy ve 
španělském přímořském městě 
Malaga. Pobyt byl organizován 
Národní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy, která každo-
ročně vybírá z desítek žadatelů o 
tento grant.
Já jsem si zvolila stáž s názvem 
Profesní role učitele. Měla jsem 
tak spolu s dalšími jedenácti účast-
níky z Německa, Bulharska, Litvy, 
Estonska, Polska, Turecka, Itá-
lie, Rumunska, Slovenska, Řecka 
a Norska možnost seznámit se 
s fungováním školského sys-

Studijní pobyt ve Španělsku

tému ve španělské provincii 
Andalusia a hlavně s tamním 
propracovaným systémem dal-
šího vzdělávání pedagogických 
pracovníků podmiňujícím růst 
platů právě povinností absolvovat 
různá školení a semináře. Zajíma-
vé bylo i diskutovat s řediteli škol
a vzdělávacích zařízení z ostatních 
evropských zemí o aktuálních pro-
blémech a porovnávat jejich řešení 
v jednotlivých státech. 
Kromě několika středních škol 
dle vlastního výběru pak byla též 
možnost prohlédnout si některé 
historické památky a užít si velmi 
příjemného počasí středomořské-
ho letoviska.

Poděkování
a Norska možnost seznámit se 
s fungováním školského sys-
tému ve španělské provincii 
Andalusia a hlavně s tamním 
propracovaným systémem dal-
šího vzdělávání pedagogických 
pracovníků podmiňujícím růst 
platů právě povinností absolvovat 
různá školení a semináře. Zajíma-
vé bylo i diskutovat s řediteli škol
a vzdělávacích zařízení z ostatních 
evropských zemí o aktuálních pro-
blémech a porovnávat jejich řešení 
v jednotlivých státech. 

Zkušenosti z tohoto pobytu využiji 
při své práci na Obchodní akademii 
v Lysé nad Labem a věřím, že navá-
zané kontakty povedou k rozšíření 
možností zahraniční spolupráce 
i pro naše žáky a další kolegy.

Vlasta Sloupová,
OA Lysá nad Labem

Kromě několika středních škol 
dle vlastního výběru pak byla též 
možnost prohlédnout si některé 
historické památky a užít si velmi 
příjemného počasí středomořské-
ho letoviska.
Zkušenosti z tohoto pobytu využiji 
při své práci na Obchodní akademii 
v Lysé nad Labem a věřím, že navá-
zané kontakty povedou k rozšíření 
možností zahraniční spolupráce 
i pro naše žáky a další kolegy.

Vlasta Sloupová,
OA Lysá nad Labem

Pár dní v přírodě
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Program Listopad 2009
Pondělí:   9.00 - 12.00 hod.
Úterý:    14.00 - 18.00 hod.
Středa:     9.00 - 12.00 hod.
Čtvrtek: 14.00 - 18.00 hod.
Pátek:      9.00 - 12.00 hod.
Hernu máme otevřenou

každý všední pracovní den.

NABÍZÍME TENTO PROGRAM

Pro děti:
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 
 (každý čtvrtek dopoledne)
Hravé cvičení s hudbou a náčiním - pro rodiče a děti ve věku 2 až 3 roky

(každé úterý dopoledne)
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: 
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 něpřipraven 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

·  Tvořeníčko - úterý 10. 11. 2009 od 16.30 hodin 
    Tvoření pro děti od 3 let
·  Přednáška - čtvrtek 12. 11. 2009 od 16.30 hodin
    Na téma: Bojujeme s bubáky aneb o úzkosti a strachu u dětí
·  Znakování s miminky - čtvrtek 19. 11. 2009 od 15.00 hodin
    Na informační schůzce se dozvíte vše, co Vás zajímá o znakování batolat
·  Tvořeníčko - úterý 10. 11. 2009 od 16.30 hodin
    Tvoření pro děti od 3 let
·  Keramika - čtvrtek 26. 11. 2009 od 16.30 hodin
    Děti i rodiče, přijďte si vyrobit dárek z keramiky
·  Mikulášská nabídka - čtvrtek 3. 12. 2009 od 16.00 hodin
    Do tělocvičny SOKOLA přijede Mikuláš s divadélkem a mikulášskou nadílkou!
·  Tvořeníčko - úterý 8. 12. 2009 od 16.00 hodin
     Tvoření pro děti od 3 let
·  Přednáška - čtvrtek 10. 12. 2009 od 16.00 hodin
    Na téma: Jak si vedu II. aneb nejen o odměnách a trestech, ale také
    o dárcích a splněných přáních …

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

 

MC Parní ek, sl. armády 29/11, Lysá nad Labem, www.mcparnicek.cz
Po adatelem je Ob anské sdružení Pro d tský úsm v, které je z izovatelem a provozovatelem MC Parní ek. 

Restaurace G U R M Á N
Nám. B. Hrozného Lysá nad Labem

Vás zve na:

Vánoční Koncert folkové kapely:

LÁŽO PLÁŽO
v sobotu 12. 12. 2009 ve 20.00 hod.

Host: Qwill (unplugged)

Rezervace na čísle: 325 552 928
vstupné: 50 Kč

www.lazoplazo.wz.cz
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V rozpočtu města je každoročně 
počítáno s fi nančními prostředky 
na podporu různých kulturních, 
společenských a sportovních akcí 
a na podporu činnosti organizací, 
které pracují celoročně s dětmi.

I. Fond kultury (FK) a Fond     
sportu a volného času (FSVČ)
Organizace, kluby, občanská 
sdružení, ale i fyzické osob 
se sídlem v Lysé n. L. Kro-
mě příspěvkových organizací 
města mají možnost žádat o 
dotace z výše uvedených fon-
dů 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 automa-
ticky vyřazeny.
Všechny přijaté žádosti budou 
posouzeny příslušnou komisí
a radou města.  Každá dota-
ce musí být po realizaci akce 
řádně vyúčtována.

II. Fondy dotací na činnost 
sportovním a společenským 
organizacím, klubům a sdru-
žením, které prokáží celo-
roční 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 pří-
slušných formulářích, které jsou 
k dispozici na Městském úřadě, 
odboru kultury nebo na webo-
vých stránkách města: 
http://www.mestolysa.cz/odbory/
odbor-skolstvi-a-kultury/formu-
lare

Dotační fondy města Lysá nad Labem 

VÝZVA

Zároveň tímto vyzýváme všech-
ny, kteří budou mít zájem žádat 
o dotace z některých výše uve-
dených fondů, aby se zúčastnili 
informativní schůzky, která se 
bude konat 4. 11. 2009 od 17 hod. 
v zasedací síni v 1. patře 
staré budovy MěÚ (vedle kance-
láře p.starosty). 

Alena Frankeová
odbor kultury
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v nezvyklou dobu, při ovlivnění 
drogou nereagují zúžené zorni-
ce na světlo, zpomalení dechu, 
nesrozumitelná řeč, celkový útlum 
organizmu, střídání pocitů libosti 
a apatie, snížení prahu bolestivos-
ti, vodnaté oči, bledá kůže, nízká 
váha uživatele

Rizika:
rychle vzrůstající těžká psychická 
a fyzická závislost, při injekč-
ní aplikaci nebezpečí přenosu 
infekčních chorob, při předávko-
vání (ke kterému může dojít veli-
ce snadno) možné úmrtí

Abstinenční příznaky:
při odvykání potíže jako nespa-
vost, zrychlený tep, rozšíření
zornic, výtok z nosu, pocení,
 podrážděnost, bolesti kloubů, bři-
cha a svalů, zvracení, nevolnost, 
průjmy, třes nebo křeče. Absti-
nenční příznaky následují krátce 
po odeznění 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, 
Lukáš, Ondra, Zuzka
e-mail:
streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, rodi-
če a blízké osoby, zprostředko-
vání 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 hodin,
pátek od 10 do 16 hodin

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 10.00 do 17.00 hodin

Opiáty, mezi které patří mj. heroin, 
mají na organismus účinek tlumi-
vý. Po jejich užití dochází k pokle-
su tlaku, zpomalení dechu, ospa-
losti, otupělosti. Uživatel může 
také pocítit nevolnost, hučení 
v uších apod.
 
Díky tomu, že na opiátech vzni-
ká již po několika užitích fyzická 
i psychická závislost, musí uživa-
tel této drogy rapidně zvyšovat 
své dávky, aby nedocházelo k pro 
něj nežádoucím účinkům – absti-
nenčním příznakům (ty jsou často 
drastické, zahrnující průjmy, kře-
če, bolesti kloubů atd.). Vzhledem 
ke zvyšování dávek a k potřebě 
každodenní konzumace heroinu 
jsou také vysoké fi nanční nároky 
na koupi drogy. Vzhledem k prak-
tické nemožnosti a neschopnosti 
pracovat dochází často u těchto 
jedinců ke kriminálnímu chování, 
především ke krádežím v obcho-
dech, vykrádání automobilů atd. 
Nebezpečí heroinu spočívá přede-
vším ve zdravotních rizicích spo-
jených s nejčastější formou jeho 
užívání (nitrožilně). Při nitrožil-
ním užívání dochází totiž často 
k přenosu různých infekcí (hep-
atitidy,  HIV), velmi snadno také 
dojde k předávkování a násled-
nému úmrtí. U heroinu nelze 
předem odhadnout konzistenci 
(čistotu) zakoupené dávky, kdy 
extrémně čistá droga může být 
příčinou smrti. 

Vzhled:
bílý nebo nahnědlý prášek 

Způsob užití:
kouření, šňupání, injekční apli-
kace

Příznaky:
jizvy po vpiších (pokud jde o nit-
rožilní způsob aplikace), spavost 

Heroin

Po 2. 11.   MUDr. Čerňanská Ne 22. 11. MUDr. Matasová
Út 3. 11.   MUDr. Matasová Po 23. 11.  MUDr. Čerňanská
St 4. 11.    MUDr. Chocholová Út 24. 11.  MUDr. Matasová
Čt 5. 11.   MUDr. Dáňová St 25. 11.   MUDr. Chocholová
Pá 6. 11.   MUDr. Dáňová Čt 26. 11.  MUDr. Dáňová
So 7. 11.   MUDr. Chocholová Pá 27. 11.  MUDr. Matasová
Ne 8. 11.  MUDr. Chocholová So 28. 11.  MUDr. Dáňová
Po 9. 11.  MUDr. Čerňanská Ne 29. 11. MUDr. Dáňová
Út 10. 11. MUDr. Matasová Po 30. 11.  MUDr. Čerňanská
St 11. 11.  MUDr. Chocholová Út 1. 12.   MUDr. Matasová
Čt 12. 11. MUDr. Dáňová St 2. 12.    MUDr. Chocholová
Pá 13. 11. MUDr. Chocholová Čt 3. 12.    MUDr. Dáňová
So 14. 11. MUDr. Čerňanská Pá 4. 12.    MUDr. Dáňová

Telefonické konzultace dětských lékařů
po ordinačních hodinách na Listopad 2009

MUDr. Čerňanská
mobil: 602 830 242
MUDr. Dáňová
mobil: 728 234 392
MUDr. Dalecký
MUDr. Chocholová
mobil: 606 840 451
MUDr. Matasová
mobil: 607 746 211

Všední dny: 
17.00 - 22.00 hodin
Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

KDY

KDE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
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V sobotu 5. září uspořádal střihač-
ský salon Superpes seminář Péče 
o problematickou kůži a srst.Ten-
to seminář byl určen především 
zájemcům z řad majitelů zaměst-
nanců střihačských salonů, ale 
i chovatelům z řad veřejnosti kte-
ré tato problematika zajímá.
Lektorem nebyl nikdo menší než 
paní doktorka Rostislava Fábiko-
vá, členka Evropské a Americké 
asociace dermatologů a zástupky-
ně kosmetické fi rmy Iv Sant Ber-
nard z Itálie.
Seminář po malém zpoždění 
začal dle připraveného programu. 
Paní doktorka všechny přivítala 
a hned v úvodu zasvětila pří-
tomné do záludností struktury 
jednotlivých druhů srsti, do je-
jích specifi k a požadavků při 
mytí a úpravě. Všechna témata 
byla doprovázena fotografi emi 
z praxe. Navázala poukázáním na 
některé nemoci kůže a péče o ni. 
Vysvětlila,kterých partií těla je si 
třeba všímat a jak může v kon-
krétních případech právě pracov-
ník psího salonu majiteli pomoci.
U všech probíraných témat neza-
pomněla odkázat na konkrétní 
přípravky kosmetiky Iv sant Ber-
nard.
Po výtečném obědě se všichni 
přesunuli do salonu Superpes, kde 
se pokračovalo praktickou ukáz-
kou. První přišel na řadu 13tiletý 
pudl Richi, který netrpí žádnou 
poruchou, ale péče o srst pudla 
je natolik specifi cká, že si tuto 
pozornost jistě zasloužil. Richi 
prošel koupáním, poté byl doslo-
va zahalen do voňavého kondi-
cioneru a následně vyfoukán do 
dokonalé načechrané srsti.
Dalším psím „modelem“ se stala 
6tiletá fenka jorkširského terié-
ra, která trpí úporným svěděním 
a následným drbáním přichází 
o část své krásné srsti. U fenečky 
se začalo léčebným balzámem na 
suchou kůži, který si užívala zaba-
lená ve vyhřátém ručníku, poté 
i u ní následovalo koupání ve spe-
ciálních šamponech a zábal v kon-
dicionéru s protisvědivými účinky 
a kolagenem. I u ní byla procedura 
zakončena vyfoukáním a učesá-
ním. Oba pejsci se na konci leskli 

Seminář salonu Superpes
Péče o problematickou kůži a srst 

a jejich srst zářila zdravím.
Všichni účastníci měli  po celou 
dobu přednášky i praktických 
ukázek možnost klást otázky 
k předváděným  kosmetickým 
výrobkům i postupům, ptát se na 
problémy ze své praxe i vlastního 
chovu. Paní doktorka velmi ochot-
ně zodpověděla všechny dotazy 
a přislíbila pokračování semináře, 
tentokrát na téma nemoci kůže.
Seminář splnil všechna očekávání 
účastníků, všichni odjížděli spo-
kojeni a plni nových poznatků pro 
svou praxi.
Poděkování patří majitelce salo-
nu Superpes paní Hanouskové
 a její dceři Ditě Frydrychové, 
která se ujala organizace seminá-
ře a samozřejmě MVDr. Fábikové 
za její trpělivost a ochotu.
Fotky naleznete na http://brikam2.
rajce.idnes.cz/Seminar_Pece_o_
problematickou_srst_a_kuzi_-
Superpes_5.9.09/.

Kamila Kuchařová, 
účastnice semináře

Město Lysá nad Labem 
Seznam 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 star-
ším lidem na hlídání
Knírač č. 29
- pes, stáří 4 roky, vhodný na zahra-
du 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 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 dět-
mi a na zahradu, barva černá
Kříženec č. 63
- fena, stáří 2 roky, hlídací, vhodná 
na zahradu, dominantní
Kříženec č. 65
- pes, stáří 2 roky, klidný, hodný, 
vhodný na zahradu

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 zajišťu-
je odchyt toulavých psů v Lysé 
nad Labem, vždy po odchytu 
pejska vyfotí a uloží na interne-
tové stránky www.mestolysa.cz 
pod odkazem městská policie - 
odchycení psi. Tímto je umožně-
no 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. 
Hrabanov č. p. 535, tel. 325 551 
221, nebo na tel. 723 342 174 
p. Čápová. V útulku jsou místěni 
i pejsci z jiných měst a obcí, které si 
můžete přijít prohlédnout. Doba pro 
návštěvy útulku je PO až ČT 8.00 
– 13.00 hod., PÁ 8.00 – 12.00 hod. 
a každou první sobotu v měsíci od 
9.00 – 11.00 hod.

Noví majitelé, kteří se ujmou pejs-
ka z útulku jsou osvobozeni z plat-
by (roční poplatek za psa) po dobu 
dvou let. MěÚ Lysá nad Labem 
děkuje všem občanům, kteří proje-
ví zájem o naše opuštěné pejsky.                                                                    

za odbor SMI 
Durdanová Alena

Hledáme nový domov pro tyto pejsky

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na autobusový zájezd:

ADVENT  v Rakousku ( LINZ, FREISTADT )
V uličkách „Města památek“ Linzi poznáme jeho bohatou historii, 
navštívíme adventní trh a další zajímavé cíle. Nakoupíme vánoční 
dárky, vychutnáme vánoční atmosféru, ke které jistě přispěje i ochu
-tnávka rakouských specialit v některé z útulných hornorakouských 
hospůdek. Po cestě zpátky zavítáme do malebného historického 
městečka Freistadtu.

Termín: sobota: 5. 12. 2009
Odjezd: v 5.00 hod. z parkoviště u kina
Návrat: cca ve 22.00 hod.
Cena zájezdu: členové 350 Kč, ostatní 450 Kč
Přihlášky:  sl. Horčičková, MěÚ II. patro  
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 Elektrizace trati Lysá nad Labem 
- Milovice, vstoupila v těchto 
dnech do své druhé poloviny. Po 
šesti týdnech intenzivních prací 
byly postaveny všechny stožá-
ry trakčního vedení, které jsou 
z daleka viditelné a vytyčují tak 
polohu místní dráhy. Probíha-
ly práce na železničním svršku 
a spodku tj. demontáže kolejí, 
odvoz štěrku, stabilizace plání 
a další činnosti. V souběhu 
s těmito činnostmi byly a jsou 
prováděny sanační práce na sedmi 

Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice spěje do druhé poloviny

propustcích. Úspěšně a v souladu 
s harmonogramem stavby pokra-
čují práce na rekonstrukci mos-
tu přes Mlynařici v Milovicích. 
V předstihu byla stavebně dokon-
čena spínací stanice v Lysé nad 
Labem, která je doslova srdcem 
celé stavby. Nyní jí čeká montáž 
technologických zařízení. Postup-
ně je budováno odvodnění a jsou 
pokládány kabely zabezpečovací-
ho zařízení. V současnosti probí-
há jedna z hlavních činností a to 
pokládka kolejového roštu a práce 

na železničním svršku. Dále byla 
provedena rekonstrukce želez-
ničního přejezdu v Milovicích, 
po jejímž dokončení byl 15. 10.
uzavřen přejezdu na frekvento-
vané silnici 332 Lysá nad Labem 
-Milovice. Probíhají práce na 
nádraží v Milovicích a to zejmé-
na úprava nástupiště, rozvody, 
kabeláže zabezpečovacího zaří-
zení a veřejného osvětlení. Budou 
provedeny terénní úpravy okolo 
Nádražní ulice a ve spolupráci 
s městem bude upraveno před-
nádraží. Koncem listopadu dojde 
i na opravu neustále devastované 
výpravní budovy. Probíhají také 
jednání o odprodeji zdevastované 
„nové“ výpravní budovy městu.
  
Je třeba zdůraznit, že tato stav-
ba zahrnuje elektrizaci stávající 
jednokolejné trati. Nedochází 
ke změně polohy koleje. Stavba 
končí na nádraží v Milovicích 
u prvního nástupiště, které bude 
opraveno a zpřístupněno bezba-
riérově. Stávající nástupiště č. 2 
je ponecháno v původní podobě.  

Pouze nová spínací stanice v Lysé 
nad Labem je kapacitně připra-
vena na v budoucnu uvažované 
dvoukolejné propojení trati smě-
rem na Mladou Boleslav.
  Nový jízdní řád je ve spolupráci 
se Středočeským krajem připra-
ven tak, že jednou za hodinu spojí 
přímý vlak Milovice s Masaryko-
vým nádražím v Praze a jednou 
za hodinu doplní spojení s Lysou 
nad Labem jako přípoj na vlak 
Kolín – Nymburk – Praha. Provoz 
bude zahájen s platností nového 
jízdního řádu 2009 / 2010 v neděli 
13. 12. 2009. 

Poděkování patří městským úřa-
dům v Lysé nad Labem a Milovi-
cích za nadstandardní spolupráci, 
a všem ostatním, kteří svou čin-
ností napomáhají k úspěšnému 
dokončení, pro náš region velmi 
důležité, stavby.

Lysá nad Labem 19. 10. 2009                    
Ing. Karel Otava

   Generální ředitelství ČD, a.s. 
Správa železniční dopravní ces-

ty, s.o.  Stavební správa Praha

I před panelovým domem může 
být velmi pěkná předzahrádka. 
To jsem zjistil v Husově ulici 
u domu č. p. 469. Trvalkový záhon 
je vymezen betonovými sjezdy ke 
garážím. Poměrně suchý a slunný 
záhon je založen z velkokvětých 
kosatců (Iris x barbata), levandu-
lí (Lavandula angustifolia), níz-
kých i vzpřímených rozchodníků 
(Sedum), pupalky (Oenothera 
missouriensis) - vzácně pěstovaná 
žlutě kvetoucí trvalka, proskur-
ník (Alcea rosea), juky (Yucca 
fi lamentosa), kopretin, pestrolis-
té hosty (Hosta sp.). Velmi pěk-
ná téměř středozemsky působící 
kombinace, která není náročná na 
závlahu.
za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Za Lysou 
krásnější XXVII.

V minulém čísle listů jsem citoval 
autory, kteří psali o kostelech 
a kaplích v Lysé. Chtěl bych k tomu 
dodat, že ty stavby ve městě, které 
se dochovaly až do dnešních dnů, 
jsou ve velmi dobrém stavu. Jsou 
vzorně opravené a udržované. To 
není běžné. Za to je třeba pochválit 
město a zejména vedoucí odboru 
kultury PaedDr. Věru Bodnárovou. 
V MF Dnes byl nedávno uveřejněn 
článek, jak se s podobnými kulturní-
mi památkami dodnes také zachází. 
V republice bylo za minulý režim 
zcela zbořeno více jak 800 kostelů 
a přes 2 100 značně poškozeno. Ostu-

dou je, že mnohé chátrají i po dvace-
ti letech. Církevní objekty se boura-
ly záměrně, zejména v pohraničí 
a ve vojenských prostorech. Sám 
jsem byl svědkem v roce 1950 
v prostoru Slavkovského lesa, že 
se ve vysídlené vesnici stal barokní 
kostel s věží a zvonicí terčem 
minometů při vojenském cvičení. 
Po útoku zbyla jen hromada suti 
a přelámaných trámů.
Stejně necitlivě se, jak psala 
Mladá Fronta, chovala i mnohá 
JZD. Z kostelů a kaplí udělaly 
sklady a dokonce v nich cho-
valy dobytek. Jednalo se často 

o významné kulturní památky od 
slovutných stavitelů, například 
Dienzerfofera. V minulosti byl
vztah k církevním památkám 
diktován ideologickými pohnut-
kami. Na co je ale možné tristní 
stav mnohých církevních staveb 
svádět dnes? A nejde bohužel 
jen o ně. Je dobře, že žijeme ve 
městě, kde je celé kulturní oblasti 
církevních i světských památek 
věnována patřičná pozornost 
a péče. Díky za to všem, kteří se na 
tom podílí!

Václav Mrkvička

Kostely a kaple v Lysé nad Labem
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Občanské sdružení ,,Za záchranu 
kubistické vily architekta Emila 
Králíčka v Litoli“ předalo v září 
na odbor kultury na MěÚ v Lysé 
petici. Od června se pod petici 
podepsalo 650 lidí z Lysé, kterým 
není lhostejný osud vily. Doufá-
me, že vlastník vily fi rma ARS  
Altman se konečně začne o vilu 
starat.  Vila patří ke kubistickým 
skvostům v naší republice. V rámci 
Polabských variací navštívil Lysou 
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, který 
na své přednášce velmi zajíma-
vě vyprávěl o architektu Krá-
líčkovi a o jeho významných 
projektech. Kubistická vila 
v Litoli byla dokonce prezen-
tována na putovní výstavě 
o kubismu po Evropě a dokonce 
i v Japonsku. Příští rok by se měla 
prezentovat na dalších výstavách.
Děkujeme touto cestou všem, kterým 
není osud vily v Litoli lhostejný.
                   Za občanské sdružení

jednatelka Ing. Jitka Fialová

V říjnových Listech města Lysá 
nad Labem vyšel článek podepsa-
ný Městský výbor KSČM v Lysé 
nad Labem. Článek měl název 
„Polemika k některým předkláda-
ným bodům k jednání zastupitel-
stva města„ a věnoval se celé řadě 
otázek, které projednává místní 
radnice. Rád bych se vyjádřil pou-
ze k odstavci s názvem “Mateřská 
škola”, kde jsem byl kritizován za 
to, že jsem údajně jako starosta 
zrušil mateřskou školu v Zahrad-
ní ulici a vilu, kde byla umístěna 
nevýhodně prodal. Všechna tato 
tvrzení jsou lživá, což lze doložit 
písemnými doklady. 
Mateřská škola v Zahradní ulici 
skutečně existovala a já jsem do 
ní dokonce také nějaký čas jako 
malé dítě v 70. letech chodil. Tato 
mateřská školka se nacházela ve 
vile p. Ehrenthala, který ji dle 
zákona začátkem 90. let získal 
v restituci a poté o něco později, 
ji nabídl ke koupi městu. Vzhle-
dem k tomu, že město zde platilo 
nájemné a v ostatních mateřských 
školkách nemělo naplněnou kapa-
citu, rozhodlo tehdejší zastupi-

Lži z MV KSČM
telstvo, že objekt nekoupí. Děti 
z mateřské školky ze Zahradní 
ulice umístilo do ostatních pro-
vozovaných mateřských školek. 
Tímto postupem mateřská školka 
v Zahradní ulici zanikla a to mini-
málně 3 roky předtím, než jsem se 
stal v roce 1998 starostou města.
Není tedy pravdou, jak tvrdí komu-
nisté z Městského výboru KSČM, 
že jsem mateřskou školku z měst-
ského majetku a za velmi nízkou 
cenu prodal. A tím pádem nejsou 
pravdivé ani jejich následné “úva-
hy” o “podivuhodných transak-
cích”. Zkrátka se jedná o lživou 
manipulaci s fakty, jejímž cílem 
je očernit politického soupeře 
před veřejností. Za to by se měli 
komunisté stydět. Žádám, aby se 
autoři za šíření této lži omluvili. 
Je na pováženou, že právě v době, 
kdy si připomínáme 20. výročí 
sametové revoluce, jsou v médi-
ích šířeny lži o tom, jak skutečně 
funguje demokratická republika 
a samospráva v našem městě.

Hynek Fajmon,
zastupitel města za ODS

Dvacet let po listopadu 1989 
jsme se rozhodli připravit malou 
vzpomínkovou akci. Kupodivu to 
nebude na „špatné“ časy komunis-
mu, ale na ty veselejší. Vrátíme se 
do doby akcí „Z“. Tedy alespoň 
ti, kteří přijdou v sobotu 14. lis-
topadu 2009 ráno na 9 hodinu do 
zámeckého parku. Mladší gene-
race se mohou v praxi seznámit 
s pojmem pro ně neznámým. Star-
ší naopak zase zavzpomínat. A co 
se bude slavit?
Po červencovém vichru nám 
v parku popadala hromada stro-
mů. Něco se muselo z bezpeč-
nostních důvodů pokácet hned, 
něco z pěstebního důvodu později. 
V současné době je porost v par-
ku již stabilizován. Co však zbylo 

jsou hromady větví, které je dobré 
ještě před nástupem sněhu naštěp-
kovat (poněkud lepší varianta než 
pálení). Kdo z vás bude mít zájem 
pomoci při sběru větví a úklidu 
parku před zimní sezónou je zván. 
Současně se budete moci něco 
o postupu prací a dalším výhledu 
dozvědět od zámeckého zahradní-
ka pana Davida Kolářského. Na 
závěr budou brigádníci pozváni 
k opékání buřtů.
Sraz zájemců je u vrátnice do 
zámeckého parku. S sebou si 
raději vezměte pracovní rukavi-
ce a vhodné oblečení. V případě 
deště se akce odkládá na neděli 
15. listopadu.

 za odbor ŽP
Stanislav Svoboda

Oslavíme svátek prací?

Petice
za záchranu vily

Vzhledem k tomu, že nám v obci 
vznikají nové lokality rodinných 
domů, bude tak potřeba pojmeno-
vat nově vzniklé ulice. Pokud máte 
nějaký nápad, jak by se nové ulice 
v Lysé nad Labem mohly jmeno-
vat, prosíme vás, abyste přispěli 
svými návrhy. Vaše podněty 
doručte na stavební úřad v Lysé 
nad Labem do 31. 12. 2009. 

ing. Markéta Kučerová

Nové názvy ulic

Jak lze stručně popsat tvorbu kata-
lánského kytaristy a skladatele Jordi 
Torrense?
Jeho  oblíbený a skvěle propra-
covaný hudební styl je Bolero, 
původně španělský lidový tanec, 
který Jordi  propojuje s jazzem 
a latinou Jeho mottem je: „nesnaž 
se hrát jako Američan, španělská 
hudba je krásná. “
Svoji kariéru zahájil jako dopro-
vodný kytarista pěveckých hvězd 
Latin music: Armando Manzanero, 
Mayte Martín, Rafael Basurto, 
Moncho, atd... V rámci svých kon-
certních turné procestoval, kromě 
Evropy,  téměř  celou severní 
a jižní Ameriku, v Argentině se do-
konce oženil. Dnes, už jako sólový 
hráč, spolupracuje se známými 
španělskými hudebníky Arrigem 
Tomassim (akordeon, piano), Jorge 
Sarrautem (bass) a Michaelem 
Weisem (bicí), spolu tvoří soubor 
s názvem  Cuarteto Transitorio. Jor-
di Torrens také pravidelně nahrává 

v USA s americkým basistou Hans-
fordem Rowem, (spoluhráč Mika 
Oldfi elda, Didiera Lockwooda 
a Birelli Lagréna) a francouzským 
perkussistou Francois Caussem. 
Mezi jeho další jazzové spoluhráče 
patří mnoho slavných osobností 
například M. Ferber, S. Horan, 
R. Worthy, J. P. Bourelly, T. M. Ste-
vens, nebo J. Hellborg, s posledně 
jmenovanými se pravidelně set-
kává na Frankfurtském hudebním 
veletrhu, Jordi je zároveň fi remní 
hráč kytarové značky Framus. Jeho 
oblíbená kytara  je  Mayfi eld AZ-10 
model Blonde.
Na jeho českém turné Jordiho  
doprovází pražská kapela String 
Time Acousti band : Michal Filek 
- baskytara, Lojza Hedervári - bicí 
a jako host František Shejbal - trub-
ka. Všechny koncerty v Čechách 
se konají  za podpory Španělské 
ambasády. www.myspace.com/jor-
ditorrens nebo http://www.jorditor-
rens.com/        

Jordi Torens: Jazz se španělským aroma
20. listopadu v kině na Husově náměstí
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P J KA BEZ POPLATK TE

Šet it není špatné,...

ale užít si TE
je lepší !

800 366 000
www.pujckated.cz

volejte ZDARMA

Hledáme nové spolupracovníky.

inzerce_93x130_auto.indd 1 17.9.2009 11:54:52

P J OVNAP J OVNA
ELEKTRICKÉHO NÁ ADÍ

kladiva    brusky    pily ...

Možnost rezervace denn  do 21 hodin!

info na tel.: 722 010 916
Fügnerova 1297, elákovice

Více na www.remarkcompany.ic.cz

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

777 76O 96O

777 760 971

RPSN od 199,71%

k03-001145-09_90x100_personal_CB.indd 1 5.8.2009 10:40:59

ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ,
VERTIKÁLNÍ

Sít  proti hmyzu, rolety

Václav Krejza
Tel.: 603 700 237

Út  | So 
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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
- Při zakoupení zimní sady pneu, konrola brzd
 a provozních kapalin ZDARMA

Najdete nás na adrese:
Dukelská 211/3, Lysá nad Labem – Litol
Tel: 325 516 966, Mob: 603 347 429

Otevírací doba: 
Po – Pá     8 – 17 h.
Po – Čt    17 – 20 h. 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 !

Akční nabídka zimních pneu:
155/70 R 13 od    Kč 639,- (Peugeot 106)
165/70 R 13 od    Kč 765,- (Škoda Felicia) 
165/70 R 14 od    Kč 900,- (Škoda Fabia)
185/60 R 14 od    Kč 1 010,- (Škoda Fabia)
195/65 R 15 od    Kč 1 130,- (Škoda Octavia)

190x130 HQPlus_adv Listy.indd 1 23.7.2009 18:14:09
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Milí čtenáři,
letos v srpnu proběhl již 5. ročník 
Příměstského tábora. Ráda bych 
poděkovala všem, kteří nějakým 
způsobem přispěli k uskutečnění 
příměstského tábora. Především 
Bohu za spoustu vyslyšených 
modliteb, městskému úřadu za 
fi nanční dotaci, propůjčení Dět-
ského areálu pro tuto akci i pomoc 
při odklízení škod, restauraci 
U bílé labutě za vynikající obědy, 
Základní kinologické organizaci 
Lysá nad Labem za ukázku různých 
ras psů, cvičení poslušnosti, taneč-
ků a aportování s nošením nákupu, 
členům sboru Apoštolské církve za 
rychlé a včasné zásahy při všech 
náhlých obtížných situací (jako např. 
sobotní brigáda v Dětském areálu 
před konáním Příměstského tábora, 
hlídání dětí jedné z vedoucích na 
táboře, pomoc u pátečních odpolední 
s rodiči, chystání orientačního běhu 
na kolech, přednášky k cyklistické-
mu týdnu …).
Tři týdny v srpnu jsme s vedoucími 
z milovického Klubu dobré zprávy, 
i s novými praktikantkami strávili 
velice příjemné dny s dětmi, kte-
ré byly nadšené pro program, hry, 
vyrábění, scénky, měly i zájem 
o nové informace a výlety.
Jaký byl tedy vlastní program?
První týden jsme se vydali živo-
tem historicky podložené postavy 
- indiánské princezny Pocahontas 
z kmene Algonkinů (dnešní Vir-
ginie) s poznáváním indiánského 
způsobu života, bydlení, oblékání, 
lovu, pěstování rostlin, her i zvyků, 
rozdílu mezi Šamanem s oběťmi 
a Bohem Hospodinem s Ježíšem 
Kristem. Děti si také vyzkoušely 
jak je těžké rozhodovat a snažit se 
zachovat mír.
A konkrétně při stavbě svých vesnic  
vymýšlely jméno vesnice, pokřik 
a píseň.
Malá ukázka: 
Názvy: Orlí doupě (hnědí),
 Osada u červených bobrů 
 (červení) a Pocahontina 
 vesnice (modří)
pokřik: Orlí doupě do toho! 
 a 3x „Uvavavava“ 

Jaký byl letošní Příměstský tábor?

píseň: Šli dva bobři k vodě, 
 potkali tam lodě.
 Byli na nich indiáni, 
 bobři řekli: „Pojďte s námi, 
 postavíme vesnici a vyty-
 číme hranici!“
 „Ty můj milý bobře, 
 budem se mít dobře“.

Nejúsměvnější při hodnocení ves-
nic byl ÚNIKOVÝ PŘÍCHOD 
a originalita vybavení (někde dvo-
jité opevnění, někde vybavená 
kuchyně a jinde zas dominantní 
trůn náčelníka). Nejúspěšnější hry 
byly na výletě na Valečově ve skal-
ních světničkách - indiánsky moti-
vovaná obdoba schovky a Dvojitý 
míč na hřišti. Jako odměny si děti 
odnášely každý den různé množství 
různě velkých skleněných korálů 
z Jablonecka.
Druhý týden byl zaměřen na bib-
lickou postavu Daniela, jeho přá-
tele, dobu rozkvětu Babylonské 
říše, vládu krále Nebúkadnesara 
a Darjavéše a Boží jednání v té 
době. Děti se podívaly na krá-
lovský dvůr - hostiny, náročnost 
vlády, královský protokol, vzdě-
lanost i platnost králových slov. 
Celý týden byl provázen loutkou 
- Danielem a spoustou scének, při 
kterých se každý dověděl hlavní 
poselství, a zároveň si provětral 
bránice (nejen při příchodu herců 
- kreativnost převleků, ale např. 
i při rozhovorech reportéra 
s aktéry příběhu). Děti se také 
seznamovaly s různými zvířaty 
v zoologickém okénku a vše kaž-
dý den ukončovala soutěž Blu-
diště (obdoba televizní soutěže). 
Největšími událostmi tohoto týd-
ne byli ve středu pejsci se svými 
páníčky ze Základní kinologic-
ké organizace Lysá nad Labem 
(děti o nich mluvily nadšeně ještě 
v pátek) a 3D kino v Praze.
Tento týden jsem byla více záso-
bovač, fotograf a technický pra-
covník, než vedoucí u dětí, tak 
mohu napsat jen jeden veselý, ale 
i poučný rozhovor s jedenáctile-
tým dítětem. Přišel za mnou a ptá 
se: „Mariko, ty jsi tu jako co? Celý 

den tady uklízíš a něco opravuješ 
a děláš se dřevem. Jsi vůbec hlavní 
vedoucí jak jsi to říkala na začát-
ku?“ Co se na to dá odpovědět? 
Děti jsou velice všímavé a mají 
své představy. „Ano, jsem hlavní 
vedoucí i když si myslíš, že to teď 
tak nevypadá,“ zněla má odpověď 
s trochou otázek na něj. Hlavní 
vedoucí si na takovém táboře, jako 
máme my nemůže hrát na nějaké-
ho „pána“ a zachovávat si jen 
celkový přehled, aby mohl v čas 
a správně zasáhnout, ale jde a dělá 
co je potřeba k zabezpečení chodu 
tábora. Když člověk začne pra-
covat pro Boha a zjistí, že to není
o tom být vidět a slyšet (o mém JÁ), 
ale o poslušnosti, pokoře, obětová-
ní se, vztazích a maličkostech, které 
celkově vybudují např. takovýto 
Příměstský tábor pro oslavu Boha 
i spokojenost dětí a rodičů.
Třetí týden opět na kolech byl pro 
děti od 10 let. Pro mne samotnou 
bylo nejobtížnější vymyslet jak 
atraktivní, tak realizovatelný pro-
gram, který provázely životy růz-
ných osobností, které jsme chtěli 
dětem přiblížit jako vzory v urči-
tém druhu jednání. Byli to spor-
tovci, kteří i když zvítězili, svými 
výroky nezesměšnili poražené, 
ale naopak je dokázali vyzved-
nout nad sebe, sportovci, kteří byli 
Bohem uzdraveni a svým životem 
( i např. profesionálním fotbalem) 
chválili a ctili Boha, astronauti, 
kteří letěli s Apollem 15 na Měsíc 
- jakou námahu a úsilí je stálo 
splnění všech úkolů, jak James 
B. Irwin díky této cestě a všemu 
co mohl zažít a vidět se vrátil zpět 
na Zem Bohem proměněn jako 
znovuzrozený křesťan s vírou 
a láskou k Ježíši Kristu s výrokem: 
“Je mnohem důležitější, že Bůh 
chodil po Zemi, než když člověk 
chodí po Měsíci,“ i touhou v srdci 
aby Ježíš Kristus nadále „chodil po 
zemi“ a to prostřednictvím našich 
i jeho života. Také jsme shlédli video 
s názvem Vzepřít se obrům 
o žákovském mužstvu hrajícím 
Americký fotbal na křesťanské 
škole. 
Velice mne zaujaly diskuse s dětmi 
k dané osobnosti či fi lmu, jejich 
otevřenost, postřehy i názory. Bylo 
znát, že se jednalo o děti od 10 do 
14 let. Všichni zúčastnění podali 
i úctyhodný fyzický výkon při 

celodenním výletě na kolech 
z Poděbrad do Lysé a psychický 
výkon při sjíždění Jizery, když jsem 
trvala po určitých úsecích plavby na 
střídání „háčků a zadáků“ – aby si 
vyzkoušeli nesnadnost obojí funk-
ce a něco nového se naučili a hlav-
ně se „nerozhádali na lodi“. Před 
prvním nasednutím do lodí byli 
všichni seznámeni se vším podstat-
ným co k tomuto splutí potřebovali 
a poučeni, jak se drží pádlo a jak se 
dostatečně rychle rozjet a nenechat 
se hned na začátku strhnout prou-
dem a vjet pod vrby do hustých 
a velkých větví. A co myslíte? 
V naší posádce, kdy jsem měla dva-
krát nejmladší dvě děti v lodi (jedna 
plavba probíhala dopoledne a druhá 
odpoledne), jsem pokaždé s nimi 
skončila ve vrbách. Něco jiného je 
si vyzkoušet pádlo držet na suchu 
a jinak to vypadá v houpající se 
lodi. Ještě nějakou dobu trvalo, než 
děti pádla držely správně a účinně 
s nimi pádlovaly. 
Odpovědi dětí na otázku co by 
chtěli od Boha: štěstí, být lepším 
člověkem, umět mluvit s kamarády 
a mít je, nebýt hrubý a nemlátit sou-
rozence, nemyslet si divný věci…
Co se mi ten den nelíbilo: vedro, 
pstruzi, že nespadl komín v Kára-
ným při exkurzi, když jsme na 
něj nemohli, hnusná voda, voda 
byla pro psa (rozuměj pod psa), 
být háček, jak mě unášel proud, 
nemohli jsme cákat na vedoucího, 
protože fotil (sjíždění Jizery), nic, 
plážový fotbal, že jsem se v lese 
poškrábala.
Co se mi líbilo: vše, nic, voda, 
u Kerky, hra v lese, lodě, plážový 
fotbal, jak se vedlejší loď točila, 
orientační běh na kolech, nanuk, 
turbína a sklep ve vodní elektrár-
ně, jak málem spadl vedoucí Dan 
z kola na skate parku. 
Zadaný úkol dětem: vymyslet 
název družstva. Po svačině přišlo 
družstvo nejstarších kluků se jmé-
nem: „Extra velké kousky ovoce“. 
Jistě uhodnete, co měli k té svači-
ně. Pro svoji originalitu jsem si toto 
jméno nejvíce pamatovala – skvělé 
jméno družstva!
Miluji tuto práci a těším se na příští 
prázdniny.
PS: A tak celé tyto tři týdny byly 
o snaze vedoucích předat Boží lás-
ku dětem. Mé díky patří i jim.

Marika Benešová

KLUB  DOBRÉ  ZPRÁVY
Občanské sdružení pro děti a mládež

Mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub/index.htm
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„Nejlépe se podniká v Lysé 
nad Labem.“ „Kde se líbí 
podnikatelům? V Lysé.“
Dva články uveřejněné 1. A 
11. července 2009 v MFDnes, se 
kterými nelze než souhlasit, ale 
které zároveň vyvolávají emoce 
v nás občanech, kterým se právě 
díky jednostranné přízni naších 
zastupitelů pouze podnikatelům, 
bydlení v Lysé nelíbí.
Již od roku 2005 se snažíme 
přimět naše zastupitele, aby 
s námi komunikovali a řešili 
situaci ohledně těžké nákladní 
dopravy v naší lokalitě rodinných 
domů vymezené ulicemi Mírová, 
Na Zemské stezce, Brožíkova 
a Sokolovská, která v posledních 
letech enormě vzrostla.
Tato oblast je průjezdná pouze 
jedním směrem, takže veškerý 
provoz kamiónů, těžkých náklad-
ních aut, traktorů a zemědělské 
techniky, které směřují od podniků 
Kovona, dvou objektů stavebnin 
a ZZN zvláště v období zeměděl-
ské kampaně, je dvojnásobný 
a stále více narůstá. Další obrovsk-
ou zátěží jsou těžká nákladní auta 
naložená zeminou a mixy s beto-
nem, které jezdí na stavbu rodin-
ných domů u Kovony. Přidáme-li 
ještě průjezd tahačů fi rmy Altman 
po nadjezdu bez omezení času 
a rychlostí, překračuje zatížení 
této oblasti zcela jistě hygienické 
normy. Vzhledem k tomu, že 
nejsme žádná průmyslová zóna, 
ale lokalita rodinné zástavby 
o to víc.
Požadovali jsme projednání našich 
stížností na jednání rady a zastu-

pitelstva města, navrhovali jsme 
i mnohá řešení, naposledy změnu 
územního plánu spočívající v na-
pojení těchto podniků na východní 
a západní obchvat, které jsou již 
součástí územního plánu a žádali 
zatím o nějaké řešení, než bude 
možné toto uskutečnit.
Máme radost, že naše připomínky 
a návrhy na řešení dopravy 
v této oblasti byly zapracovány do 
návrhu územního plánu Lysá nad 
Labem ze srpna r. 2009, ale to je 
ještě dlouhá záležitost.
Využíváme proto této možnosti 
a žádáme znovu zastupitele naše-
ho města, aby se zabývali řešením 
dopravní situace v uvedené 
lokalitě a do doby zprovoznění 
obchvatů, kam navrhujeme do-
pravu do jmenovaných podniků 
svést, požadujeme zatím pro 
zmírnění dopravní zátěže v jme-
novaných ulicích.
- Rozložení  dopravy zjedno-
směrněním ulice Na Zemské 
stezce v úseku od ulice Mírová 
k železniční vlečce.
- Omezení rychlosti nákladních 
i osobních automobilů v této 
lokalitě (osobní, ale i nákladní 
auta v úseku ulice Na Zemské 
stezce mezi křižovatkou s ulicí 
Mírovou a železniční vlečkou 
velmi často překračují povolenou 
rychlost 50 km/h)
Určitě nám dají za pravdu všichni 
občané našeho města, že by bylo 
dobré pyšnit se také titulem 
„Lysá nad Labem – nejlepší město 
pro obyvatele.

Helena Hodycová
za obyvatele ulice Zemská stezka

„Nejlépe se podniká v Lysé nad Labem“

Velkoobjemové kontejnery v listopadu
Vážení občané, město Lysá nad Labem se také v důsledku celosvětové 
krize potýká s nedostatkem fi nančních prostředků. Jedním z úsporných 
opatření bude,že v měsíci listopadu 2009 nebudou přistavovány velko-
objemové kontejnery na  určená stanoviště. Prosíme o spolupráci 
a pomoc při snižování nákladů na likvidaci odpadů snahou o maximální 
kompostování zeleně.  

Vzniklý odpad je možné nadále odvážet do separačního dvora 
po celý rok v ul. Pivovarská (naproti hasičům) v tyto dny:

pondělí    9.00 -12.00 13.00 - 17.00
středa      9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota     9.00 - 12.00

Děkujeme za pochopení a spolupráci
Odbor SMI

Zastupitelstvo a občané soused-
ního města „za vodou“ v této době 
žijí předloženým velkým projek-
tem nadnárodní fi rmy RWE.
Nejedná se o nic menšího, než 
výstavbu nové paroplynové 
elektrárny o projektovaném 
výkonu 850 MW (elektrárna 
Mělník je o projektovaném 
výkonu 500 MW). Hrubá stavba 
by měla být zkolaudována po 
vydání stavebního povolení do 
tří až pěti let. Zastavěná plocha je 
předpokládána cca 200x300 m. 
S výstavbou je ještě spojeno mno-
ho i technických otázek, které 
čekají na dořešení. Je to např. 
přivedení dostatečného množství 
vody (zřejmě přivaděčem z Labe), 
pro technologické procesy. 
Jako vše v našem životě by stavba 

Co nového u našich sousedů „za vodou“?

měla své klady a zápory. Za klad 
můžeme považovat nové pracovní 
příležitosti jak v průběhu vlastní 
stavby, tak v následném provozu 
a údržbě elektrárny. Kladem jistě 
bude pro některé občany i možnost 
vytápění dálkovým teplovo-
dem (odpadním teplem) z elek-
trárny. V Praze máme dálkovým 
teplovodem z Mělníka vytápěné 
sídliště v Ďáblicích, Na Proseku 
a části Letňan. Záporem snad 
může být vše co souvisí s násled-
nou změnou mikroklimatu, které 
výrazně ovlivní velký tepelný 
zdroj. Mnohý čtenář by jistě mohl 
mít našel i další výhrady. To však 
již není cílem této informace. 

Tomáš Sedláček
1. místostarosta
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Lampionový průvod
Empatie pořádá Svatomartinský lampionový průvod

Sejdeme se  11. 11. 09 v 17.30 hod. na Husově náměstí
 kde společně vyčkáme  příjezd sv. Martina na bílém koni.

Následný průvod s lampiony bude, jako již tradičně, zakončen 
ohňostrojem na hřišti u školy.

Přijďte s námi oslavit největší listopadový svátek!
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SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ NEDĚLE
 S Hostujícím cvič i telem 

Lukášem Kolkem

Specializace cvičitele: 
Licence A IFAA, Profi  Licence MŠA, Power stretch diplom, 
Step Diplom, Bodystyling diplom. 
Člen Nike Dance Teamu na Nike Dance Tour 2005.
Prezentér kongresových akcí v ČR, na Slovensku a v Polsku.  

Pro všechny příznivce sportu a zdravého životního stylu…

V neděli 29. listopadu od 10.00 do 12.15 hodin

Kde?  V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní akademie, 
   ul. Komenského, (oranžový pavilon při Základní škole - vchod zadem)
 

AEROBIC - TAKE IT DANCE
Nech hudbu ovládnout své tělo, mysl i duši! Jednoduché pohyby založené na 
aerobikových krocích a přeměněné v taneční choreografi i. Ukaž svou osobnost 
prostřednictvím pohybů! Prožívej hudbu, bav se a vyváděj!

PORTDEBRAS®
Originální cvičební program, který vznikl spojením klasického tance, posturálních 
technik a strečinku. Plynulé sekvence pohybů protahují zkrácené svaly, uvolňují 
a mobilizují páteř a kloubní spojení, zlepšují koordinaci, zdokonalují pohybové 
stereotypy a významně působí na estetiku a ladnost pohybů celého těla. Netradiční 
hudba ve stylu Chill Out a Ethnic Ambients dotváří kouzelnou atmosféru. PortDeBras® 
zvládne každý, nevyžaduje žádnou předchozí taneční průpravu. Novinka ve světě 
Body and mind představovaná od loňského roku na kongresech po celém světě - 
zatím vyškoleni pouze instruktoři v Rusku, Itálii, Španělsku a v České Republice.
NABÍDKA TUZEMSKÝCH I ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ SE CVIČENÍM…   

PŘEDTANČENÍ SPORTOVNÍCH GYMNASTEK…

     PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA PŘIPRAVEN MALÝ DÁREK !!!

   
S sebou?   Ručník, podložku, sportovní obuv, náhradní sportovní 

oblečení + dobrou náladu, pití.
Vstupné?   Kč 200,-  (Kč 180,- při platbě do 23. 11. 2009)

Bližší informace, rozpisy cvičebních hodin, rezervace a přihlášky:

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

K O N D I Č N Í  C V I Č E N Í  D Í V E K

  PONDĚLÍ 
  od 5. října (20.00 - 21.15 hod.) 

P – CLASS x BODYSTYLING (vstup volný!)
= je silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalových 
skupin a hlavně na tvarování problémových partií celého těla. 
Kombinací posilovacích a protahovacích cviků si nejen svou postavu 
vylepšíte, ale zpevněním svalů a zvýšením kondice můžete přispět 
k odstranění některých zdravotních problémů (bolesti zad). Cvičí 
se s vahou vlastního těla, s posil. gumičkami a lehkými činkami.

ČTVRTEK 
od 8. října (20.30 do 21.45 hod.)
AEROBIC MIX x DANCE AEROBIK (vstup volný!)
= vytrvalostní aerobní trénink střední až vyšší intenzity zaměřený 
na spalování tukových zásob, cvičí se na rychlejší hudbu,s 
pomocí taneční choreografi e 30 - 40 minut, 20 minut posilovací 
blok, 15 minut stretchink. Pro středně pokročilé a pokročilé, kteří 
mají rádi rychlejší tempo. Posilovací část s posil. gumičkami
a činkami. Závěrečný stretchink.

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití bez bublinek, sportovní obuv 
na přezutí, mikinu 

Cena: 55 Kč - 1 lekce = bodystyling, aerobik, p-class (platba na místě)
Uzavřené podzimní kursy POWER JÓGY (10 lekcí) jsou již plně obsazeny. 
Vzhledem ke kapacitě tělocvičny a kvalitě cvičení  již není možný volný 
jednorázový vstup na lekce power jógy!!! 

Pokud máte o cvičení POWER JÓGY  zájem, rezervujte si místo v „Zim-
ním kursu“ 
pondělky od 19.00 hodin, od 4. ledna 2010  ( již nyní e-mailem!)

Nová škola - tělocvična obchodní akademie  v Lysé nad Labem (vchod ze 
zadního traktu = nově!)           
 www.houzvickova.wz.cz e-mail:houzvickova.hana@seznam.cz, tel.: 721 658 766

Dne 17. října 2009 se v So-
kolovně v Lysé nad Labem 
uskutečnila Aerobiková sobota 

s hostující cvičitelkou Katkou 
Bímanovou, která k nám zavíta-
la již podruhé.

Aerobiková sobota s Katkou Bímanovou
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Prodám byt 3+1 (81m2) 30 metrů od náměstí v Lysé n. L. 
www.sreality.cz/3+1-lysa-nad-labem-1977943837 tel.: 725 628 035

Této akce se zúčastnilo 
25 cvičících, mezi nimi byl 
i jeden muž. Děkujeme za účast 
a skvělou atmosféru! Kromě 
dvou nabitých hodin cvičení byl 
pro každou cvičenku připraven 
dárek. První hodinu jsme si 
zacvičili aerobic energy, druhou 
hodinu následoval bodystyling 
a stretching. Pauzu mezi oběma 
hodinami vyplnila bohatá tom-
bola, vylosované ženy získaly 
sportovní oblečení značky Tou-
che, kosmetický balíček, volné 
vstupy na aerobikové hodiny 

a hlavní cenou byla volná vstu-
penka na naši další akci!
Další možnost dát si do těla 
máme v prosinci 2009, kdy nás 
čeká Vánoční nadílka aero-
biku, a samozřejmě každé 
pondělí, úterý a středu od 19.00 
do 20.15 hod. v Sokolovně 
s domácími cvičitelkami. 

Další informace naleznete na 
http://aerobiklysa.tym.cz.

Těšíme se na Vás!
cv. Lucie Pragrová
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