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Adventní zamyšlení

Město Lysá nad Labem 
a římskokatolická farnost

Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
Lyského žesťového kvarteta
26. 12. 2009 v 16.00 hod. 

Kostel sv. Jana Křtitele
Vstupné dobrovolné. 

Vážení spoluobčané, opět se budeme loučit 
se starým rokem 2009, abychom mohli přivítat 
nový rok 2010. V takové chvíli je dobré se zastavit 
a zamyslet, co dobrého nám ten starý rok přinesl 
a co mohlo být ještě, případně lépe uděláno. To by 
pak mohlo být i našim přáním nebo předsevzetím 
do nového roku. Není zapotřebí Vám předkládat 
výčet investičních akcí uskutečněných v tom-
to roce. S nimi a jejich průběhem jste byli se
znamováni po celý rok. Při této příležitosti bych 
jen rád připomenul nutnost společné ochrany 
vzniklého díla, ať už se jedná o posezení (lavičky 
a stůl) v lese u sv. Václava, symbolický altán 
s vysazenými lípami při cestě do Hrabanova nebo 
novou fasádu zateplené části školních pavilonů. 
Krádeží mobiliáře, který měl sloužit turistům 
pro odpočinek v lese, vandalskými činy na zeleni 
a neuspokojenými ambicemi (čmáralů) po zdi 
byly zničeny hodnoty, jejichž náhrada opět oddálí 
naši snahu o přátelskou tvář města a jeho okolí.

Co si tedy přát do nového roku? Jistě pevné 
zdraví, zlepšení životních podmínek, úspěchy 
v zaměstnání i v soukromém životě. Pro 
město pak, aby bylo dostatek fi nančních 
prostředků, které umožní zdárné dokončení 
rozpracovaných investičních akcí a z těch 
nových, aby byla zahájena výstavba nové mateř-
ské školky a ukončeno vyčistění Litolské svod-
nice včetně výsadby nového lesního porostu
Na Mršníku. Také vodohospodářské stavby 
v Byšičkách a Dvorcích by měly doznat nějakého 
posunu. Současně by měly být zahájeny vý-
znamné stavby cizích investorů, z nichž 
si uvedeme alespoň některé: domov seniorů, 
parkoviště u nádraží, snad zahájení výstavby
městské vybavenosti ve Frutě (nemám na mysli 
bytovou zástavbu) a pokračování v uzavírání 
smluv na budoucí výkup pozemků pod obchvatem. 
Klidné a spokojené vánoční svátky všem občanům. 

Tomáš Sedláček,  1. místostarosta

Město Lysá nad Labem 
a

Ohňostroje – Pavel Céza

Vás srdečně zvou na slavnostní

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. 1. 2010 v 18.30 hod.

Na louce za zámeckou zdí
„U Černých vrat“
Přijďte i Vy spolu s námi

 přivítat rok 2010.

Pranostiky:

s  Když v prosinci mrzne, sněží, 
        úrodný rok nato běží.

s Když na Mikuláše prší, 
        zima lidi hodně  zkruší. 

s  Studený prosinec, 
        brzké jaro.

s  Když jsou noci nejdelší,
        jsou si i lidé  nejbližší

s O sv. Barboře,
        ležívá sníh na dvoře.
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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21. jednání rady města se kona-
lo 2. 11. 2009. Před vlastním pro-
gramem rada města poskytla více 
než hodinu času dvěma hostům 
z Českých drah – prvním byl 
Ing. Milan Matzenauer, náměstek
generálního ředitele pro správu ma-
jetku, druhým Ing. Jan Skalický,
ředitel regionální správy majetku
Praha.
V úvodním slovu pan starosta shrnul 
přístup města k ČD za více než de-
setileté období, který se projevil 
významnou investicí do vstupních 
budov a podchodu. Co se dráze 
nepovedlo a co veřejnost vnímá 
velmi negativně, to je stav WC
a chybějící čekárna. Ing. Mat-
zenauer konstatoval, že v naší 
republice patří nádražní budovy
k nejstarším objektům ve městech. 
Obecně lze říci, že se lepší vztah 
městských samospráv a ČD, což 
se projevuje i na zlepšujícím se 
stavu nádraží. V republice je asi 
900 nádraží a s opravou nádraží 
v Lysé nad Labem se počítá už 
v příštím roce. Urychleně se pracu-
je na projektu parkoviště P+R (Park 
and Ride – zaparkuj a jeď). Po 
konkrétních dotazech členů rady 
Ing. Matzenauer představil členům 
rady záměr na rekonstrukci nádražní 
budovy a demolici okolních „na-
lepených“ objektů, které už nebu-
dou potřeba, čímž se otevře přímý 
přístup z budoucího parkoviště
v Čapkově ulici, kde najde par-
kovací místo asi 160 vozidel.  

 Po odchodu hostů program nabral 
obvyklé svižné tempo. Blok prvních 
deseti bodů se týkal bytových 
záležitostí, nebytových prostor 
a pozemků. Zastavíme se krátce 
u bodu č. 6, kde se projednával 
souhlas města s ponecháním štěrku 
na městských pozemcích podél 
rekonstruované trati do Milovic. 
Jsou určena parcelní čísla pozemků 
a rada schválila, že pozemky mohou 
být využity pro stavbu  cyklostezky. 
Konečné rozhodnutí bude mít ale 
zastupitelstvo. Pokud se podaří 
získat současně souhlasy všech in-
dividuálních vlastníků zbývajících 
pozemků, mohou se cyklisté těšit na 
novou trasu do Milovic.
V bodu č. 12 rada jednala o pro-
blémech ve sportovním areálu 
u ZŠ Komenského. Sportoviště 
jsou otevřena široké veřejnosti, 
stinnou stránkou jsou však nájezdy 
nevítaných návštěvníků, kteří ne-
přicházejí za sportem. Někdy 
vázne vzájemná součinnost okol-

ních škol, které používají sporto-
viště k výuce. Také je patrná snaha 
škol požadovat od města další 
úpravy. Pan starosta radu infor-
moval, že po začátku školního 
roku proběhlo společné jednání 
s řediteli škol, kde bylo dohodnuto, 
že  hřiště dostane nový škvárový 
povrch (s atestem o nezávadnosti), 
budou doplněny další odpadkové 
koše a upraví se zeleň. Zvýší se 
dohled městských strážníků, a to 
i v nočních hodinách. V dalším 
bodu rada schválila převod
175 000 Kč z provozních pro-
středků MŠ Čtyřlístek v Brandlově
ulici do investic, aby bylo možné 
uhradit nový herní prvek a pry-
žovou dopadovou plochu.
   V bodu č. 14 rada schválila gene-
rální souhlas s přijímáním peně-
žitých darů s různým účelem pro
základní a mateřské školy a zá-
kladní uměleckou školu. Tím od-
padne schvalování (někdy drobných 
částek) v radě, pouze 1krát ročně 
odbor školství a kultury zpracuje 
souhrnnou zprávu pro radu a za-
stupitelstvo. Bod č. 16 připomněl 
blížící se Vánoce – odbor sociální 
a zdravotní bude připravovat 
tradiční balíčky a květiny pro 
seniory v Domově na Zámku.
Diskusi vyvolal bod č. 17, v němž 
radní diskutovali o zákonu, který 
od 1. 1. 2010 zvyšuje sazbu daně 
z nemovitostí  na dvojnásobek. 
V pravomoci města je stanovit
koefi cient, kterým se sazba násobí.
V současné době je obecně závaz-
nou vyhláškou stanoven koefi cient
v Lysé a v Litoli 1,6, Byšičky
a Dvorce mají nejnižší koefi cient 
1,0. Ke slovu přišla matema-
tika, zvažovaly se různé varianty
a výsledkem bylo doporučení, že se 
o věci bude jednat na příští radě a pak 
na zasedání zastupitelstva. Poslední 
blok 4 bodů se týkal připravova-
ných nebo probíhajících investi-
čních akcí ve městě. Z nich vybírám 
bod č. 20, v němž bylo schváleno 
přijetí dotace z Fondu životního 
prostředí Středočeského kraje ve 
výši 2,7 mil. Kč na splaškovou 
kanalizaci v Masarykově ulici. Dále 
členové rady vyslechli informaci 
tajemníka o personálních změnách 
a výběrových řízeních na úřadě, 
vyvolaných odchodem do důchodu 
a změnou pracoviště. Závěrečná 
krátká diskuse proběhla bez pana 
starosty (byl na jiném jednání) 
a poté pan místostarosta jednání 
ukončil.  

22. jednání rady města se  
konalo 16. 11. 2009. V programu 
se sešly více než čtyři desítky bodů 
ke schválení, ale jednání probíhalo 
racionálně a bez průtahů. Členové 
rady se dohodli, že návrh rozpočtu 
na rok 2010 si nechají na závěr 
jednání. Blok prvních čtrnácti 
bodů se týkal bytových záležitostí, 
nebytových prostor, pozemků a je-
jich údržby. Bod č. 2, v němž se 
vybíral partner města na údržbu 
komunikací a zeleně, se rozvinul 
ve 20minutovou diskusi. Úvodní 
slovo přednesl pan místostarosta 
Sedláček, který řídil výběrovou 
komisi. Představil tři fi rmy, jež se 
o veřejnou zakázku ucházely. Oce-
nil přínos pana Radoně, ředitele 
Technických služeb Nymburk, 
který v komisi působil velmi fun-
dovaně a svými dlouholetými 
zkušenostmi přispěl ke zdárnému 
průběhu hodnocení. Vítězem se 
stala fi rma A.S.A. z Prahy 8, která 
nabídla nejlepší fi nanční podmínky. 
V navazující diskusi se hovořilo 
o tom, zda dát přednost naku-
pované službě (outsourcing) nebo 
znovu vybudovat vlastní úklidovou 
organizaci.
 Bod č. 10 znamená tečku ze 

strany města za těžbou písku
v lokalitě Mršník. Toto stanovisko 
je nutné pro Báňský úřad Kladno, 
která těžbu a rekultivaci ofi ciálně 
uzavře a povolí městu další na-
kládání s areálem, na což čekají 
zvláště rybáři a myslivci. V bodu 
č. 14 byl předložen návrh smlouvy 
o spolupráci města s občanským 
sdružením LysaFree. Sdružení 
bude mít možnost ukládat optické 
trasy pro datovou síť do výkopů, 
které město při investičních akcích 
zajišťuje. Naproti tomu bude město 
využívat zdarma technickou infra-
strukturu LysaFree pro propojení 
městských budov, pro připojení in-
ternetu na MěÚ a městskou policii 
a knihovnu, základní a mateřské 
školy a do muzea.
   S dalšími 8 body přispěl do pro-
gramu odbor školství a kultury.
V bodu č. 15 byly  schváleny 
3 žádosti – první byla od skautů
o příspěvek na vybudování přípojky
vody a plynu k budově v Jaro-
mírových sadech. Středočeský kraj 
na tuto akci poskytne 136 000 Kč 
a město se připojí se 134 000 Kč.
V druhé žádosti rada vyhověla 
žádosti TK Slovan a poskytla 
příspěvek 100 000 Kč na dobudo-
vání infrastruktury, třetí žádost 

byla od MŠ Mašinka, které rada 
poskytla 200 000 Kč na vyvolané
práce při rozsáhlé rekonstrukci
budovy. V dalším bodu bylo schvá-
leno přijetí daru v materiální 
podobě pro ZŠ Komenského, 
škola obdrží od jednoho z rodičů
200 kusů refl exních vest.
   V bodu č. 17 se vybíral dodavatel 
na dva nové herní prvky na dětském 
hřišti u Penny (dříve Plus). Ze tří 
oslovených fi rem se ozvala pouze 
společnost Saternus z Českého 
Těšína, takže výběr byl jedno-
duchý a kolotoč a dvojhoupačku za
90 000 Kč dodají oni. Odbor ne-
uspěl v dalším bodu s návrhem na 
rozšíření tradičního Zimního setká-
ní se zámeckými sochami, které
se koná v prosinci. Rada doporučila, 
aby se tato akce udržela v ko-
morním rámci, jak bylo dosud 
obvyklé. Naopak pochvalu sklidil 
odbor v bodu č. 19, v němž byla 
schválena aktualizace Programu 
regenerace Městské památkové 
zóny Lysá nad Labem. Za dlouhým 
názvem se skrývá práce Ing. arch.
Jitky Brychtové. Ve spolupráci 
s komisí regenerace vznikl projekt 
na nadcházejících 10 let, který 
navrhuje pokračování obnovy hi-
storického jádra města, věnuje po-
zornost obnově centra jako celku, 
ale i jednotlivým památkám a vý-
znamným objektům. Projekt je 
nezbytnou součástí při podávání 
žádostí o dotace, jichž město hojně 
využívá. Krátkou diskusi vyvolal 
bod č. 20, v němž se hovořilo
o novoročním ohňostroji. Souhlas 
rady byl vydán po ujištění pana 
starosty, že peníze na ohňostroj 
věnují výhradně sponzoři, nikoliv 
pokladna města. Diskutovalo se
i u bodu č. 23, kde občanské sdru-
žení Semiramis Nymburk požádalo 
o příspěvek 85 000 Kč na proti-
drogovou prevenci. Rada jednotně 
řekla ne, protože není přesvědčena 
o kvalitě nabízených služeb 
a účelnosti takto vynaložených 
peněz.

   V bodu č. 26 se rada znovu vráti-
la ke koefi cientu pro výpočet daně 
z nemovitostí pro rok 2010. Pan 
starosta opakovaně připomněl, 
že vláda zákonem jednostranně 
zvýšila základ daně na dvojnásobek 
a městům nechala na uvážení, jak 
se k problému postavit. Následující 
diskuse ukázala různost přístupů,
a tak konečné rozhodnutí padne 

 Pokračování na str. 3
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na zastupitelstvu 25. listopadu. 
Bude to právě včas, protože 
termín pro úpravu koefi cientu 
končí k poslednímu listopa-
du. Blok připravený kanceláří
MěÚ byl tentokrát velmi obsáhlý,
měl 9 bodů. V prvním z nich
s č. 28 vystoupil pan místostarosta 
Sedláček. Informoval o nejnovější 
technologii pro čistírny odpadních 
vod, která je založena na principu
elektroosmózy. Je to vhodná pří-
ležitost, jak s poměrně malými 
investičními náklady zajistit od-
kanalizování Byšiček, po čemž 
osadní výbor tak dlouho volá. Rada 
se shodla na tom, že je nejprve 
nutné zjistit cenu porovnávací
studie pro vyhodnocení tří 
způsobů čištění odpadních vod: 
klasicky, v kořenové čistírně,
v elektročistírně. Teprve pak se
rozhodne o dalším postupu.
   V dalších dvou bodech se řešily 
smlouvy o dílo na dokumentaci 
pro MŠ Čtyřlístek v Brandlově uli-
ci a pro zřízení nové školní družiny 
v suterénu ZŠ Komenského.
  V bodu č. 31 rada schválila 
uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi městem a Starým Vestcem.
Smlouva umožní městským stráž-
níkům měřit rychlost vozidel na 
průtahové komunikaci obcí. 

   S dalším požadavkem na činnost 
našich strážníků přišla obec Sojo-
vice – chtějí občas hlídat most přes
Jizeru, kde je zakázán průjezd 
těžkých nákladních aut. V tomto 
případě však rada nevyhověla.
  V bodu č. 33 rada schválila roz-
šíření nájemní smlouvy s Ob-
chodní akademií Lysá nad Labem 
a uzavření partnerské smlouvy, jež 
bude podkladem pro žádost o do-
taci na dostavbu a přístavbu budo-
vy. Také další bod se týkal spolu-
práce, a sice se státním podnikem 
Povodí Labe. Rada ustanovila komi-
si pod vedením pana Sedláčka, kte-
rá s Povodím Labe vyjasní záměr 
na revitalizaci Litolské svodnice 
a budou stanoveny povinnosti, 
odpovědnosti a fi nanční požadavky 
pro každou ze zúčastněných stran.
   V bodu č.35 přišla na řadu pláno-
vací smlouva se společností REA-
LIS z Prahy. Po několika dílčích 
jednáních se našla společná řeč při 
výstavbě sítí pro budoucí rodinné 
domy směrem na Milovice, teď 
zbývá dořešit otázku, kolik bude stát 
přístupová komunikace do nové lo-
kality. Plánovací smlouvu by mělo 
schválit prosincové zastupitelstvo. 
Posledním bodem tohoto bloku 
byla úprava rozpočtu, vyvolaná 
opravou vstupních vrat a sloupů na 

hřbitov. Obojí bylo poškozeno při 
havárii vozidla. Řidič ujel, ale díky 
svědkům byl vypátrán. Náklady 
na opravu převýšily 176 000 Kč, 
z toho 92 000 Kč bude hrazeno 
z povinného ručení viníka nehody.

V bodu č. 39 rada vybírala 
z nabídek na vydavatele propa-
gační mapy k naučné stezce Lysá
nad Labem - Čelákovice. Ze sed-
mi nabídek rada zvolila tiskárnu 
JENA ze Šumperka, která 4 000
map vytiskne za 17 000 Kč.

Bod č. 40 vyvolal úsměvy na 
tváři radních, protože Ing. Svobo-
da předložil návrh na zřízení 

„broukoviště“ v zámeckém parku. 
Broukoviště je v podstatě skládka 
dřeva, která  bude poskytovat 
životní prostředí pro dřevokazný 
hmyz a houby (běžná součást le-
sních ekosystémů). Ponechané 
kmeny lip a dubů budou doplněny 
velkými dřevěnými modely brouků 
(kolem 150 cm), což jistě přispěje 
k atraktivitě místa. Ze tří nabídek 
rada vybrala tu od řezbáře Nekoly 
z Březnice ve výši 32 000 Kč. Ná-
klady by měly být hrazeny z dotace 
Středočeského kraje.

Předposledním bodem ke schvá-
lení byl program listopadového 
zastupitelstva. Na závěr jednání 
pan starosta předložil první návrh 

rozpočtu města na rok 2010. Pod-
klady od vedoucích odborů byly 
k dispozici v závěru října a poté 
vznikla úvodní varianta rozpočtu, 
jež má pracovní návrh „soupis
zbožných přání“. V tomto případě
byly výdaje vyšší než předpokláda-
né příjmy o „pouhých“ 151 mil. Kč.
Potom nastává období konzultací 
a škrtů, až se dospěje k určitému 
kompromisu, což se předkládá radě 
a v prosinci pak zastupitelstvu.

Pro rok 2010 je navržena výše roz-
počtu 212 mil. Kč, rozpočet je na-
vržen jako vyrovnaný, tj. příjmy se
shodují s výdaji. Během hodinového  
projednávání rada prošla většinu 
položek v rozpočtu a každý člen
rady měl možnost přijít s připo-
mínkami a náměty na doplnění. 
Položkový návrh rozpočtu bude 
zveřejněn na úřední desce a na
stránkách města do konce listo-
padu. Zájemci se mohou zúčastnit
schvalování rozpočtu na zasedání
zastupitelstva dne 16. 12. 2009.

7. zasedání zastupitelstva mě-
sta se konalo 25. 11. 2009, tj. až po 
redakční uzávěrce, a tak si informa-
ce z něj přečtete až v lednových 
Listech. Úspěšný start do roku 
2010!  

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Pokračování ze str. 2

Vážení občané, od 13. 1. 2010 
bude fi rma  A.S.A. vyvážet pope-
lové nádoby místo ve čtvrtek
ve STŘEDU v každém sudém 
týdnu v těchto ulicích:
Okrsek, Poděbradova, Tylova,
Klicperova, Skupova, Za koncem,
Růžová, Lipová, Brigádnická,

Městský úřad a Městská knihovna
v Lysé nad Labem budou mít v zá-
věru roku 2009 omezený provoz.

Městský úřad bude ve středu 
23. 12. 2009 otevřen pouze do 
12 hodin. Po vánočních svátcích
ve dnech 28. 12. až 30. 12. 2009
budou zajištěny služby v kance-
lářích po obvyklou pracovní dobu. 
Ve čtvrtek 31. 12. 2009 bude úřad 
uzavřen. 
Městská knihovna bude mít v pon-
dělí 21. 12. 2009 otevřeno do

18 hodin. Od úterý 22. 12. do
úterý 29. 12. 2009 bude knihovna
zavřena. Ve středu 30. 12. 2009
bude v provozu pouze video-
půjčovna, která bude mít otevřeno 
podle běžné otevírací doby, tj. od
8 do 11 a od 12 do 18 hodin.
Ve čtvrtek 31. 12. 2009 bude
knihovna uzavřena. Městský úřad
i městská knihovna přivítají první
klienty po Novém roce v pondělí
4. 1. 2010.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Oznámení veřejnosti: provoz
městského úřadu a městské knihovny

CSZS Poděbrady o.p.s. Středisko Lysá nad Labem

Vás srdečně zve na

Vánoční koncert
Poděbradské divadlo Na Kovárně

ve čtvrtek 17. 12. 2009
od 15 hod. nebo 19 hod. 

Vstupenky si můžete rezervovat v lyském středisku
Nám. B. Hrozného 1722, tel.: 325 551 353

Doprava autobusem bude zajištěna na odpolední představení. 

Tradiční Vánoční posezení
Středa 9. 12. 2009 od 14.00 hod. 

v Domě s pečovatelskou službou
 Masarykova ulice  

pro seniory z Lysé nad Labem,
 klienty pečovatelské služby a členy Klubu důchodců 

z Lysé nad Labem a Litoli 
 Přeji všem občanům a spolupracovníkům krásné prožití 

vánočních svátků, v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí, 
pohody a radosti ze vzájemných setkání. 

Věra Součková

Změna svozu popelnic v roce 2010
Mladá, V Zátiší, Na Mlíčníku
a Na Výsluní.

Občané dotčení změnou budou in-
formováni letáčky – ostatní svozy 
budou beze změny. Děkujeme za 
pochopení a spolupráci

Odbor SMI
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Byl schválen projekt významné 
společné investiční akce Českých 
drah a Středočeského kraje „P+R“  
(Park and ride – Zaparkuj a jeď) 
výstavba placeného parkoviště 
s napojením na veřejnou dopra-
vu u nádraží v Lysé nad Labem.
V obecné rovině toto řešení umo-
žňuje dojíždějícím cestujícím po-
nechat vozidlo na parkovišti a pře-
stoupit na autobus či železnici.
Tedy kombinaci individuální a ve-
řejné dopravy, rychle cestovat ze
svého bydliště bez zdržení na 
přeplněných městských komuni-
kacích a starostí s parkováním
v centrech velkých měst. Parko-
viště bude svým nepřetržitým 
provozem zajišťovat dostatečný 
komfort současně s pocitem bez-
pečného odstavení vozidla. Proto 
bude mít kvalitní veřejné osvětle-
ní, oplocení a střežení kamerovým 
systémem. Výstavba parkoviště
v Lysé nad Labem bude prvním
z řady takových parkovišť. 

K vlastnímu parkovišti. To je
navrženo v těsné blízkosti želez-

Další významná investice v Lysé nad Labem
niční stanice na pozemku drá-
hy sousedící s Čapkovou ulicí,
od sila Výzkumného ústavu až
po drážní domek u bývalého
železničního přejezdu do Kovony. 
Pro parkoviště bude muset uvolnit 
místo celkem 16 drobných drážních 
objektů, které budou zdemolovány.

Stavba je z fi nančních důvodů 
rozdělena do dvou etap. Zaháje-
ní první etapy je předpokládáno
v březnu 2010 s jejím ukončením 
v listopadu 2010. Druhá navazu-
jící etapa by měla být zahájena
v dubnu a ukončena v září 2011. 

Celkový počet parkovacích míst 
168 o šířce stání 2,5 metrů, délky
4,5 metrů respektive 5,3 metrů
pro velká auta. Devět stání z toho
je pro auta ZTP. Jejich rozměr
3,5x3,5 m vyhovuje platné ČSN.
Stání pro automobily bude ve
třech řadách s betonovou zádlaž-
bou v červené barvě. Mezi jedno-
tlivými řadami je pojezdná ko-
munikace opět z betonové dlažby
v šedé barvě o šířce 6 metrů.
Na parkovišti budou vysáze-

ny jednotlivě vzrostlé stromy 
javoru červeného odrůdy „Glo-
bosum“ s kulovitou korunou a bez-
trnná odrůda akátu „Umbraculife-
ra“ opět s pravidelnou kulovitou 
korunou. Volné okrajové a středové 
plochy mají být osety travou.

Osvětlení parkoviště bude za-
jišťovat celkem 6 osvětlovacích 
stožárů s dvouramennými výlož-
níky, které jsou osazeny svítidly se 
sodíkovými výbojkami. Přístupová 
cesta na parkoviště podél hlav-
ní nádražní budovy bude rovněž 
nově osvětlena. Také na vjezdu 
do parkoviště bude instalováno 
samostatné osvětlení. Z důvodu 
zlepšení viditelnosti na vjezdovou 
a výjezdovou závoru a jejich termi-
nál. Ten bude bezobslužně zajišťo-
vat výdej parkovacích lístků, čtení 
předplatných karet a zaplacených 
parkovacích lístků, vjezd na parko-
viště a výjezd z něho. Parkoviště 
jako celek bude oploceno průmys-
lovým plotem (cca 300 metrů)
s brankou na vstupu pro pěší 
u nákladové rampy a závorami na 

vjezdu/výjezdu z něho v Čapkově 
ulici, naproti skladovacímu areálu
pana Vacka. Součástí investice 
je rekonstrukce studny poblíž 
uvažovaného vjezdu na parko-
viště. Studna bude sloužit k odbě-
ru technologické vody pro mytí 
a kropení chodníků a komuni-
kací, zálivku zeleně atp. Dešťové 
vody budou po primárním před-
čištění odvedeny do dvou vysoko-
kapacitních vsakovacích jímek. 
Pohyb na parkovišti bude moni-
torován kamerovým systémem
Městské policie. Je určitý před-
poklad, že město bude provoz 
tohoto parkoviště zajišťovat nejen
o výstavách, a tak se bude rovněž 
významnou měrou podílet na této 
investici. Nezbývá než se těšit, že 
tato investiční akce napomůže spo-
kojenosti našich občanů a návštěv-
níků města. 

Záměr byl předložese souhla-
sem investora a zpracovatele
projektu.

Tomáš Sedláček,
1. místostarosta

Zimní údržbu v období 2009 
až 2010 bude opět provádět fi rma 
A.S.A., s.r.o., provozovna Lysá 
nad Labem. Pořadí důležitosti je 
určeno jak dle místních podmí-
nek, tak výnosem Ministerstva 
dopravy o údržbě dálnic, silnic
a místních komunikací.
Místní komunikace:

I. pořadí důležitosti – trasy 
autobusové dopravy, přístupové 
komunikace ke zdravotnickým 
a pečovatelským zařízením, trasy 
výjezdů požárních vozidel

II. pořadí důležitosti – přístu-
pové a obslužné komunikace, kte-
ré mají význam pro zásobování 
a dopravu občanů do zaměstnání

III. pořadí důležitosti – přístu-
pové a obslužné komunikace, které 
mají význam jen pro soukromou 
dopravu

IV. pořadí důležitosti – všechny 
ostatní komunikace, které mohou 
být v zimním období uzavřené 
Chodníky:

I. pořadí důležitosti – pěší komu-
nikace širšího významu, tj. cen-
trum města, přístupové chodníky 
ke zdravotnickým, pečovatelským 
a školským zařízením, k nádraží, 
zastávky BUS, na nadjezdu včetně 
schodů a jiné dle plánu

Informace o zimní údržbě
města Lysá nad Labem

II. pořadí důležitosti – málo fre-
kventované spojovací a přístupové 
pěší komunikace, které slouží obča-
nům z nemovitostí

Úklid a posyp chodníků byl 
rozšířen dle schváleného plánu 
Radou města dne 20. 10. 2009.
Z fi nančních důvodů nebude 
fi rma A.S.A. uklízet všechny 
chodníky v majetku Města Lysá 
nad Labem. Proto si mohou obča-
né města zdarma vyzvednout 
posypový materiál na fi rmě A.S.A. 
se sídlem Čapkova ul. č.p. 598 
(bývalý areál Kovona II.) v pra-
covní dny od 8.00 do 10.00 hodin 
(mimo tyto hodiny po dohodě na 
tel.: 602 146 573).

Během sněžení budou práce pro-
váděny nepřetržitě dle stanove-
ných harmonogramů tak, aby byla 
zajištěna sjízdnost komunikací 
I. kategorie do 4 hodin, II. kate-
gorie do 6 hodin, III. kategorie do 
8 hodin po ukončení spadu sněhu, 
včetně posypu plánovaných komu-
nikací.

Bude použito těchto posypo-
vých materiálů: písek, směs písku 
a průmyslové soli, štěrkopísek.

Odbor SMI

Město Lysá nad Labem vyhlá-
silo anketu ve věci „parkování 
osobních automobilů na Sídlišti“. 
Byl vytvořen dotazník k dané pro-
blematice včetně situačního plánu 
sídliště se zákresem možnosti  
vybudování nových volných par-
kovacích míst, návrh výstavby 
zděných patrových garáží nebo 
vybudování efektivního parkování: 
parkovacího  domu  –  samo-
obslužný automat. Cílem bylo zma-
povat potřeby obyvatel sídliště
v oblasti parkování. Celkem bylo
odevzdáno 91 anketních lístků.
Většina respondentů není spo-
kojena s parkovacími možnost-
mi na sídlišti a preferuje buď
výstavbu nových volně přístup-
ných parkovacích stání nebo 
výstavbu parkovacího domu. Re-
spondenti nesouhlasí v případě 
volného stání bez vyhrazeného 
místa se zpoplatněním parkování. 
V případě výstavby parkovacího 
domu jsou ochotni platit za 
parkování v průměru 1000 Kč 
měsíčně. Názory na umístění 
parkovacího domu jsou diametrál-
ně odlišné, část respondentů si 
přeje umístit dům v navrhované 
lokalitě, část toto umístění od-
mítá. Vcelku nejsou připomínky 

k umístění volných parkovacích 
míst. V rámci ankety přišly ještě 
některé zajímavé náměty na úpra-
vu parkování na sídlišti, například 
vybudování parkovacích míst před 
MŠ Pampeliška, zřídit parkoviště 
u čp. 1631 až 1651, zjednosměr-
nit ulice na sídlišti a tím získat
další parkovací místa, atd. Rada 
i zastupitelstvo města se budou 
výsledky ankety zabývat při návrhů 
na optimalizaci parkování na sí-
dlišti tak, aby bylo v maximální
možné míře vyhověno všem poža-
davkům od občanů. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se
ankety zúčastnili a vyjádřením 
svého názoru mi pomohli upřesnit
pohled na celou problematiku
parkování na sídlišti.

 Jiří Havelka, starosta

Anketa: parkování osobních 
automobilů na sídlišti

V Listech č. 11/09 v článku 
„Jako v pohádce“ bylo nedopatře-
ním uvedeno, … akademický 
sochař Petr Kadlec…“. Pan Kadlec 
právem náleží mezi naše přední 
akademické malíře. Touto cestou 
se mu omlouváme.

Hana Nesměráková

Omluva
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V letošním roce započala 
rekonstrukce Základní Školy Jana 
Ámose Komenského. Vzhledem 
k náročnosti úprav a respektování 
chodu školy v maximální možné 
míře je rekonstrukce rozdělena 
na dvě etapy. V rámci rekon-
strukce dochází k zateplení ob-
vodového pláště budov, zateplení 
a opravě střech a výměně oken. 
Větrání tělocvičen je zajištěno 
elektricky ovládanými okny na 
dálkové ovládání. V letošním roce 
byly zrekonstruovány pavilony E 

(tělo - cvičny), G (speciální škola 
a družina) a F (školní kuchyně 
a jídelna). V příštím roce dojde 
k rekonstrukci pavilonů A (vstupní 
prostory a šatny) D (druhý stupeň 
základní školy) H (spojovací 
chodby mezi pavilony) Stavba 
byla navržena tak, aby splňovala 
náročné technické a ekologické 
standardy. Také díky kvalitní 
projektové přípravě se podařilo 
získat na tento projekt podporu 
z Operačního programu – Životní 
prostředí spravovaném Státním 

fondem životního prostředí. 
Barevné provedení fasád bylo 
konzultováno s řediteli jedno-
tlivých škol působících v areálu 
a schváleno stavební komisí města 
Lysá nad Labem. Cílem projektu 
je snížení energetické náročnosti 
budov a vytvoření lepšího prostředí 
pro žáky i učitele. Celkové náklady 
na rekonstrukci jsou 40 mil. korun, 
z toho téměř 25 mil korun poskytl 
Státní fond životního prostředí 
a 15 milionů korun město Lysá 
nad Labem ze svých zdrojů. 

Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského

Výběrové řízení na zhotovitele 
stavby vyhrála fi rma Proxima  
a. s. Pracovníkům této fi rmy 
bych rád poděkoval za dobře 
odvedenou práci a všem žákům 
a učitelům za trpělivost a pomoc při 
realizaci této investice. Bohužel už  
se našli i vandalové, kteří část nové 
fasády znehodnotili nesmyslnými 
nápisy. Takové jednání považuji za 
obrovskou zbabělost a doufám, že 
další „umělecká dílka“ již na nové 
fasádě vznikat nebudou.

Jiří Havelka, starosta

Ve středu 4. 11. 2009 se na 
radnici v Lysé nad Labem sešli 
zástupci spolků, klubů a orga-
nizací, které působí na území 
města. Úvodní slovo pana sta-
rosty Mgr. Havelky bylo do-
provázeno poděkováním všem,
kteří se většinou zdarma 
a v době svého volna věnují nejen 
svým koníčkům, ale ještě se sti-
hnou starat o dorost.

V další části jednání informo-
vala paní A. Frankeová o pravi-
dlech pro poskytování dotací
z rozpočtu města. Pro zájemce 
byly formuláře připraveny

v papírové podobě, ale jsou
k dispozici i na stránkách města.

Kronikářka města paní
Ing. J. Fialová obsáhle informo-
vala o tom, jak zpracovává kro-
niku za rok 2008. Vzhledem 
k tomu, že nebyla na všech 
akcích, jsou všechny informace
o akcích vítané. Požádala pří-
tomné představitele organizací, 
aby věnovali trochu času zpra-
cování výročních zpráv za rok 
2009, které by bylo možné použít 
jako přílohy městské kroniky. 
Výroční zpráva by měla obsaho-
vat následující informace:

Spolky, kluby a organizace jednaly na radnici
název organizace, spolku, 

klubu (dále jen organizace), od 
kdy působí ve městě, případně 
kdo inicioval založení, zda 
anizace kroniku, kontakt  na 
kronikáře, zaměření činnosti, 
významné osobnosti orga-
nizace, datum a název akcí 
za rok 2009, stručný popis akce, 
fotografie (možno i na CD s pop-
isem), zda organizace vydává 
nějaké tiskoviny, zda se o orga-
nizaci v roce 2009 psalo v tisku, 
uvést zdroj, zda má organizace 
vlastní webové stránky, otisk 
razítka (pokud se používá). 

Zpráva by měla být zpracová-
na a odeslána do 31. 1. 2010, 
písemně nebo mailem na adresu:
4fialky@seznam.cz.

Diskuse byla krátká a točila
se kolem finančních prostřed-
ků, které jsou věnovány z roz-
počtu města na spolkovou
činnost. Vzhledem k probíhajícím 
přípravám rozpočtu města na 
rok 2010 budou podněty z dis-
kuse využity při jednání rady 
a zastupitelstva města.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Vítání občánků
se uskutečnilo dne 5. 11. 2009

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti: 

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

Romana Nováková, odbor kultury

Výzva
Vyzýváme rodiče, kteří mají zájem o účast na slavnostním obřadu 

„Vítání občánků“, aby po narození dítěte oznámili jméno, datum 
narození a trvalé bydliště dítěte 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
 Alena Frankeová, odbor kultury

„Nejlépe vidíme srdcem.“ Antoine de Saint - Exupery
Městský úřad v  Lysé nad Labem blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny a přeje jim dobré zdraví a pohodu
 do dalších let.

Alena Frankeová, odbor kultury

  85 let
Josef Fikejs

Miroslava Vacková
Anna Langrová

90 let
Vlasta Ježková

Blahopřání FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD  LABEM
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Zve děti i dospělé

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
A ŽIVÝ  BETLÉM
24. 12. 2009 od 13.30 hod.

Kostel sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem

Zpívat budou:
Děti ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem

Při zpívání v kostele bude vyhodnocena 
soutěž o nejpěknější perníček 

a rozdány odměny.

J. S. Bacha, G. F. Händla, J. Haydna, F. Schuberta, 
J. Brahmse, F. X. Mendelssohna - Bartholdyho, 

J. J. Ryby a veršů W. Shakespeara, F. Halase a J. Skácela.

SLAVNOSTNÍ 
ADVENTNÍ KONCERT
sobota 19. prosince 2009 od 16.00 hod.

Evangelickém kostel v Lysé n. L.
Vás zvou:

Jana Jehličková - Kunertová (soprán),
 Kateřina Urbánková (recitace),

Ellina Belchikova (klavír), Vít Andršt (flétna)
Pojďte se společně pozastavit a zaposlouchat do tónů.

Základní škola praktická a speciální 
Vás zve:

Vánoční koncert a výstava výrobků
žáků naší školy

pondělí 21. 12. 2009 od 15.00 hod.
v budově školy

Přijďte se podívat před Vánoci.
Srdečně vás zveme!

Tereza Švecová 
Kryštof Peřina
Adriana Landová 
Kristýna Nešpůrková
Tereza Svatušková 
Šárka Šimonová

Martin Hanák               
Adam Touš
Julie Hodycová                    
Šimon Hanke
Dorota Doubravová
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1. 11. - 30. 1.
Výstava fotografi í z fotosoutěže
MěÚ 2. patro, dveře č. 58
frankeova@mestolysa.cz

1. 12. od 16.30 hodin
Vánoční tradice
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 
v MěK
www.knihovnalysa.cz

1. 12. od 18.00 hodin
Adventní koncert 
v sále ZUŠ
zus.lysa@iol.cz

2. 12. od 16.30 hodin
Kurz drátování
Městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

3. 12. od 16.00 hodin
Mikulášská nadílka
v tělocvičně Sokola
info@mcparnicek.cz

4. 12. od 15.30 hodin
Čtení s čertem
Městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

4. - 6. 12.
Mikulášské trhy 
Výstaviště
www.vll.cz

4. 12. od 20.00 hodin
Sek Jsi Bombónky,
Jamchestra + host
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

5. 12.
Zájezd na Advent do Rakouska 
(Linz, Freistadt)
Odjezd v 5.00 hodin 
z parkoviště u kina
horcickova@mestolysa.cz
www.spolekrodakulysa.cz

5. 12. od 10.00 hodin
Vánoční zdobení perníčků
v Muzeu B. Hrozného
lysa@polabskemuzeum.cz

5. 12. od 14.00 hodin
Polabské vánoce
vystoupení škol J. A. Komenského 
a B. Hrozného na výstavišti
info@zsbhrozneho.cz

6. 12. od 16.00 hodin
MUSICA GAUDEANS
Adventní koncert
v Kostele sv. Jana Křtitele
svoboda@mestolysa.cz

7. - 18. 12.
Vánoční výstava prací žáků 
výtvarného oboru
v ZUŠ
zus.lysa@iol.cz

8. 12. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 let
v MC Parníček
info@mcparnicek.cz

8. 12. od 16.00 hodin
Koncert duchovní a světské hudby
Kostel sv. Jana Křtitele
zus.lysa@iol.cz

9. 12. od 20.00 hodin
Miroslav Hloucal a Infi nite Quin-
tet, Jazz Orchestra
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

10. 12. od 16.30 hodin
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

10. 12. od 17.30 hodin
Vánoční žákovský koncert 
v sále ZUŠ
zus.lysa@iol.cz

11. - 13. 12.
Stříbrné trhy 
Výstaviště
www.vll.cz

11. 12. od 17.00 hodin
Zimní setkání 
v zámeckém parku
bodnarova@mestolysa.cz

11. 12. od 20.00 hodin
Surikhata
koncert folkové kapely
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12. 12. od 16.00 hodin
Vánoční pohádka:
„Andělé ze zapomenuté skříňky“
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12. 12. od 17.00 hodin
Bedřich Hrozný: profesor UK 
a osoba veřejně činná
Přednáška v Muzeu B. Hrozného
lysa@polabskemuzeum.cz

12. 12. od 19.00 hodin
Vánoční koncert 
Hasičské dechovky
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12. 12. od 20.00 hodin
Lážo Plážo
Koncert folkové kapely
v restauraci Gurmán
Tel.: 603 289 405

14. 12. od 18.00 hodin
Představení „Scrooge“ 
v sále kina
zus.lysa@iol.cz

15. 12. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 let
v MC Parníček
info@mcparnicek.cz

15. 12. od 17.30 hodin
Představení „Scrooge“ 
v sále kina
zus.lysa@iol.cz

15.12. od 18.30 hodin
Adventní koncert 
v kapli na zámku
Tel.: 325 551 067

16. 12. od 16.30 hodin
Kurz drátování
Městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

16. 12. od 19.00 hodin
Vánoční koncert Jazz Orchestra
v sále kina
zus.lysa@iol.cz

17. 12. od 16.00 hodin
Vánoční jarmark
v ZŠ J. A. Komenského
reditelka@zsjaklysa.cz

18. 12. od 20.00 hodin
Irena a Vojtěch Havlovi
Koncert v rámci Hudebních sklepů
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

18. - 20. 12.
Zlaté trhy 
Výstaviště
www.vll.cz

19. 12. od 16.00 hodin
Slavnostní adventní koncert
Evangelický kostel
cce.lysa@atlas.cz

21. 12 od 15.00 hodin
Vánoční koncert a výstava 
výrobků žáků
v ZŠ praktické a speciální
irena.dlabolova@seznam.cz

21. 12. od 19.00 hodin
Vánoční koncert Pěveckého sboru 
HN, orchestru a sólistů
v sále kina
zus.lysa@iol.cz

23. 12. od 20.00 hodin
James Brown Memorial Jam
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

24. 12. od 9.00 do 12.00 hodin
Štědrý den v útulku
možnost potěšit pejsky návštěvou
a dárkem (krmivo)
durdanova@mestolysa.cz

24. 12. od 13.30 hodin
Vánoční zpívání dětí
ZŠ B. Hrozného a živý betlém

Kostel sv. Jana Křtitele
labutova@seznam.cz

26. 12. od 9.00 hodin
Divadelní představení mládeže 
ČCE „Můžu i já?“
Evangelický kostel 
cce.lysa@atlas.cz

26. 12.
Vánoční koncert Lysského 
žesťového kvarteta
Kostel sv. Jana Křtitele
frankeova@mestolysa.cz

26. 12.
Chumel - Bigbeatové Vánoce 
Festival místních kapel
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

31.12. od 13.30 hodin
Silvestrovský běh
prezentace v sokolovně
www.sokol-lysa.cz

31. 12.
Silvestr 
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

1. 1. 2010 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce za zámeckou zdí
(u „Černých vrat“)
bodnarova@mestolysa.cz

3. 1. od 19.30 hodin
3. reprezentační ples
Pořádá Taneční klub dospělých
Výstaviště
www.tkdlysa.estranky.cz

5. 1. od 16.30 hodin
Toulky minulostí: putování Čínou
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

8. 1. od 20.00 hodin
Abiďas: koncert benátecké kapely
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

15. 1. od 20.00 hodin
Zdena Košnarová a Léčba 
neklidem, Millonga for Tree 
– skladby A. Piazzoly
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

22. 1. od 20.00 hodin
Pavel Fajt
Koncert v rámci Hudebních sklepů
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

30. 1. od 20.00 hodin 
Atlantic Cable, Hissing Fauna, 
Sine Nomine (trojkoncert)
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

Kulturní kalendář prosinec 2009 / leden 2010 

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.
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Vánoční koncert 
Hasičské  dechovky Lysé nad Labem

sobota 12. 12. 2009 od 9.00 hod.                     
Kinoklub Luft - Lysá nad Labem

Diriguje : Pavel Stříbrný

Hosté programu : 
Ladislava Šindelková a  Petr Krista

Srdečně Vás zveme.

Město Lysá nad Labem, Domov na zámku
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

pořádají
Zimní setkání v zámeckém parku

pátek 11. 12. v 17.00 hod.
rekapitulace stavu oprav soch a stavebních prací

setkání s hrabětem Šporkem
vandalové v historickém podání

občerstvení
Srdečně Vás zvou organizátoři.

Domov Na Zámku ve spolupráci 
se Šporkovým triem a jeho hosty 

Adventní koncert
v úterý 15. prosince od 18.30 hod.

 v kapli zámku Lysá nad Labem

Přijďte se s námi zastavit v začínajícím předvánočním 
shonu a poslechnout si skladby takových autorů jako 
byli Leopold Koželuh, Adam Michna z Otradovic, Jiří 

Ignác Linek, či Jan Jakub Ryba a zaposlouchat 
se do vánoční poezie, či vánočních povídek.

Všichni jste srdečně zváni !
Pořádají

 Koncert duchovní 
a světské hudby

v neděli 8. 12. 2009 v 16.00 hod.
v kostele Narození sv. Jana Křtitele 

v Lysé nad Labem 
V programu zazní skladby: 

W. A. Mozarta, A. V. Michny, Z. Fibicha, C. Francka
P. Ebena, E. Cleptona, ABBA

  Vstupné dobrovolné.

Chrámový sbor
 u sv. Jana Křtitele

Základní umělecká 
škola F.  A. Šporka

Českobratrská církev evangelická
ve vánočním období vás zve

 19. 12. Adventní koncert (klavír, flétna, soprán) 
  kostel 16.00 hod.
20. 12.      Bohoslužby s vystoupením dětí,
  pěveckého sboru a orchestru 
  kostel 9.00 hod.
25. 12.      Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně            
  kostel 9.00 hod. 
25. 12.      Bohoslužby v Čelákovicích s večeří Páně       
   modlitebna Vašátkova ul. 14.00 hod. 
 26. 12.     Divadelní představení mládeže
  „ Můžu i já? “ 
  kostel 9.00 hod.
27. 12.      Bohoslužby                    
   kostel 9.00 hod. 
  1. 1. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 
   sborový dům 9.00 hod.
  3. 1. Bohoslužby, káže emeritní farář
  Dalibor Molnár
  sborový dům 9.00 hod.

Všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny.

Vánoce v ZUŠ F. A. Šporka 
1. 12.  Adventní koncert 
   v 18.00 hod., v sál ZUŠ  
7.  - 18. 12  Vánoční výstava prací žáků 
  výtvarného oboru 
9. 12.  Vánoční koncert 
    v Kostomlatech nad Labem
9. 12.  Vánoční koncert Jazz Orchestra 
   v 19.00 hod., sál kina
10. 12.  Vánoční žákovský koncert 
    v 17.30 hod., sál školy 
14. 12.  Představení „Scrooge“ 
   v 18.00 hod., sál kina
15. 12.  Představení „Scrooge“ 
   v 17.30 hod., sál kina
21. 12.   Vánoční koncert 
    Pěveckého sboru HN. 

   orchestru  a sólistů 
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Město Lysá Nad  Labem
Farní Charita Lysá nad Labem
Římskokatolická Farnost

Vás zve na:

ADVENTNÍ KONCERT
6. 12. 2009 v 16.00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele v Lysé n. L. 
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 

                Prosinec 2009
Polabské vánoční trhy

       15. ročník oblíbených vánočních trhů

h Mikulášské trhy 4. 12. - 6. 12. 
h Stříbrné trhy 11. 12. - 13. 12
h Zlaté trhy 18. 12. - 20. 12.

Příležitost k předvánočnímu nákupu pod jednou střechou.  

Státní oblastní archiv v Praze 
Státní okresní archiv v Nymburce se sídlem v Lysé nad Labem

Vás zve na výstavu:

Lysá nad Labem... Jak šel čas...Lysá nad Labem... Jak šel čas...
Ze sbírek dobových pohlednic 

Miroslava Formana a Františka Hotě

24. 11. až 12. 12. 200924. 11. až 12. 12. 2009    
Otevřeno:Otevřeno: 10.00 - 16.00 hod.

Pondělí zavřeno.

Program prosinec 2009

NABÍZÍME TENTO PROGRAM

Pro děti:
Yamaha Class - Hrátky s robátky (každou středu dopoledne)
 - pro děti od 4 do 18 měsíců 
Yamaha Class - První krůčky k hudbě 
(každé úterý odpoledne a ve středu dopoledne)

    - pro děti od 18 měsíců od 4 let 
Hravé cvičení s hudbou a náčiním (každý čtvrtek dopoledne)
 - pro rodiče a děti ve věku 1,5 až 2 roky

 Hravé cvičení s hudbou a náčiním (každé úterý dopoledne)
 - pro rodiče a děti ve věku 2 až 3 roky 
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 
(každé úterý dopoledne)
- pro děti od 3 let

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

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

Pro dospělé: 
Angličtina pro dospělé (každé úterý v podvečer)
 - pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé 
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
·  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 …

·  Tvořeníčko - úterý 15. 12. 2009 od 16.00 hodin
     - tvoření pro děti od 3 let

NOVINKY V PROGRAMU:
·  Miminkoviny
 - setkání maminek s miminky od narození do 1 roku věku

     Maminky se seznámí s jinými maminkami, které mají stejně staré    
     děti; předají si vzájemně rady, nápady a zkušenosti. Nebude    
    chybět ani cvičení s miminky, zpívání, rytmické cvičení (s různými   
    pomůckami), básničky a říkadla. Min. 1x do měsíce nabídneme 
přednášku či kurz na téma související s péčí o dítě do 1 roku věku

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

Nad betlémem vyšla hvězda a září.
Je to znamení milosti a naděje.

Kdo jej může spatřit?

Můžu i já?
26. 12. 2009 od 9.00 hod.

 v ČCE Lysá nad Labem
Divadelní přestavení mládeže 

českobratrské cirkve evangelické 
v Lysé nad Labem

autor: Tereza Provazníková
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Hernu máme otevřenou
každý všední pracovní den.

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.
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97 min./komedie/Česko 2009 

Akce:
  8. 1.  Abiďas
               (koncert benátecké kapely)
15. 1. Zdena Košnarová a Léčba 
 neklidem, Millonga for 
 Three-skladby A. Piazzoly 
22. 1. Pavel Fajt (koncert v rám-
 ci hudebních sklepů)
30. 1. Atlantic Cable, Hissing 
 Fauna, Sine Nomine 
 (trojkoncert) 

Kino:
  9. 1.  Oko ve zdi
10. 1.  Astroboy
13. 1.  Tři sezóny v pekle
21. 1.  Twilight sága: Nový 
 měsíc
23. 1.  Mikulášovy patálie
28. 1.  Zemský ráj to na pohled

Otevřeno:
úterý až sobota
18.00 až 24.00 hod.
Rezervace míst prostřednictvím 
sms na tel.: 773625007.
Sedadla nejsou číslována.
Předprodej vstupenek na akce 
v kinoklubu.

Návštěvou kinoklubu podporujete 
kulturní prosperitu regionu.
Možnost pronájmu sálu, klubu 
a vybavení, informace na:
lucie@luftkinoklub.cz
www.luftkinoklub.cz

Pá 4. 12.
Sek Jsi Bombónky, Jamchestra
– předvánoční dvojkoncert kapel 
z Lysé a Brandýsa n. L.
Vstupné: 80 Kč

St 9. 12. od 19.00 hodin
Jazzvečer: Jazz Orchestra 
ZUŠ F. A. Šporka
Vstupné: dobrovolné

St 9. 12. od 20.00 hodin
Miroslav Hloucal a Infi nite 
Quintet
Vstupné: 90 Kč

Pá 11. 12.
Surikhata
– koncert folkové kapely 
z Nymburka

So 12. 12. od 16.00 hodin
Divadlo pro děti: Vánoční po-
hádka “Andělé ze zapomenuté 
skříňky”
– vánoční příběh o tom, jak 
adventní andělé jdou vykonat své 
úkoly. Avšak současnost i tradice 
zamotají hlavy i andělům.
Divadlo Žlutý kopec
Vstupné: 80 Kč, rodinné (4x): 280 Kč

So 12. 12. od 19.00 hodin
Vánoční koncert hasičské 
dechovky

Pá 18. 12. 
Hudební sklepy (ODK)
Irena a Vojtěch Havlovi 
– koncert manželského dua, 
zaměřujícího se na meditační 
a relaxační hudbu, doprovázený 
autorskou projekcí.
Vstupné: 80 Kč

St 23. 12. 
James Brown Memorial Jam 
Vstupné dobrovolné

So 26. 12. od 19.00 hodin
Chumel 
– festival místních kapel: Subway 
(fusion), Číčou proti zdi (sokra-
tovský beat), DKV (metla), 11. 
při-kázání (sociální refl exe).
Vstupné: 60 Kč

31. 12.
Silvestr v kině
– projekce/jam/... 

Út 1. 12.
Náhradníci
Lidé žijí své životy vzdáleně 
z pohodlí svých vlastních domovů 
přes robotické náhradníky. Když 
tuto utopii po letech přeruší první 
vražda, agent FBI Greer (Bruce 
Willis) musí jednat...
české titulky/89 min./USA 2009

Čt 3. 12.
Láska na druhý pohled
Romantické drama o vdovci 
Ryanovi, píšícím úspěšné knihy, 
jak se vyrovnat se  ztrátou blíz-
kých, který se sám ale se smrtí 
své manželky vyrovnává až na 
pracovní cestě po setkání s hotelo-
vou aranžérkou květin (Jennifer 
Aniston). 
české titulky/109 min./USA, 
Kanada 2009

Út 8. 12.
Libuše
Do českých kin vstoupil americko-
český koprodukční fi lm Kněžna 
Libuše. Režisér Constantin 
Werner ho natočil s meziná-
rodním obsazením, do vedlejších 
rolí obsadil i české herce Pavla 
Kříže a Marka Vašuta.
české titulky/99 min./USA, Česko 
2009

Pá 11. 12. od 19.00 hodin
Vánoční příběh
Jak se bude ubírat Vánoční příběh 
a osudy členů jedné rodiny, když 
babička oznámí svým rodinným
příslušníkům, že je vážně nemoc-
ná? Dojde na skládání účtů, utiše-
ní starých křivd nebo k odhalení 
nových? Hrají: Catherine Dene-
uve, Jean-Paul Roussillon.
české titulky/150 min./Francie 
2008

So 12. 12. od 21.00 hodin
FK: Dům k pověšení
Cesta mladého míšence Perhana 
z malé cikánské kolonie do vel-
kého světa, kde místo štěstí najde 
jen peníze a zmar, je natočená 
s empatií a precizností, která svěd-
čí o tom, že režisér Emir Kustu-
rica mezi cikánskou komunitou žil 
a naučil se ji chápat.
české titulky/142 min./Jugoslávie, 
Itálie, Velká Británie 1988

Út 15. 12.
2Bobule
Film je volným pokračováním 
úspěšné fi lmové komedie Bobule. 
Opět budeme sledovat eskapády 
dvojice kamarádů Honzy 
(Kryštof Hádek) a Jirky 
(Lukáš Langmajer).
česky/94 min./Česko 2009

Čt 17. 12. 
Vánoční koleda
Film s jednouduchým, ačkoliv 
důležitým poselstvím na motivy 
novely Charlese Dickense z roku 
1843. Je to fi lm především pro 
děti, ale nudit nebude žádnou 
věkovou skupinu.
česky/120 min./USA 2009

So 19. 12.
2012
Mayský kalendář by měl 
dosáhnout konce svého třináctého 
cyklu 21. prosince 2012 a po tom-
to datu už podle nejmoudřejších 
mužů této dávné civilizace není 
nic. Co se bude dít pak?
české titulky/158 min./USA, 
Kanada 2009

Út 22. 12.
Ať žijí rytíři
Po ztřeštěných komediích plných 
pubertálních úletů natočil jeden z 
nejúspěšnějších a nejzábavnějších 
režisérů současnosti Karel Janák 
dobrodružnou komedii pro celou 
rodinu z temného středověku...
česky/104 min./Česko 2009

Pá 25. 12.
V hlavní roli já
Černá irská komedie s hrdinou
(Dylan Moran), který má oprávně-
ný pocit, že se ocitl na dně, ale 
bohužel netuší, že dno může mít 
i sklep.  
89 min./Irsko 2008

Út 29. 12.
Zoufalci
Jak být spokojený a přitom nebýt 
sám? Pokud Vám náhodou táhne 
na třicet, dosud se Vám nepovedlo 
dostudovat, nejste kdovíjak atrak-
tivní, žijete sami nebo s blbcem 
a hlavně vůbec netušíte, co se to 
po Vás vlastně chce, pak je tohle 
fi lm přesně pro Vás... 

PROGRAM PROSINEC 2009

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

AKCE KINO PŘIPRAVUJEME

LISTY 
Lysá nad Labem

Přejeme vám
 příjemné prožití 
svátků vánočních
a mnoho úspěchů 

v novém roce 2010.

kinoklub
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Nová DVD 
ve videopůjčovně
Pro děti:  Koralina a svět za taj-
nými dveřmi, Ostatní: Předčítač, 
Poslední čas na lásku, Napětí:  
Smrtící žár, Na odstřel, Komedie:  
Piráti na vlnách, Sci-fi :  Star Trek, 
Transformers

Beletrie pro dospělé: 

Colleen McCullough - Bez důka-
zů, Sandra Brown - Milenec ze 
snů , Jiří S. Kupka - Urozený podi-
vín Špork, Jackie Collins - Ženatí 
milenci , Craig Smith - Kořist, 
Debra Webb - Beze jména , David 
Morrell - Bludičky , Francesca 
Mariano - Sny ukryté v závoji, 
Oldřiška Ciprová - Zatoulaná 
královna: Hrdá vdova po Václavu 
III., Vladimír Kavčiak - Golem a 
Sára: záhadné vraždy v pražském 
ghettu , Matt Bondurant - Kraji-
na pašeráků, Simona Monyová 
- Hříšný kanec, Michal Viewegh 
- Povídky o lásce, Steve Berry - 
Rasputinovo proroctví 

Naučná literatura pro dospělé:

Zdeněk Mahler - Krajan Gustav 
Mahler, Vladimír Mátl - Krajinou 
druidů, aneb, Keltové na úze-
mí Čech, Václav Cílek - Orfeus, 
kniha podzemních řek, Iva Hütt-
nerová - Za domácím štěstím 
Ludmila Strejčková - Logopedie - 
Anthony Bourdain - Bez servítku 
: vidět, sníst a umřít, Michal Hrib 
- Lesy v České republice, Anto-
nín Ederer - Ulice a uličky Malé 
Strany a Hradčan, Matěj Barták -  
Autoškola 2009 - 2010

Beletrie pro děti:

Mary Pope Osborne - Dobro-
družství s tajemným rytířem,
Jiří Havel - Malované čtení, Jiří 
Marek - Autopohádky, Ursel 
Scheffl er -  Detektiv Klubko, 
Záhada fi alového fl ašinetu, Kathy 
Helidoniotis - Blázen do koní, Val 
Tylerová -  Greenwichské letopisy,
Irena Landau - Kazičasové, 
Lucie Kaletová - Klárka a Kubík 
v ZOO,  Strašidla na Silvrštejně, 
Ivana Kocmanová - My se vlka
 nebojíme: malované pohádky 

Naučná literatura pro děti:

Auta, otázky a odpovědi pro 
zvídavé děti, Ottova obrazová
 encyklopedie - Zvířata

Toulky minulostí - Putování Čínou
úterý  5. ledna 2010 od 16.30 hodin

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 
Vstup ZDARMA!

Kurz drátování
kurz se koná ve středu 2. a 16. prosince 2009 od 16.30 hodin
Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč. 

Výběr nových knih v MK

Čtení S Čertem
pátek 4. prosince 2009 od 15.30 hodin

(přijďte do dětského oddělení)
Budeme si číst a hrát čertovskou pohádku.

A nakonec si každý malý posluchač, 
vlastnoručně vyrobí malé překvapení!

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
www.knihovnalysa.cz

 

Polabské muzeum
Muzeum Bedřicha Hrozného
Náměstí Bedřicha Hrozného 265, Lysá nad Labem
www.polabskemuzeum.cz

Bedřich Hrozný 
profesor UK a osoba veřejně činná

12. prosince v 17.00 hodin 
Přednáška PhDr. Marka Ďurčanského, Ph.D.

Vánoční zdobení perníčků
5. prosince od 10.00 do 16.00 hodin

Své umění Vám ukáže paní Jindra Dvořáková.
Sami si vyzkoušíte ozdobit perníček.

 Paní Dvořáková Vám předvede svůj způsob zdobení. 
Můžete si koupit již hotové perníčky.

Taneční klub dospělích Lysá nad Labem

3. Reprezentační ples
 23. ledna 2010 od 19.30 

Výstaviště Lysá nad Labem
Hraje orchestr

O. H. Tony Blak Band Litoměřice
Předtančení

TŠ Astra Praha 
(Vídeňský valčík, ukázky stand. tanců)

Bohatá tombola.
(vstupenky jsou k dostání ve Zlatnictví Topaz Lysá nad Labem)

www.tkdlysa.estranky.cz      
                                                                                                    Vstup: 280 Kč

Polabské 

Vánoce
Společné vystoupení ZŠ škol

J. A. Komenského 

a Bedřicha Hrozného

Výstaviště Lysá nad labem

5. prosince
od 14.00 hodin
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Archivní střípky 
Mezi zaměstnance lyské radni-

ce patřili v 2. polovině 19. století 
také polní hlídači. Bylo třeba hlídat 
úrodu na obecních a panských ale
i soukromých polích, z níž si občas 
někteří občané snažili přilepšit ke 
svému živobytí.

Místo polního hlídače bylo hono-
rováno a byť se jednalo o sezónní 
práci, byl o něj vždy velký zájem. 
V roce 1882 se například do kon-
kursu přihlásilo 14 osob. Jelikož 
šlo o důležitou práci, nemohli se 
přihlásit různí „nezaměstnaní“
a  chudáci, ale osoby veskrze zná-
mé a důvěryhodné. Nepřekvapí tak 

zástup drobných řemeslníků – krej-
čí, obuvníci, pekař, ale také řezník či 
místní ponocný.

Městské zastupitelstvo v tajné
volbě vybralo 5 nových hlídačů.
Za dva z nich neslo náklady panství
a jeho kancelář se zavázala vystavět 
pro „své“ dva hlídače provizorní bou-
dy, aby se měli kde ukrýt před nepřízní 
počasí. Totéž se svými třemi provedlo 
i město. Práce začínala, kdy určil hos-
podářský odbor města, ihned po pře-
čtení hlídačské instrukce.

Měsíční služné činilo 18 zlatých, 
avšak hospodářský odbor jej mohl dle 
výsledků a náročnosti hlídání snížit 

(nikoliv zvýšit!). Bylo vypočítáno na 
základě služného pro panské hlída-
če, aby měli všichni stejné podmínky. 
S pěticí vyvolených panovala taková 
spokojenost, že příštího roku byli ti 
samí pouze „per aklamací“ znovu 
ustanoveni.

A jaké prohřešky polní hlídači 
zaznamenávali? Mezi ty nejběž-
nější patřila pastva dobytka nebo 
hus na cizím pozemku. S tím sou-
visel i často ničivý průchod s pase-
ným dobytkem přes cizí pozemky
a úrodu. Jako zástavu polní hlídač či 
poškozený „zajali“ škodící dobytek 
či drůbež, než byla záležitost vyřeše-

na a škoda zapravena.
Jinou běžnou činností byly vý-

pravy mládeže na všelijaké ovoce,
jak v sadech, tak i v soukromých 
zahradách. V nebezpečí byla pole,
kde se právě mělo sklízet, a která
byla odlehlejší od města. K využití
bylo všechno, od obilí, přes bram-
bory, řípu, lucinku a vojtěšku až po
obyčejnou trávu. Většina při-
stižených při těchto přestupcích 
byly ženy. Někteří šikovnější si však
troufl i na květiny, nebo se jim poda-
řilo sebrat dřevo ze dvora radnice! 
Polní hlídači se tak měli co ohánět.

PhDr. Michal Řezníček

Starolyské švestkování uzavře-
lo první listopadovou sobotu letošní 
Polabské variace, které více než pěti 
stům historie, architektury, hudby 
a přírody milovným lidem při-
nesly celkem devět zajímavých 
a různorodých akcí. Jejich společ-
ným mottem byl  odkaz židovské 
kultury.

Tou první byl výlet po stopách 
svaté Zdislavy z Lemberka, která 
svým nezištným počínáním a léčitel-
skými schopnostmi v dobách dávno 
minulých dokázala pomoci stovkám 
chudých, bezmocných a nemocných. 
Vedle krásných památek včetně 

Variace na židovské téma
baziliky sv. Zdislavy v Jablonném 
v Podještědí patřilo zastavení i na 
jednom z největších židovských 
hřbitovů v Mladé Boleslavi. Týden 
nato následovaly Dny evropského 
dědictví, o kterých jsem na strán-
kách Listů již psali. Z nich bych
v tomto článku chtěla připomenout 
výstavu, která se věnovala historii 
židů v Čechách a na Moravě. Jejich 
pohnutým osudům a životu v našem 
městě dalo připomenout setkání na 
místním židovském hřbitově v Den 
vzniku samostatného českosloven-
ského státu. „Leží tady kus našich 
dějin, naši sousedé,“ řekl na adresu 

nevelké židovské komunity, která 
v Lysé žila, vzácný host, vrchní 
zemský rabín Karol Sidon. Ten spo-
lu s představiteli města a dalšími 
Lysáky vysadil přímo na židovském 
hřbitově čtyři javory. Nové stromy, 
tentokrát ovocné, byly vysazeny 
i při poslední akci Polabských 
variací ve Staré Lysé. Součástí 
Starolyského švestkování je i soutěž 
o nejchutnější švestkovou specia-
litu a jeho  stálým hostem je Edu-
ard Hrubeš. „Mám rád švestkové 
knedlíky a pak samozřejmě povidla. 
A když nepomohou osvědčené meto-
dy, používám slivovici do čaje jako 

lék. Švestky jsou v podstatě úžasné 
ovce,“  řekl na adresu tohoto v české 
kuchyně hojně využívaného ovoce 
známý moderátor a bavič. Cyklus 
Polabské variace kromě přátelské 
a pohodové atmosféry provázející 
tuto poslední akci přinesl i krásnou 
hudbu – židovské písně v podání 
Věry Nerušilové a excelentní koncert 
Jiřího Stivína.

Variace nám ale daly také mož-
nost zastavit se v dnešní hektické 
době, uvědomit si sounáležitost 
s naší dávnou i nedávnou minulostí 
a že „nejen chlebem člověk je živ“.

Jana Křížová (JzK)

Exkurze na Dolnorakouskou zemskou výstavu
V letošním školním roce jsme 

vyrazili na první zahraniční vý
stavu již 9. října. Naším cílem se 
stala Dolnorakouská zemská výsta-
va s podnázvem Česko. Rakous-
ko. Rozděleni, odloučeni, spojeni.
První zastávkou na naší cestě za 
poznáním se stalo půvabné rakous-
ké město Horn, které leží 30 km 
od  českých hranic. Výstavu jsme 
si prohlédli v prostorách místního 
zámku, pak jsme prošli náměstí 
a pokračovali dál. Měli jsme v plánu 
ještě dvě další zastávky. 

Tím druhým zastavením bylo 
půvabné městečko Raabs, kterým 
protéká řeka Dyje a nad ní se na 
skále tyčí středověký hrad. I tady 
jsme navštívili pokračování výsta-
vy, pak jsme si prohlédli náměstí, 
nakoupili nějaké suvenýry a dárečky. 
V první expozici nás asi nejví-
ce zaujaly předměty, související 
s atentátem na rakousko-uherského 
následníka trůnu v Sarajevu 1914 
(revolver atentátníka Gavrila Prinći-
pa, prostřelené sklo automobilu), 
ve druhé pak exponáty, svědčící 

o zahraniční proslulosti výrobků 
meziválečného československého 
průmyslu. Made in Czechoslovakia 
bylo tenkrát pojmem. 

A už se jelo dál - tentokrát  blíž  
k domovu. Překročili jsme hrani-
ce u Slavonic a zamířili k poslední 
zastávce. Telč nás přímo ohromi-
la svou architektonickou krásou. 
Město - zámek i náměstí - je prá-
vem zapsáno na seznamu památek 
UNESCO. Tady jsme prohlídku 
výstavy zakončili, připomněli 
si pohádky a fi lmy, natočené 
v telčských exteriérech, posilnili 
se na cestu v cukrárně, dokou-
pili nějaké dárečky a vydali se 
k domovu. Cestou v autobuse jsme 
hodnotili úspěšnost našich zna-
lostí, které jsme prokazovali v kví-
zech a soutěžích na výstavě. Zjistili 
jsme, že rakouský a český národ 
má  společnou nejen historii, ale 
že oba národy mají k sobě blízko 
i dneska. Exkurze se nám líbila 
a už se těšíme na další, v prosinci nás 
čekají vánoční Drážďany.

Žáci ZŠ B. Hrozného
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V prvním červnovém týdnu 
jsme se my, žáci SŠ OGD Lysá nad 
Labem, vydali se svými pedagogy 
vstříc ekologickému vzdělávání 
do Střediska ekologické výchovy 
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 

Nezapomenutelný týden
rozmanitých aktivit zaměřených 
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 vazby.  

Program Měřítka pohledu byl 
věnován pozorování přírody
a krajiny z různých úhlů pohledu. 
Pozorovali jsme krajinné prvky, 
pohybovali jsme se podle popisu, 
mapy a navigace GPS. Přímo ob-
jevné odpoledne jsme strávili v 
laboratoři, když jsme zkoumali 
přírodní vzorky pomocí binoku-
lárních lup. Nejzajímavější pro-
gram se jmenoval   Tajuplná příroda 

Ve dnech 23. - 25. 10. 2009 se 
pedagogický sbor Střední školy 
oděvního a grafi ckého designu 
z Lysé nad Labem vydal na škole-
ní zaměřené na environmentální 
(ekologickou) výchovu. Víkendové 
školení se konalo v CHKO Železné 
hory ve školicím středisku Jezerka. 
První z přednášek se uskutečnila 
již v pátek a tématem přednášky 

Jak na environmentální výchovu

a následné diskuze bylo vysvět-
lení pojmu EVVO (environ-
mentální vzdělávání, výchova
a osvěta) a cílů environmentální 
výchovy. Během pátečního veče-
ra   proběhly v pronajaté učebně 
některé z aktivit vhodné pro tuto 
problematiku. Byla vysvětlena
a předvedena hra Dilemata, která 
je zaměřena na globální problémy 

lidstva a možnosti jejich řešení. 
Další z aktivit byly zaměřeny na 
odpadové hospodářství a posle-
dní z aktivit byla hra Ekosysté-
my, která byla pouze představena 
vzhledem k její časové náročnosti. 
Též byly ukázány výukové pomů
cky s environmentální tematikou. 
Druhý den školení byl zahájen 
prezentací a výkladem o metodách 
vhodných pro environmentální 
výchovu. Byly shrnuty metody 
již realizované v EVVO na škole 
v minulosti a byly vysvětleny meto-
dy, které by mohly být v budou
cnosti realizovány. Přednáška byla 
doplněna ukázkou fi lmu Home
a zajímavých pasáží z dokumentu 
Stav planety Země 2006. Násle-
dovala diskuze na téma globální 
problémy lidstva. Odpoledne 
bylo věnováno environmentál-
ním aktivitám v přírodě. Byla 
realizována aktivita Cesta za 
pokladem, kdy si sami účastní-
ci vyzkoušeli orientaci v přírodě 

a opravdu jsme si jej užili. Zkoum-
ali jsme přírodu čichem, sluchem 
a hmatem, takže jsme poslepu proz-
koumávali 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 vých-
ovu. Projekt je spolufi nancován 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České repub-
liky v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence schop-
nost.     

Za celý kolektiv 
Ing. Iva Bittnerová

podle mapy, řešení úkolů, šifrování 
a vysvětlování ekologických poj-
mů. Večerní prezentace v učebně 
byla na téma Systém EVVO v Čes-
ké republice. Byl vysvětlen sys-
tém EVVO a byl uveden přehled 
organizací zabývajících se EVVO 
a přehled zákonů a pokynů týkají-
cích se EVVO. V neděli si u neda-
leké nádrže Seč účastníci školení 
vyzkoušeli průzkum pobřeží včet-
ně ukázky určování druhů orga-
nismů podle klíče. Cestou k nádrži 
byly sděleny informace o CHKO 
Železné hory. Na závěr školení bylo 
provedeno závěrečné hodnocení 
akce a účastníci byli pozváni na 
2. část školení v roce 2010. Toto 
školení proběhlo v rámci projek-
tu Výchova a vzdělávání pro život 
v environmentální oblasti. Tento 
projekt je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Za celý realizační tým 
Ing. Iva Bittnerová

SŠ OGDSŠ OGD

I n v e s t i c e  d o  r o z v o j e  v z d ě l á v á n í

13



             12/2009 LISTY města Lysé nad Labem

Z iniciativy Rady Evropy se 
Evropský den jazyků slaví každo-
ročně dne 26. září a smyslem 
této aktivity je upozornit nejširší 
veřejnost na důležitost jazykové-
ho vzdělávání, zvýšit povědomí 
o bohatství všech jazyků, které 
se v Evropě používají, a podpořit 
celoživotní jazykové vzdělávání.

Obchodní akademie v Lysé nad 
Labem si připomněla tento den ve 
čtvrtek 8. října a pojala ho poněkud 
netradiční formou. Učitelský sbor 
si pro žáky školy připravil jazykový 
projekt. Studenti byli rozřazeni do 

Den jazyků na Obchodní akademii v Lysé nad Labem Pár dní v přírodě 

Ve dnech 2. 9. 2009 až 5. 9. 2009
se 30 žáků prvního ročníku oboru 
grafi cký design Střední školy 
oděvního a grafi ckého designu 
zúčastnilo adaptačního kurzu 
v Albrechticích v Jizerských horách. 
Žáci prožili pár dní plných her 
a environmentálních aktivit, které 
jsou součástí školního plánu EVVO 
pro rok 2009/2010. Zúčastnili se
například aktivit Ekosystémy, 
Komunikační skládačka, Pozná-
vací kvíz - rostliny a zvířata, Pale-
ty z přírodnin, Barvy v lese, Lidé 
a Země, Letenka na ostrov. Environ-
mentální aktivity byly uskutečněny 
v rámci projektu Výchova a vzdě-
lávání pro život v environmen-
tální oblasti, který je zaměřen na 
tolik potřebnou ekologickou výchovu. 
   Projekt je spolufi nancován z Evrop-
ského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky v rámci 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

  Ing. Iva Bittnerová
SŠ OGD Lysá nad Labem

skupin podle jazyků, které se učí
a podle věkové kategorie tak, aby 
v každé skupině bylo zastoupení 
minimálně jednoho anglické-
ho, francouzského, německého
a ruského jazyka. Projektu se 
zúčastnili žáci všech ročníků. 
Upevňovali si tak i mezitřídní 
vztahy a učili se týmové spo-
lupráci. Motivací pro ně byly 
i hodnotné ceny, které čekaly na 
vítěze.

Na dvaceti připravených sta-
novištích studenti plnili jazykové 
i zeměpisné úkoly. Vyzkoušeli si 

například dabing scény z angli-
ckého filmu do češtiny, vytvá-
řeli reklamní slogany v angličti-
ně, rozpoznávali vlajky, hymny 
a světová města nebo před-
váděli scénky ve všech jazy-
cích na téma úsporných opat-
ření v době finanční krize. 

„Nejvíce se mi líbilo dabování, 
hrozně jsme se u toho zasmáli
a zapojili se úplně všichni. Byla to 
kolektivní práce a pomohlo nám 
to se i lépe poznat,“ řekla Monika 
Strnadová, studentka školy.

Do školy byli pozváni i učitelé z 
partnerských obchodních akade-
mií ve Středočeském kraji a někte-
ří členové zastupitelstva města 
Lysá nad Labem včetně starosty
a místostarosty. „Cílem je pře-
devším zavádění nového vzdě-
lávacího programu do výuky
a ukázky částí tohoto programu 
učitelům cizích jazyků z partner-
ských obchodních akademií. Jde
o to, aby se učitelé nechali inspi-
rovat a zároveň si předali nej-
vhodnější způsoby výuky,“ řekla 
Ivana Dvořáková, ředitelka školy.

Projekt, v jehož rámci tento 
Den jazyků proběhl, je finan-
cován  z  EFS a státního roz-
počtu ČR.

          Michaela Gottwaldová
             studentka 4. ročníku OA

Víte, jak získat poslední relik-
vii Indiana Jonese? Jak překonat 
nebezpečné nástrahy Pavoučí 
královny? Jak si ověřit soudrž-

Za poslední relikvií Indiana Jonese aneb Albrechtice 2009

nost nového kolektivu? Dokážete 
si představit, že les a louka vám 
mohou být jediným a postačují-
cím zdrojem barviva pro uplat-

nění výtvarné fantazie? Tušíte, že 
malovat v plenéru je něco úplně 
jiného než u stojanu mezi čtyřmi 
stěnami? 

Studenti prvních ročníků Střed-
ní školy oděvního a grafi ckého 
designu v Lysé nad Labem to vše od 
září vědí. Nenechali si ujít tradiční 
adaptační kurz v Albrechticích
v Jizerských horách a první týden 
školního roku strávili společně se 
svými učiteli v lůnu krásné příro-
dy. Prostřednictvím seznamova-
cích her se velmi rychle podařilo 
překonat prvotní ostych z nového 
prostředí a brzy bylo všem jas-
né, že není nad spolupráci, která 
zajistí úspěch celému týmu, a tím

i jedincům samotným. Programo-
vá pestrost umožnila, aby se každý 
v něčem prosadil. Výtvarné čin-
nosti předznamenaly charakter 
vybraného studijního oboru, pro-
středí lesa a horských luk motivo-
valo k ekologickým a turistickým 
aktivitám. Někteří žáci si dokonce 
během pobytu značně vylepšili 
fyzickou kondici. 

Nejdůležitější však bylo zjištění, 
že se vytvořila parta lidí, kterým je 
spolu dobře a kteří budou odhod-
laně kráčet ke vzdálené společné 
metě – úspěšné maturitní zkoušce.

Tak tedy, prváci, šťastnou cestu!
PhDr. Vlasta Kočová

SŠ OGD Lysá nad Labem

SŠ OGDSŠ OGD
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Jednalo se již o její druhý ročník 
během krátkého působení Mateř-
ského centra. V loňském roce jsme 
tuto akci uspořádali poprvé, a to 
v první polovině listopadu. Letos 
jsme se rozhodli (především kvů-
li počasí) posunout termín jejího 
konání na konec října. Volba nako-
nec padla na neděli 25. října. Bram-
boriáda proběhla v dětském areálu 
v Čechově ulici v Lysé nad Labem 
a jejím hlavním tématem, jak název 
napoví, byly brambory. Na úvod 
si děti trochu zaskotačily při cvičení, 
do kterého se zapojili i jejich rodiče 
a prarodiče. Poté se děti rozutekly 
k jednotlivým soutěžím, které pro 
ně byly připravené, např. skáka-
ly v pytli, házely bramborou do 
kýble, jezdily na motorce mezi 

Naše škola se zúčastnila projektu 
Panenka. Kupovali jsme medvíd-
ky, panenky a celkem jsme vybrali 
9000 Kč. Zachránili jsme tak 15 dětí
před úmrtím na dětské nemoci. 
Naše škola chce pomáhat i nadále
a zúčastnila se besedy o UNICEF. 

Posílaly se dárcovské SMS pří-
mo ze tříd 7.B, 7.A Některé třídy 
jako například 6.B projevily zájem
o adopci na dálku (naše škola o tom 
začala uvažovat). 

UNICEF - Pomáháme dětem
Zatím pomůžeme dětem přes 

UNICEF. Děti z Bangladéše vyrobily 
vánoční ozdoby a tak si letošní vánoč-
ní stromky ve škole ozdobíme jejich 
výrobky. 9.A se rozhodla ve škole na 
Vánočním jarmarku dne 17. 12. pro-
dávat dárky a zbylé knihy z listopadové 
Burzy knih, pročež peníze za ně utržené 
nepůjdou do třídního fondu, ale budou 
také zaslány na účet UNICEF.

Školní parlament
ZŠ J. A. Komenského 

Drakiáda ZŠ B. Hrozného 
v Lysé nad Labem přilákala více 
než  50 účastníků. Děti si přine-
sly draky nejrůznějších tvarů,
barev, koupené i vlastnoručně
vyrobené. Společně jsme se vy-
dali na pole k Černým vratům,
kde byly vyhlášeny soutěže o nej-
vytrvalejší a nejoriginálnější dra-
ky. Počasí se nám vydařilo
a za chvíli se na obloze objevila 
první dráčata. Mnoha drakům

Drakiáda 27. října

se ve výšce tak zalíbilo, že se
jim ani nechtělo dolů.   Děkujeme
všem rodičům a blízkým, kteří 
se celé akce zúčastnili a všem
dětem zdatně pomáhali. Za usi-
lovné snažení a trpělivost obdr-
želi všichni účastníci sladkou 
odměnu. Nálada byla skvělá a vši-
chni jsme se rozešli na podzimní 
prázdniny s pěkným zážitkem.

Soňa Votavová,
Olga Škanderová

bramborami, zametaly bramboru 
koštětem, vyráběly z brambory zví-
řátko atd. Po úspěšném absolvování 
všech disciplín dostal každý dětský 
návštěvník zaslouženou odměnu. 
A protože je potřeba po fyzickém 
výkonu doplnit energii, byla pro děti 
i dospělé připravena bramboračka, 
kterou pro naše Mateřské centrum 
zdarma uvařila Restaurace U Labu-
tě, za což jí velice děkujeme. Nechy-
běl ani oheň, na němž si přítomní 
mohli opéct buřty.

Děkujeme všem, kteří přišli. Dě-
kujeme, že jsme měli možnost Bram-
boriádu uspořádat v dětském areálu. 
A děkujeme konečně všem, kteří 
přišli, za příjemně strávené nedělení 
odpoledne. 

Organizační tým MC Parníček

Bramboriáda 25. října 
Již se stalo příjemnou tradicí 

oslavit Týden knihoven mimo jiné 
i pozváním našich malých čtenářů 

– kluků do naší knihovny na párty, 
která trvá od pátečního večera 
až do sobotního rána. A po celou 
dobu nebyl čas na nudu! Letošní 

„ Klučičí párty“, která začínala 
9. října se nesla v hasičském 
duchu. Po krátké, ale  nezbytné 
prezentaci  jsme si všichni spo-
lu přečetli pohádku O drakovi 
Hasíkovi aneb o prvním stateč-
ném pravěkém hasiči. Po vypl-
nění malého vědomostního testu 
jsme se už nemohli dočkat , kdy 
se vydáme na cestu do místní 
hasičské zbrojnice.  Pánové  Jiří 
Zima a Vladimír Juříček dohro-
mady s mladými dobrovol-
nými hasiči připravili všem 
přítomným klukům i nám 
knihovnicím nezapomenutelný 
zážitek. Prohlídka hasičských 
aut, veškeré potřebné výstroje 
a výzbroje kluky nadchla. Na vlast-
ní kůži si mohli vyzkoušet, jak 

Dráček Hasík příletěl do knihovny 
těžký je dýchací přístroj nebo 
hydraulické nůžky k vyprošťování 
osob z havarovaných automobilů.  
Po dvou hodinách naplněných 
velkou řadou klučičích dotazů  
jsme se vydali zpět do knihovny, 
kde nás už čekala voňavá večeře.  
Večerní program byl však ještě 
před námi! Po pečeném kuřátku 
na kluky čekal šipkový turnaj .Po 
skončení bojů na sportovním poli 
nás už čekalo jen vyhodnocení 
a předání cen vítězům a vlastně 
i poraženým. Malou cenu si odne-
sl každý !  Pak už se jen zavrtat do 
spacáků, pustit si napínavý fi lm 
a po celém večeru napínavých 
dobrodružství čekat až přijde 
zasloužený spánek.

Velké díky patří místním dobro-
volným hasičům, nprap.  Bc. Veselé 
z Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje v Mladé
Boleslavi a v neposlední řadě 
i paní Labutové za přípravu skvě-
lé tradiční večeře.

                  Michaela Baštecká

Žhavý popel do odpadových 
nádob nepatří!

Během topné sezóny nastá-
vá problém s poškozováním 
sběrných plastových nádob na od-
pady žhavým popelem. Vzhledem 
k tomu, že se jedná jednoznačně 
o nekázeň občanů, kteří byli 
několikrát upozorňováni na zákaz 
sypání žhavého popela do plas-
tových sběrných nádob, bude se 
opět jako v minulých třech letech 
vlastník objektu, u něhož došlo 
k poškození nádoby žhavým 
popelem podílet na nákladech 
na pořízení nové nádoby ve výši 
50 až 100% její ceny (dle rozsahu 
poškození). Přitom cena jedné 
nádoby se pohybuje u menších 
nádob v řádu od 650 – 1 200Kč, 
u kontejnerů 1 100 litrů se jedná 

o 6 000 Kč a více. Plastové nádoby 
s kolečky představují pokrok ve 
sběru odpadů díky svým výhodám, 
kterými jsou například lepší ma-
nipulace, nižší hlučnost při vyk-
ládce, lepší vzhled, vyšší životnost 
a podobně.

Na druhou stranu vyžadují od 
uživatele jediné – respektovat, 
že použitý materiál není odol-
ný vůči vyšším teplotám, který 
žhavý popel dosahuje. Proto Vás 
při uznání všech výhod plas-
tových nádob opětovně žádá-
me o vhodnou manipulaci s pope-
lem, který by měl být do nádob
umístěn až po vychladnutí.

Děkujeme za spolupráci.               
                   město Lysá nad Labem
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V dnešní době jen zřídkakdy je 
v průběhu restaurování barok-
ních sochařských děl zaznamenán 
nějaký zásadní poznatek týkající 
se tvorby jednoho z nejvýznam-
nějších mistrů českého barokního 
sochařství. Jeden z takových obje-
vů přineslo restaurování další ze 
souboru soch zdobících ohradní 
zeď farního kostela sv. Jana Křti-
tele v Lysé nad Labem, konkrét-
ně sochy znázorňující postavu 
sv. Františka Serafínského, zakla-
datele františkánského řádu 
a jednoho z předních křesťanských 
mystiků.

Doplňující restaurátorský prů-
zkum a první etapa očištění povr-
chu sochy od prachových nečistot, 
porostů řas a lišejníků v prvé řadě 
odkryla skutečnou míru poškození 
sochy. Z původního sochařského 
díla se dochovaly jen vybrané části, 
především hlava světce, horní část 
hrudníku a jeho ruce. Ostatní části 
zastupovaly modelační doplňky 
různého stáří i různé výtvarné 
úrovně. Po částečném sejmutí 
těchto doplňků, které bylo nezbyt-
ně nutné pro další ošetření sochy, 
se však také ukázalo, že pod nimi 
je mnohde ještě zachována ales-
poň zčásti původní modelace, jako 
například na zadní straně kapuce, 
nebo na bocích a horních částech 
nohou světce na čelní straně sochy. 
Nové modelační doplňky prove-
dené při předchozích restaurátor-
ských zásazích měly za úkol stabi-
lizovat destruovaný povrch těchto 
částí sochy. Současně s tím však 
zakryly a deformovaly její původ-
ní sochařské zpracování, jehož 
mimořádná úroveň napovídala, že 
máme před sebou dílo převyšující 
svými kvalitami úroveň ostatních 
soch na ohradní zdi snad s výjim-
kou sousední sochy sv. Jeronýma.

V odborné literatuře i mezi 
laiky byl soubor soch na ohrad-
ní zdi farního kostela v Lysé nad 
Labem vždy ceněn velmi vysoko. 
Vždy byl také jeho vznik spojován 
s osobou jednoho z géniů českého 
baroka, Matyáše Bernarda Brauna. 
Přesto bylo se jménem M. B. Brau-
na v kontextu s těmito sochařský-
mi díly vždy spojováno určité 

„ale“. Soubor čtrnácti soch je totiž 
co se týče kvality nesourodý. Vedle 
soch mimořádné výtvarné úrovně 
tu najdeme i sochy spíše průměr-
né až podprůměrné. A není divu, 
vždyť na ohradní zeď byly osaze-
ny i sochy, které nebyly prvotně 

vytvořeny pro její výzdobu, ale 
které byly součástí ikonografi cké 
a výtvarné koncepce pousteven, 
jež na svém panství na konci 
17. stol. a na začátku 18. stol. vybu-
doval hrabě František Antonín 
Špork. Sochy sv. Antonína Pous-
tevníka, sv. Jeronýma i sv. Františ-
ka Serafínského byly na ohradní 
zeď přeneseny až po zrušení pous-
teven. Jedinou sochou, která byla 
z výzdoby ohradní zdi vždy řazena 
mezi díla Braunova, byla socha 
sv. Jeronýma související s někdej-
ší poustevnou sv. Jeronýma Na 
Čihadlech. Její celková koncepce 
i detailní výtvarné zpracování ji 
řadí mezi přední Braunova díla.

Sejmutím vybraných modela
čních doplňků na soše sv. Fran-
tiška Serafínského byla alespoň 
částečně odkryta původní kon-
cepce autora včetně naturalis-
ticky ztvárněných, dramaticky 
modelovaných detailů a my máme 
najednou dojem, jakoby socha 
ožila. Výpověď, kterou socha při-
náší, se opět stává srozumitelnou 
a velmi naléhavou. Proto se takřka 
po sto letech se můžeme stát pří-
mými účastníky meditace světce 
nad konečností lidské existence 
a nad smyslem celého lidského 
bytí právě ve chvíli, kdy se mu 
na jeho otázky dostává odpovědi 
shůry.

Po provedené první etapě restau-
rování sochy sv. Františka Serafín-
ského a jejím srovnání s ostatními 
díly Braunovými můžeme mezi 
vrcholná díla sochaře, jehož tvor-
ba svým významem překračuje 
hranice nejen někdejšího České-
ho království, ale jehož díla jsou 
schopna překračovat i hranice 
stylů a jednotlivých historických 
období, zařadit bez jakýchkoli 
pochyb i tuto sochu. V přenese-
ném slova smyslu se dá říci, že 
město Lysá získalo zpět jeden ze 
svých takřka ztracených pokla-
dů. Nyní nezbývá než pokračovat 
v záchraně této mimořádně hod-
notné památky. Vzhledem k míře 
jejího poškození již není mož-
né nadále ponechat tuto sochu 
v exteriéru, nechráněnou zejména 
v zimních měsících před negativ-
ními účinky povětrnosti. Sochu 
je třeba přenést do interiéru a na 
jejím původním místě ji nahradit 
důstojnou kopií tak, jak se již stalo 
v případě soch Venuše a Apollóna 
v nedalekém zámeckém parku.

    PhDr. Kateřina Adamcová

Neznámá socha Matyáše Bernarda Brauna v Lysé nad Labem

Od 28. října 1918, vyhlášení 
republiky ČSL, uběhlo již mnoho 
let. Prezidentem byl zvolen mladý 
profesor T. G. Masaryk. Rodem 
z Hodonína z Jižní Moravy. Byla 
to velmi šťastná volba, jak to 
ukázal „čas“. Jistě měl ve svém 
charakteru dědictví pracovitosti 
u tvrdé kovadliny. Po svém tatín-
kovi, kováři.

Již 12 let mám před očima 
jeho obraz, malovaný mým tatín-
kem akad. malířem Ludvíkem 

Vzpomínka 
na pana prezidenta T. G. Masaryka

Ehrenhaftem, z Veselí nad Mora-
vou. Dle předlohy. Tatínek zachy-
til krásně jeho moudrý výraz. 
A mne často napadají vzpomín-
ky na školní léta, kdy jsme zpí-
vávali píseň „Tatíčku starý náš, 
šedivou hlavu máš. Pokud Ty 
jsi mezi námi, potud je dobře 
s námi“. Jistě je nás stále mnoho, 
kdo na tuto píseň vzpomíná. Čest 
národům, kteří kráčí ve šlépějích 
pana prezidenta T. G. Masaryka.                       

 Terezie Procházková

Lysá nad Labem – Brandýs nad 
Labem, ano obě města na největ-
ší české řece Labi. Spojení obou 
měst je možné dvěma cestami 
autem nebo i vlakem. Jedna cesta 
jižní vede přes Litol, Čelákovice 
a Toušen a druhá cesta severní 
vede přes Dvorce a Sojovice. Již 
v roce 1986 se sedm občanů
z Brandýsa rozhodlo založit společ-
nost „IBALOP“, která vykonává 
předvánoční cestu 27. prosince 
z Brandýsa do Brandýsa. Letos 
27. prosince již po dvacátépáté opět
vážená společnost složená ze všech
vrstev jak věkových tak i společen-

„Ibalop“
ských přijede a vykoná jubilejní za-
stávku v pravé poledne na oběd v Lysé 
nad Labem „u Krále Václava“, aby 
pokračovala do Brandýsa. Program  
setkání je velice ušlechtilý, neboť pra-
videlně vyhodnocuje růst obou měst 
a v diskusi se hodnotí vtipným 
podáním různé informace a vtipy. 
Zatím od roku 2000 přijímá pozvání
a setkání se zúčastňuje i zvaný staros-
ta města Lysé nad Labem.

Společnost se každým rokem 
zvětšuje a dnes již čítá celkem
25 příznivců. „IBALOP“ (je obráce-
ně  POLABÍ).

Václav Houštecký

16
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Léky 

Závislost na lécích je u nás 
velice rozšířená. Velice často 
se rozvine skrytě. Léky vyvolá-
vají po delším užívání závislost 
psychickou i fyzickou. Proto je 
důležité při léčbě léky způsobu-
jícími závislost spolupracovat 
s lékařem.

Časté je zneužívání léků 
u uživatelů, jejichž primární dro-
ga je jiná. Uživatelé opiátů napří-
klad často zneužívají tlumivé léky 
a to buď z nedostatku své pri-
mární drogy, nebo pro podporu 
jejích účinků. Obzvláště nebez-
pečné je právě kombinování 
léků s alkoholem nebo jinými 
drogami. Velmi snadno může 
v tomto případě dojít k pře-
dávkování, které může být 
i smrtelné.

Rizikové je užívání léků nit-
rožilně, neboť tablety obsahují 
nerozpustná pojiva, která při 
injekční aplikaci ucpávají žíly
 a usazují se v plicích.

Skupiny léků: 
ANALGETIKA 
(Acylcofin, Coldres, Dinyl, 
Korylan, Alnagon, Morfin,
 Dolsin, Diolan Kodein, 
Bephronal, Temgesic, 
Subutex, Tramal )
HYPNOTIKA
(Nitrazepam, Rohypnol, 
Hypnogen, Stilnox)
ANXIOLYTKA
(Neurol,Xanax, Rade-pur,
 Elenium, Diazepam, 
Me - probamat )
SEDATIVA
(Bellaspon )

Vzhled: tablety, kapsle

Způsob užití: ústní, někdy i in-
jekční aplikace

Příznaky: zklidnění, ospalost, 
únava, blábolivá řeč, poruchy 
paměti, ztráta motivace, zesíle-
ní účinků jiných tlumivých látek 
(opiátů), při užití léku Rohyp-
nol výrazně modré rty

Rizika: vznik psychické 
i fyzické závislosti, nebezpečná 
je především kombinace léků 
s alkoholem nebo jinými droga-
mi, vysoké nebezpečí předáv-
kování s následkem smrti, silný 
útlum, bezvědomí, časté epilep-
tické záchvaty, při nitrožilní 
aplikaci ucpávání žil, potíže 
s dechem, nebezpečí přeno-
su infekcí (hepatitidy, HIV)

Abstinenční příznaky: život 
ohrožující, nespavost, neklid, 
agresivita, zrychlený tep, rozší-
ření zornic, pocení, podráždě-
nost, bolesti kloubů, břicha 
a svalů, zvracení, nevolnost, 
průjmy, třes nebo křeče, někdy
 i epileptický záchvat

Kontakty:
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, 
rodiče a blízké osoby, 
zprostředkování léčby... 

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

K-centrum Mladá Boleslav
denně od 10 do 17 hod
Adresa: 
Ptácká 162
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 303 468 
e-mail: 
k-centrum-mb@os-semiramis.cz

Morfin,  Diazepam
Rohypnol,  Neurol. . . 

Út 1.12. MUDr. Matasová
St 2.12. MUDr. Chocholová
Čt 3.12. MUDr. Dáňová
Pá 4.12. MUDr. Dáňová
So 5.12. MUDr. Chocholová
Ne 6.12. MUDr. Chocholová
Po 7.12. MUDr. Čerňanská
Út 8.12. MUDr. Matasová
St 9.12. MUDr. Chocholová
Čt 10.12. MUDr. Dáňová
Pá 11.12. MUDr. Chocholová
So 12.12. MUDr. Čerňanská
Ne 13.12. MUDr. Čerňanská
Po 14.12. MUDr. Čerňanská
Út 15.12. MUDr. Matasová
St 16.12. MUDr. Chocholová
Čt 17.12. MUDr. Dáňová

Pá 18.12. MUDr. Čerňanská
So 19.12.  MUDr. Matasová
Ne 20.12.  MUDr. Matasová
Po 21.12.  MUDr. Čerňanská
Út 22.12.  MUDr. Matasová
St 23.12.  MUDr. Chocholová
Čt 24.12.  MUDr. Dáňová
Pá 25.12.  MUDr. Matasová
So 26.12.  MUDr. Dáňová
Ne 27.12.  MUDr. Dáňová
Po 28.12.  MUDr. Čerňanská
Út 29.12.  MUDr. Matasová
St 30.12.  MUDr. Chocholová
Čt 31.12.  MUDr. Dáňová
Pá 1.1.  MUDr. Dáňová
So 2.1.  MUDr. Chocholová
Ne 3.1.  MUDr. Chocholová

Telefonické konzultace dětských lékařů

MUDr. Čerňanská       
tel. 602830 242
MUDr. Dáňová           
 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Unplugged večírek č.2
Vánoční Koncert

LÁŽO PLÁŽO & QWILL
(Milovice)

sobota 12. 12. 2009, od 20.00 hod. 

Klub Gurmán Nám. B. Hrozného Lysá nad Labem
vstupné: 50 Kč

Více informací: www.llazoplazo.wz.cz
www.quilenie.wz.cz

VÁNOČNÍ 

 JARMARK

17. prosince
od 16.00 do 18.00 hodin (Výstaviště Lysá nad Labem)

Přijďte si zakoupit výrobky našich žáků, výtěžek jde do třídních 
fondů. Část peněz z prodaných knih  a bazarových věcí chceme 
věnovat  na fond UNICEF.

Kulturní program: 
16.00 hod. vystoupení ve francouzštině
16.15 hod. pěvecký sbor Fontána
                                       složený z dětí naší školy a školy B. Hrozného
Pořádá ZŠ Jana Amose Komenského. 

JA

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin
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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 
starším 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
Německý ovčák č. 46
Pes, stáří 3 roky, dlouhosrstý, vyrov-
naná povaha, vhodný na zahradu
Kříženec labradora č. 61
Pes, stáří 1,5 let, přátelský, vhodný 
na zahradu i do rodiny s dětmi, bar-
va 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
Doga č. 69
Štěně fena, 4 měsíce, hravá, kama-
rádská, potřebuje majitele, který 
bude mít čas, vhodná na zahradu, 
hlídací
Baset č. 71
Pes, stáří 4 roky, bázlivý, klidný, 
vhodný do rodiny a do bytu
Kříženec č. 74
Pes, stáří 2 roky, bázlivý, vhodný na 
zahradu
Kříženec s bílou náprsenkou č. 75
Pes, stáří 3 roky, klidný, 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 najdete 
na www.mestolysa.cz pod odkazem 
listy, taktéž v měsíčním vydání listů 
města Lysá nad Labem.

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

V útulku jsou umístěni  i pejsci z 
jiných měst a obcí, které si můžete 
přijít prohlédnout. 
    Noví majitelé, kteří se ujmou 
pejska z útulku jsou osvobozeni 
z platby (roční poplatek za psa) 
po dobu dvou let. MěÚ Lysá nad 
Labem děkuje všem občanům, 
kteří projeví zájem o naše opuštěné 
pejsky.                                                                    

za odbor SMI 
Durdanová Alena

Nabízení psi jsou v současné 
době umístěni v útulku:
VELAS, a. s. 
Lysé nad Labem 
Hrabanov č. p. 535,
 p. Čápová
tel.: 325 551 221, tel.: 723 342 174 

Hledáme nový domov pro tyto pejsky

Štědrý den v útulku
pro opuštěné pejsky

Na Štědrý den je otevřen psí útulek:

 od 9.00 do 12.00 hod. 
Svojí návštěvou a dárkem v podobě krmiva pomůžete 

opuštěným pejskům zpříjemnit někdy
 i dlouhé čekání na nový domov.

Krásné a pohodové Vánoce přeje Útulek Lysá nad Labem.

Všichni jste srdečně zváni.

Náš kynologický klub pod zášti-
tou města Lysá nad Labem pořádal  
17. 10. 2009 první ročník závodu 
Lyský šikula.Doufáme že se tento 
závod  stane na našem cvičišti tra-
dičním. Soutěžilo se pouze v dis-
ciplínách poslušnosti. Závodníků 
se sešlo celkem šestnáct. Dvanáct 
v kategorii ZOP a čtyři v kate-
gorii ZPU1 (vyšší stupeň). Jsme 
přesvědčeni,že by jich bylo více, 
kdyby nám přálo počasí a neroz-
mohla se typicky podzimní nemoc 
u pejsků, psí kašel. Přesto nás tato 
účast potěšila,vzhledem k tomu,že 
šlo o první ročník. Pejskové sou-
peřili v disciplínách jako je aport, 
přivolání, štěkání, překážky. Sou-
peřili mezi sebou taková plemena 
jako je Bostonský teriér, rhodeský 
ridgeback, jezevčík, novofundland-
ský pes a nejednou se stalo, že dal 

Závod Lyský šikula
Základní kynologická organizace Lysá nad Labem 
(za kruhovkou)

malý pes velkému na frak. Potě-
šilo nás, že první tři místa v obou 
kategoriích  získali právě členové 
našeho klubu a to i přesto, že původ-
ně si většina z nich na naše cvičiště 
přišli pejska pouze vychovat do své-
ho praktického života.“Pejskařina“ 
je však začala bavit a pravidelným 
výcvikem dávají svému kamarádo-
vi vyžití a  nenechají ho koukat na 
svět pouze skrz plot. Paní rozhodčí 
Jana Svobodová, byla spokojená 
jak s výkony pejsků, tak s organi-
zací celého závodu bohatého na 
ceny, s prázdnou neodešel nikdo. 
Děkujeme za podporu městu 
a sponzorům Tenesco, chovatel-
ské potřeby Procházka a Va-Fa 
Vanda Csillagiová, Haně Kochové. 
   Foto ze závodu najdete na www.
zkolysa.cz

               Romana Macháčková

kategorie ZOP:   
1. místo: Jana Brejchová s Braunym (kříženec)
2. místo: Adam Toušl s Montym (labrador)
3. místo: Adéla Toušlová s Aidou (německá doga)

kategorie ZPU1:  
  1. místo: Alena Jiříková s Woodym (Německý ovčák)

2. místo: Matina Synková - Tužimská se Sárou (rh.ridgeback)
3.místě: Jana Malinská s Ritou (rh.ridgeback)
 

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
PŘESTAŇTE HUBNOUT! ZHUBNĚTE! 

NEVÍTE JAK?

S námi hubnete pomalu, ale jistě…
Již nyní se můžete hlásit do kurzu snižování nadváhy 

vedeným zkušenými lektorkami společnosti  Stob.

KONTAKT: WWW.CLUBBOUBELKA.CZ 
TEL.: 325 553 635, 325 552 333

18

Návštěvní doba útulku:
PO až ČT 8.00 – 13.00
PÁ 8.00 – 12.00 
SO* 9.00 – 11.00
 *Každou první sobotu v měsíci.
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V druhé polovině října na měst-
ské radnici proběhla další prezen-
tace projektu Sluníčková zahra-
da – rezidenčního komplexu, kte-
rý vyroste v těsném dosahu centra 
Lysé, v někdejším areálu Fruty 
mezi ulicemi Jedličkova, Pivovar-
ská a Zahradní.  Zastupitelé města 
se seznámili především s dalším 

„vyladěním“  koncepce služeb, kte-
rý bude Sluníčková zahrada nabí-
zet. Jejich široké a pestré spektrum 
bude soustředěno hlavně v domu 
služeb (plavecký bazén s aquapro-
gramem, sluneční střecha, fi tness, 
pošta, víceúčelový společenský 
sál, restaurace, hotel, obchody, 
zdravotnické a sociální zařízení),
ale nebudou omezeny jen na tuto 
budovu. Poslední novinkou v tom-
to směru je projekt kavárny s ven-
kovním posezením u dětského 
hřiště a rozšíření obchodních pro-
stor do přízemí některých bytových 

domů. Právě v této oblasti projektu 
se nejlépe odráží snaha jeho tvůr-
ců o to, aby Sluníčková zahrada 
byla nejen příjemným místem pro 
své rezidenty, ale přínosem pro 
celé město a jeho okolí. To je také 
v pozadí záměru společnosti MS 
souběžně s výstavbou komplexu 
bude v lokalitě otevřeno informační 
centrum, jehož „zákazníky“ bude 
široká veřejnost. Středisko, které 
by mělo mít podobu malé kavárny, 
samozřejmě bude sloužit i jako pro-
dejní místo. 

A kdy se bude stavět? Přes sou-
časnou komplikovanou ekonomi-
ckou situaci, která se odráží hlavně
na poklesu poptávky po bydlení,
developer usiluje o zahájení vý-
stavby už v průběhu příštího roku. 

Veškeré informace o projektu
„Sluníčková zahrada“ najdete na
webové stránce:
www.slunickovazahrada.cz.

Sluníčková zahrada bude mít vlastní infocentrum

Blíží se Vánoce. Trvalkové
a letničkové záhony jsou již mi-
nulostí. O čem tedy psát? In-
spirací může být předzahrád-
ka v Růžové ulici před domem
č. p. 595. Je zde sice trochu
moc jehličnanů – jalovec čínský
žlutý (Juniperus communis
Pfitzeriana Aurea a Jun. com. 
Old Gold), zerav západní
(Thuja occidentalis) a tvarova-
ný smrk stříbrný (Picea pungens), 
ale živost a proměnu předza-
hrádce dodávají nízké opadavé 
keře. Žlutě kvetoucí mochna 
dřevitá (Potentilla fruticosa), 

Za Lysou krásnější XXVIII
červenolistý dřišťál Thumbergův 
(Berberis thumbergii Atropurpu-
rea) a žlutě panašovaný brslen 
Fortuneův (Euonymus fortunei
Argenteomarginata). Půdní po-
kryv zajišťuje stříbrolistá trvalka 

– rožec (Cerastium tomentosum).
Pokud byste chtěli zakládat 

podobnou předzahrádku, pak 
doporučuji vysazovat maximálně 
1/3 jehličnanů a spíše zakrslých. 
Jinak záhon bude celoročně stejný, 
bez květu, plodu či barevného listí. 
A o to nám přeci jde – barva a pro-
měnlivost během roku.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP
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… je to ostuda města … památ-
káři by si získali respekt, kdyby tu 
barabiznu zbourali … na tom mís-
tě by byl lepší nový obchodní dům 

… celé léta se o dům nikdo nestaral 
a teď je havarijní … dobře ať si 
vyhlásí tu zónu, ale ať ten barák 
zbourají …

V podobném duchu se nesla 
bouřlivá diskuse před vyhlášením 
historického centra města za měst-
skou památkovou zónu. Největším 

Zbourejte ho!

problémem byl dům č. p. 177 na 
rohu obou náměstí a paradoxně 
se stal hlavním argumentem proti 
památkové zóně. Nejstarší dům na 
náměstí měl přijít pryč kvůli zarov-
nání uliční čáry či představám 
podnikatelů na vzhled náměstí 
a využití plochy.

Díky bohu k tomu nedošlo. 
Nebudu psát kdo byl pro a kdo 
proti. Je to pár let a lidská paměť 
je tak krátká, že nyní by se ke svým 

Tak začíná v „Listech MÚ
č. 11 pozvánka životního prostře-
dí“ v zastoupení pana ing. Stani-
slava Svobody a pana Davida Ko-
lářského, zámeckého zahradníka, 
na brigádu pomoci v parku při sbě-
ru větví a úklidu v parku před zimní 
sezónou. Den brigády 
byl stanoven na den
14. listopadu, při špa-
tném počasí následující 
den.

O pomoc prosilo 
město v důsledku škod 
v parku, které napá-
chal červencový vichr. 
Odkud pomoci nebylo 
potřeba. Počasí v sobo-
tu se vydařilo. Nebylo 
potřeba ani teplejšího 
oblečení, na které pan 
inženýr Svoboda pama-
toval. Bylo uloženo
v autě. I na malé poho-
štění při ohníčku bylo 
pamatováno. 

V údernou hodinu se sešlo 
10 brigádníků, mezi kterými byl 
mladý muž a asi 10leté děvčátko. 
Nescházel pro radost ani malý psík.

Místo zničeného kaštanu byl
zasazen nový. Pokračování bylo
na určené místo. Při pohledu na
prudký sráz, jsem mou pomoc 
vzdala. S mými 90 roky a holí

Vzpomínka na dobu „akcí Z“
bych určitě učinila kotrmelce.

 Odpoledne asi v 16 hodin jsem 
však šla alespoň poděkovat a po-
dívat se na výsledek té nemalé
práce. Poděkovat i za náš

„Domov“, vedený novým ředite-
lem, panem Mgr. Jiřím Hendri-

chem a za všechny, kteří milují pří-
rodu. 

Stmívalo se. Oba pánové byli 
již asi rádi, že za hodinu bude tma. 
Že nastartují auto, ve kterém se 
velké větve zbavují větviček malých. 
Drcení dřeviny zůstává již jen panu 
zahradníkovi.

T. Procházková

Ano, i takto by mohly znít 
otázky po sobotní (14. 11. 2009)
brigádě v zámeckém parku. Na 
začátek nutno poděkovat za 
skvělé počasí, které vylákalo
z postelí půldruhé desítky
pomocníků.

Zahájili jsme výsadbou dvou 
červenokvětých jírovců. Jeden 
u vrátnice do zámeckého parku 
a druhý u kaple. Nové stromy 
pomalu nahradí odumírající je-
dince a my (až budu staré stro-
my za pár let pokácené) nebude-
me mít pocit velké ztráty –
vzrostlé stromy tam již budou.

A co dál?
Po výsadbě jsem se přemístili 

k severozápadní louce pod zám-
kem, kde jsme odstraňovali 
vyřezané nálety (slabé stromky, 
staré keře, zlámané větve, špa-
tné stromy) ze svahu pod cestou. 
Někteří z brigádníků po třech 

hodinách úmorné prá-
ce pojali podezření, že 
zámecký zahradník 
pan Kolářský nás 
chce zničit! Ovšem 
u malého táboráčku 
při polední pauze tro-
chu zmírnili názor.

A k čemu, že jsme 
tam v potu tváře pobí-
hali? Původně travna-
tý svah pod pískovou 
cestou za uplynulých 
40 let zarostlo křoví 
do té míry, že nebylo 
vůbec patrné kudy 
vedla cesta ve svahu 
(dole u ohradní zdi) 
a nebyly patrné ani 

výhledy do krajiny. To se nám 
snad podaří do příští sezóny 
obnovit. Předpokládáme, že ve 
svahu obnovíme zaniklou cestu 
a založíme zde malé odpočívadlo 
s lavičkami. Kdo z vás bude chtít 
být u toho, je již nyní zván na jar-
ní brigádu.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP 

názorům málokdo přihlásil. Je-
dno jméno však zmínit musím. Je 
to paní Ivana Misáková (malířka 
ze Žižkovy ulice), která nedala na 
podobné tlachy a donutila památ-
káře doslova v hodině dvanácté 
objekt zachránit. 

Pravda dům se neopravil za 
rok, ale postupnou péčí vlastníka
a pod dohledem našich památká-
řů je každý rok udělána notná část. 
Letos tedy přibyla fasáda do obou 

náměstí. Finance byly získány 
i z  programu regenerace měst-
ských památkových zón. Zde je 
třeba říci, že nebýt památkové 
zóny, peněz do obnovy památek by 
rozhodně tolik neteklo. Zásluhu 
na tom má především náš odbor 
kultury a vedení Jednoty (vlastník
stavby). A tak jim držím palce 
v další činnosti při záchraně pamá-
tek v Lysé.

Stanislav Svoboda
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Město Lysá nad Labem opět 
prokázalo, že se umí o své seni-
ory postarat. Místnímu středis-
ku Centra sociálních a zdravot-
ních služeb Poděbrady o. p. s. 
koupilo nový automobil Dacia. 
 „Vůz bude sloužit nejen k přepra-
vě klientů a rozvozu obědů, ale 
také k dopravě dětí z městské části 
Byšičky do školy, kterou pro město 
Centrum již léta zajišťuje“, uvedla 
místostarostka Marcela Chloupko-
vá, při ofi ciálním  předání vozu dne 
7. 10. 2009 ředitelce CSZS Podě-
brady o. p. s. E. Třískové.

Poděkování
„Je to již druhý vůz, který měs-

to pro sociální služby pořídilo,“ 
připomněl starosta Mgr. Jiří 
Havelka. „Průměrný věk našich 
občanů je 42 let, starších občanů 
je tady relativně hodně, a tak je 
potřeba se o ně postarat. A kaž-
dá pomoc, která k tomu přispěje, 
je z jejich i z naší strany vítaná.
 

Pracovníci Centra děku-
jí Městu za dobrou spolupráci 
a zajištění nového vozidla, které 
bude sloužit občanům Lysé nad 
Labem.                   Dana Linková 

V úterý 27. října 2009 bylo 
v Domově Na Zámku opravdu 
veselo. S klienty domova se tu sešli 
Zahrádkáři, Baráčníci, členové 
Klubu důchodců i zástupci SPCCh 
(Svaz postižených civilizačními 
chorobami) a všichni společně 
tu prožili v příjemné atmosféře 
hezké odpoledne. Přítomny byly 
i zástupkyně Městského úřadu Lysá 
nad Labem.

Soutěžilo se v různých disci-
plínách: hod šipkami a míčkem, 
kuželky, zpěv, využití přírodnin ke 
zhotovování dekorací, nechyběl ani 
vědomostní test o zámeckých soch 
ách. Soutěžící všech čtyř družstev se 
opravdu snažili o co nejlepší výkony. 
Jejich snaha byla oceněna potles-

Veselé odpoledne v Domově Na Zámku Lysá nad Labem
kem, ale i krásnými dárkovými koši.

Po celé odpoledne panovala
v Zámku radostná atmosféra
a spokojenost. Zpívalo se, tančilo 
a všem dobře bylo. Všichni přítom-
ní ocenili i chutné občerstvení, kte-
ré se podávalo v Zámecké kavárně.

Veliké poděkování za přípravu 
a organizaci krásného a poho-
dového odpoledne patří přede-
vším manželům Kořínkovým, ale
i ostatním zaměstnancům Domova
v čele s panem ředitelem Mgr. Hen-
drichem.

Všichni se velmi těšíme na dal-
ší setkání v Domově Na Zámku.

AlenaHradecká
členka Klubu důchodců

Lysá nad Labem

V současné době je největší 
chloubou střediska v Lysé nad 
Labem nová ošetřovatelská vana 
Malvern. Unikátní konstrukce, 
vysoce kvalitní materiály a spoleh-
livost ji řadí mezi nejlepší ve své 
kategorii. 

„Naše ošetřovatelské vany jsou 
zde, aby lidem pomáhaly,“ říká 
Mgr. M. Pejša, zástupce fi rmy 
GAINSBOROUGH BATHROOMS 
Ltd. – nejstaršího a také největší-
ho světového výrobce ošetřovatel-
ských van. 

„Výhodou této vany je unikát-
ně řešený způsob manipulace 
s klientem. Přesun do vany se 
provádí pomocí integrovaného 
sedadla. Sedadlo je elektricky 
poháněné, což umožní klientovi 
nasednout již mimo vanu a potom 
ho bezpečně dopraví přes okraj 
dovnitř vany. Vana je vybavena 

Nová vana v Centru sociálních 
a zdravotních služeb

kontrolním panelem a sprcho-
vacím systémem pro komplexní 
provádění hygieny. Oddělené ter-
mostaty hlídají jak teplotu napou-
štěné vody do vany, tak teplotu vody 
ze sprchy. Konstrukce umožňuje 
zdvihnutí vany i s koupajícím klien-
tem do pracovní výšky obsluhy. 
Vana je vybavena záložní baterií, 
takže se nestane, že by při výpadku 
proudu byla nefunkční.“

Vana již má za sebou zkušební 
provoz a všichni, kteří ji vyzkou-
šeli, si její „služby“ pochvalují. 
Pokud máte zájem si nové zařízení 
prohlédnout a případně využít pro 
sebe nebo své blízké, můžete se 
přijít podívat.
Adresa:  CSZS Poděbrady o.p.s.
  Nám. B. Hrozného 1722
  289 22 Lysá nad Labem
  Telefon: 325 551 353

Dana Linková

Ve středu 21. října se v Domě 
s pečovatelskou službou sešli 
senioři z našeho města, aby zde 
oslavili svůj svátek. Pracovni-
ce PS pod vedením paní Věry 
Součkové připravily občerstvení  
i program.

Slavnostní odpoledne zaháji-
ly žákyně ZŠ B. Hrozného svým 
vystoupením Mažoretek. 

Ačkoliv v celém domě PS nešel 
elektrický proud, dokázali si orga-
nizátoři poradit a zajistili náhrad-
ní řešení s využitím zapůjčeného 
agregátu a baterií do radiopřijíma-
če. Muzikanti – hudební skupina 
TOX, svými písničkami dokázali 
vytvořit krásnou atmosféru, při 
které se povídalo, zpívalo a tančilo.

Slavnostního odpoledne se 
zúčastnila i za MěÚ Lysá nad 
Labem na paní Alena Uhlířová
a ředitelka CSZS Poděbrady paní 
Emilie Třísková. Radostná nála-
da panovala po celé odpoledne,  
všichni přítomní se dobře bavili. 

Jak slavili senioři svůj svátek 
v Lysé nad Labem

Škoda  jen, že v našem městě není 
větší prostor pro takováto  setkání  
většího počtu lidí. 

Velké poděkování za přípravu
a organizaci slavnostního odpo-
ledne patří pečovatelkám PS, které  
ochotně, s úsměvem a dobrou nála-
dou přítomné seniory obsluhovaly.

za spokojené seniory KD 

Hezky jsme se pobavili,
Zazpívali, zatančili.

Dobře bylo nám, 
to Vám všem povídám.
Domů odcházeli jsme 

s dobrou náladou, 
v uších zněly nám 
písničky známé, 

i vědomí, že se mezi sebou
 rádi máme.

Že se za rok znovu sejdeme,
na to už se dnes moc těšíme.       

Dnes na Zámek jsme všichni přišli,
abychom se uvolnili a pobavili.

Hudba, písničky, soutěže,
to dobrou náladu každému 

přivodit dokáže.

Všichni soutěžící moc se snažili,
aby co nejlepší výkony podali
a k dobré náladě tak přispěli.

Hrabě Špork i se svou družinou
dávinko dávno už je pryč

 a hluboko za ním
 do vody spadl klíč.

Jistě by se ale radoval,
kdyby své věrné poddané 

na svém zámku dnes přivítal.

Aby nám bylo dobře a vesele
zazpívejme si přátelé.

Zpívejme lidičky, ty naše písničky.
Hodně jich známe a krásné jsou,
každého za srdce chytit dovedou.

Pan Kořínek, když nám zahraje 
k tomu, pak se nikomu

 ani nechce jít domů.
Hezké melodie cestou domů

v uších nám budou znět
a dobrá nálada nás bude

i v příštích dnech života provázet.
Obyvatelé „DD“ a členové „KD“,

co z našeho města jsou,
blízko k sobě mají 

a také se setkávají.

Pro výstavu 
„Šikovné ruce našich seniorů“

překrásné výrobky dovedou zhotovit,
je radost se na ně podívat,

za zručnost a dobré nápady
každý jim musí zatleskat.

Ať spolupráce mezi námi dobrá je,
to upřímné je přání naše i mé.

Pro radost a dobrou náladu
chci Vám všem poslat své oblíbené

Přáníčko štěstí:
Posílám štěstíčko na všechny strany,

přeji všem,
 aby byl každý stále zdravý.

Aby měl v kapse vždy pár drobných,
aby měl také pár přátel dobrých,

aby měl chuť stále 
něco nového tvořit,

aby měl důvod žít a se smát,
aby každý, koho potká, měl ho rád.

Jestli máte někoho,
komu přejete lásku a zdraví,

udělejte vše pro to,
ať se toto přáníčko štěstí také 

od Vás doví.

To všem, Vám všem 
přeje Hradecká Alena, 
Vaše duše spřízněná 

Alena Hradecká
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nosti dotváříme a od toho se odvíjí 
další spolupráce. V současné době 
nás oslovují klienti, kteří si někde 
nechali udělat webové stránky, 
ale zákazníků nepřibylo. Nezna-
jí, jaké možnosti webové stránky 
a internet ve skutečnosti nabízí.

Také mám kamarádku masér-
ku, která má webové stránky, ale 
tvrdí, že mají velmi malou náv-
štěvnost, a že nejsou moc k nale-
zení. Ona to považuje za náhodu. 
Je to tak?

Samozřejmě, že se nejedná 
o náhodu. Webové stránky ne-
jsou jen to, co vidí uživatel, ale 
především jejich naprogramování 
a obsah zdrojového kódu, jehož 
součástí je i relevantní popis. 
Vyhledávače například Seznam, 
Google navštěvují www stránky 
a indexují jejich obsah.

Každý, kdo chce, aby jeho 
webové stránky byly funkční 
a staly se v podstatě jeho ekono-
micky nejefektivnější reklamou, 
by si měl zajistit vhodná klíčová 

Troubení z věže kostela sv. Jana Křtitele

Euterpé-gold do konce roku 
2009 poskytuje českým fi rmám 
a živnostníkům konzultace zdarma 
o ekonomicky nejefektivnější ces-
tě k zákazníkovi prostřednictvím 
internetu – rozhovor s Radanou 
Štěpánkovou.

V současné době se mluví 
o stagnaci ekonomiky, fi rmy 
i živnostníci zažívají pokles zaká-
zek, omezení obratu. Myslíte,
že má český živnostník či fi rma 
šanci přežít?

Firmy i živnostníci, které v době 
náročnějších ekonomických podmí-
nek nerozvíjejí cestu k zákazníkovi, 
se dostávají do problémů. Neumě-
jí hledat nové příležitosti a říkají: 

„Ono to teď jinak nejde, je krize. 
Obchod nejde.“ Z krize vycházejí 
posíleni ti, kteří hledají nové cesty 
pro rozvoj svého podnikání. Změny 
je třeba dělat samozřejmě s rozva-
hou, ale i s odvahou a pílí.

Jaké změny máte na mysli?
Každý podnikatel by se měl ptát, 

zda nabízí to, co zákazník potřebu-
je. Může tedy například inovovat 
produkty i procesy tak, aby lépe 
vyhovovaly potřebám zákazníka. 
Za velmi důležité považuji budo-
vání kvalitních vztahů se zákaz-
níky, protože udržení stávajícího, 
věrného zákazníka je výrazně eko-
nomicky výhodnější než získávání 
nového. Samozřejmě, že spokoje-
ný zákazník je nejlepší reklamou 
ve svém okolí. Náročné podmínky 
žádají nové přístupy právě třeba 
k hledání cesty k zákazníkovi. Zde 
vidím u mnoha českých fi rem 
a živnostníků velké rezervy. Mrzí 
mě, že český podnikatel často stá-
le podceňuje důležitost kvalitního 
marketingu, že se stále domní-
vá, že marketing je sprosté slovo 
a potřebuje ho pouze O2! a Mattoni.

V čem můžete konkrétně 
pomoci?

Záleží samozřejmě na kliento-
vi, na jeho podnikání na jeho vizi 
budoucnosti. Často se stává, že při 
konzultaci s klientem vizi budouc-

Euterpé - gold přichází na pomoc českým fi rmám a živnostníkům
slova a jejich zpracování v obsahu 
stránek, dbát o dobře zpracova-
ný zdrojový kód, o vhodné html 
a zajištění zpětných odkazů. To jsou 
informace důležité pro vyhledávače. 
Ale nezapomínejme na uživatele, 
který instinktivně oceňuje přitažlivé 
image webu, jež zajistí webdesignér 
a copywriter. Možnosti internetu 
pro využití dostupné reklamy jsou 
ale výrazně širší.

Myslím, že to jsou pro úspěšné 
podnikání velmi důležité a cenné 
informace, my se však tomuto 
tématu nemůžeme věnovat hlou-
běji. Kde vás mohou zájemci kon-
taktovat?

Do konce roku 2009 jsme se roz-
hodli poskytovat českým fi rmám 
a živnostníkům konzultace po 
objednání na telefonním čísle 
777 588 352 zdarma. S Městskou 
knihovnou v Sadské jsme se dohod-
li, že v jejích prostorách připravíme 
také setkání s veřejností v úterý 
8. prosince v 18.00 hodin.

Ptala se Božena Poláková

Pod názvem Urozený podivín 
Špork právě v nakladatelství  Šulc 

- Švarc v Praze vyšla kniha o hra-
běti Šporkovi a geniálním sochaři 
Matyáši Bernardu Braunovi, je-
ich vzájemných vztazích, zápa-
sech a díle, které nám zanechali. 
Autorem je Jiří S. Kupka, spisova-
tel, který se i v jiných svých dílech 
věnuje české historii. Kniha je to 
zvláště příhodná pro mé lyské spo-
luobčany (hrabě Špork se význam-
ně podílel na vzhledu a dějinách 
našeho města), ale nejen pro nás 
z Lysé, ale i pro všechny v Če-

Urozený podivín Špork Hovory s T. G. Masarykem na CD
chách bydlící současníky. Je vý-
znamná zejména tím, že bez dnes 
obvyklých zábran líčí, jaká to byla 
doba, ve které ten svérázný hrabě 
žil, bez ozdob pak, jaký byl on a co 
vyjadřují Braunova obdivuhodná 
umělecká díla zdobící i naše měs-
to, architektonický a sochařský 
skvost Kuks a jiná místa v naší 
vlasti. V citově až smyslně vzru-
šené slupce je to posléze pokorně 
uctivá bázeň před Bohem, dárcem 
všeho dobrého a krásného. Autor 
ji tu dobře zdůraznil. Ústředním 
bodem pak, kolem kterého celé 

Někdy v 70. letech byla hostem 
jednoho z vánočních koncertů 
dechovky lyská rodačka, herečka 
Růžena Merunková. Vzpomína-
la, že za jejího mládí se na Štědrý 
den troubily z věže koledy. Minulý 
režim však rozbil veškerou kultur-
ní, sportovní a duchovní činnost, 
která jím nebyla ovládána. Byl 
rozehnán nap. Divadelní spo-
lek Tyl s jeho slavným festivalem 
Vodákův červenec, byli  potlačeny 
organizace Sokol a Junák či cír-
kevní iniciativy, k nimž troubení 
bylo režimem započítáno. Na 
základě vzpomínky naší herečky 
vznikal v roce 1972 spontánní, 

neorganizovaná, nepropagovaná
muzikantská akce, kterou usku-
tečnilo osm žesťů, jmenovitě 
Jirka Češka, Karel Červenka, Petr 
Nádvorník, Vašek Hrouda, Vláďa 
Sítina, Honza Hůja, Jarda Nedo-
ma a Pepík Holan. Taková věc 
tehdy ale nešla provést ilegálně, 
bez povolení. Aktivní Aleš Koleška 
se toho ujal a navštívil tajemní-
ka Městského národního výboru. 
Ten nerozpoznal „ideologickou 
nebezpečnost“ a lehkomyslně pro-
hlásil, „ať si tam troubějí“. Po 
akci nastalo pozdvižení, došlo 
i k výslechu, při němž si tajem-
ník nic nepamatoval. Troubení 

však bylo na světě, jeho zákaz 
by nepomohl normalizaci pomě-
rů po sovětské invazi, uskuteč-
ňovalo se nadále bez povolení 
a účastňovalo se ho hodně míst-
ních lidí, pro něž se stalo výra-
zem sounáležitosti k tradičním 
morálním hodnotám.

Tento systém funguje vlast-
ně dodnes. Bez agentury, bez 
záštity nějaké instituce, spolku, 
organizace, partaje či církve se 
prostě trubači sejdou a zahrají. 
V posledních letech je svolá-
vá pan Kostroun. Vloni hráli 
v sestavě Pavel Kostroun, Hon-
za Czech, Jarda a Martin Horo-

vi, Jitka Barnetová, Petr a Pavel 
Nádvorníkovi, Luboš Juklíček, 
Honza Hůja (hrál pokaždé), 
Jarda Šťastný, Filip Masařík 
a Jarda Novák. Snad poprvé se 
nemohl účastnit Miloš Stříbrný.

Popravdě, ono to troubení 
z věže v dnešní technické době 
není žádný mimořádný zvukový 
zážitek. Ale je to prožitek 

z hlediska tradice, je to jakoby 
po městě ještě chodil ponocný, 
dýchne na nás atmosféra vánoč-
ní občanské solidarity a měli by-
chom být na ni hrdi, stejně jako 
na naše muzikanty.

           Ing. Bohumil Kolací

vyprávění ke svému šťastnému
konci točí, je postava jako-
by váhavého římskokatolické-
ho kněze, jeho výrok - biblický
citát, který mu byl v roz-
hodující chvíli darován. Vysvo-
bodil jím Brauna z ďábelské-
ho pokušení, ve kterém se 
v touze po slávě ocitl (Ev. Matou-
še 4, 8 – 10).

Je dobré, že se tato kniha obje-
vuje na trhu právě v tento předvá-
noční čas. Bude vhodným dárkem 
pod stromek pro naše přátele, 
poutavým a poučným čtením pro 

chvíle svátečního volna a pohody. 
Oním zmíněným biblickým citá-
tem i vhodnou inspirací či varová-
ním při novoročním bilancování 
a rozhodování.

Druhé, nač bych rád před Váno-
ci a ovšem nejen před nimi upo-
zornil, je právě vydané CD s Čap-
kovými Hovory s T. G. Masarykem. 
Myslím, že je to velmi zdařilé tlu-
močení. Za celé dílo nakladateli, 
našemu spoluobčanu, tvůrcům 
i sponzorům dík.

Dalibor Molnár
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Pedro: Naprojektovali cyklo-
pruh na chodník, což už asi nikdo 
nezmění. Do cesty vrazili lampy 

– to už asi také ne. Přechodový lem 
mezi chodníkem a cyklopruhem 
nezrealizovali, barevně také nezvý-
raznili (světlejší šedá vs. tmavší 
šedá).

Takto to v žádném případě bez-
pečné není a provoz chodců / cyk-
listů by byl velmi rizikový. Předpo-
kládám, že vlna nevole po prvních 
případných karambolech město 
donutí nějak standardněji řešit 
a bezpečnostní prvky dorealizovat.

Markéta: To si spíš myslím, že 
cyklisté cyklostezku používat ne
budou.

Petr: Máme to ale krásnou ulici, 
na cyklostezce již část úseku zapo-
mněli barevně rozlišit. Na parkova-
cí pruh se auto ani nevejde, a to tu 
ještě není žádný provoz. Jen jsem 
zvědav, kdy už to bude hotové, už 
teď tu máme dvouměsíční zpož
dění.

Obyvatel: […] Prostě v jednom 
jsme zajedno, Masarykova ulice 

... nic moc. Uvidíme, co na jaře, až 
zezelená, ale ani to, si myslím, že 
nepomůže.

Matlas: Dneska jsem ulicí / 
stavbou procházel a napadla mě 
jedna věc: Na to, jak mají vypadat 
komunikace, cyklopruhy / stezky / 
pásy, nebo jakkoli to nazvu, chod-
níky, přece existují normy. Nevěřím 

O Masarykově ulici na internetu
tomu, že by v nich bylo napsáno, že 
v pásu pro cyklisty mají být pře-
kážky typu sloupů lamp ... atd.

Vyhledal jsem si o tom něco 
a zaujala mě norma ČSN 73 6110 

– Projektování místních komunika-
cí, která o námi diskutované pro-
blematice hovoří. Zajímavý je např. 
bod 10, 4, 3 a 7 ten hovoří o odlišení 
barvou nebo povrchem. Přímo zmi-
ňuje cihlovou červeň.

Bod 10, 4, 3 a 2 hovoří o šířce 
a zjednodušeně říká, že základní 
šířka jízdního pruhu je 1 metr plus 
příslušné bezpečnostní odstupy 
od motorových vozidel a chodců 
(v Masarykově žádné? A asi ani tou 
metrovou šíří bych si nebyl jist). 
Odstupy jsou 0,5 m, který může 
být v konkrétním případě snížen na 
0,25 m. Pokud jsou PODÉL (to je 
důležité, u nás jsou V) pruhu pře-
kážky jako lampy, stromy, značky, 
musí být bezpečnostní odstup zvět-
šen tak, aby zůstal zachován odstup 
0,25 m od překážky.

Všude se také hovoří o jedno-
směrných jízdních pruzích. Obou-
směrný být může, ale pak by měl 
být široký 2,5 m. Alespoň tak tam 
píšou.

Normu nemám celou a kupovat 
si ji nechci. Vycházel jsem z výňat-
ků, které jsou nalezitelné na Inter-
netu. [...]

Přijde mi, že asi norma není 
závazná, nebo možná stavebníci 

a projektanti postupovali podle 
jiných. Podle anotace by ale podle 
této normy postupovat měli.

Ono by to asi opravdu nemělo 
být o „šedivé kostky jsou levnější, tak 
je tak dáme ...“

Mýlím se, nebo takovou stavbu 
není možné povolit do provozu 
(pokud odporuje platným nor-
mám)?

Pokud neodporuje, prosím 
o uvedení na pravou míru. Odpo-
vědi jako „měl jste šanci ovlivnit to 
svojí přítomností na jednání rady 
města“ neberu. Proto si snad lidi 
v orgánech města platíme, aby děla-
li svoji práci dobře, ne?

Když si pozvu zedníka na stavbu 
domu, také mu neříkám, jak se drží 
v ruce fanka. Jen prostřednictvím 
dozoru, nebo sám (pokud tomu 
rozumím) jeho práci kontroluji. 
Stejně jako spousta lidí na tomto 
fóru, když se vyjadřuje o provádění 
práce, na kterou si prostřednictvím 
města najali odborníky. Alespoň si 
to myslím.

Markéta: Myslím si to samé. 
Jsem zvědavá, jestli se k tomu 
vyjádří někdo z kompetentních 
osob. Jistě to tu také čtou. Bude mít 
někdo odvahu?

Já osobně se domnívám, že nako-
nec cyklostezka nebude cyklostezka, 
ale nemyslně široký :-( chodník.

Zuzana: My jsme si ty lidi najali 
a co z nich padá... Samozřejmě si 

nemyslím, že by se něco změnilo 
mou přítomností na jednání rady, 
a vůbec... když si představím ty kon-
ce, že by pak rozhodnutí závisela tu 
na jedné, tu na druhé nátlakové sku-
pině… Jen, že by jakási obousměrná 
komunikace měla probíhat i jindy 
než pár měsíců před volbami.

Jo, co se týče normy, obávám 
se, že komunikace tak nějak nor-
mu (normy) splňuje. Žádná nor-
ma totiž neřeší krásu, účelnost 
a vůbec neobsahuje doložku o boji 
s blbostí.

Markéta: Normy na krásu jis-
tě neexistují. Avšak na to, jak má 
pruh být široký, jak má být odlišen 
od chodníku, jak je to s překážkou 
atd., existují. Pan Matlas ve svém 
příspěvku jednu z nich uvádí. 
A podle té Masarykova ulice normu 
nesplňuje.

Jakási obousměrná komunika-
ce. jak byste si ji představovala? 
Já se tady o komunikaci snažím 
a druhá strana nic ;-) Co jsme 
mohli udělat pro to, aby ta silnice 
takhle nedopadla? Mne vážně nic 
nenapadá. Naprosto souhlasím 
s panem Matlasem. Za to si platíme 
lidi na městě. A ty zase (z našich 
peněz) platí projekt a realizaci. Zod-
povědnost tedy nutně nesou oni.

Z aktuální debaty k 10. 11. na adre-
se www.czlink.net/lysa

připravil Jan Kořista

Nedávno jsem zaslechla větu: 
„Ten váš sbor je jako bájný pták 
Fénix. Vždy se vyhrabe ze spáleniště, 
setřese si popel z křídel a vzletí ještě 
výše než předtím.“

A jak je to doopravdy? Chrámo-
vý sbor při kostele sv. Jana Křtitele 
vznikl v roce 1996 z nadšenců pro 
zpěv církevní hudby. Od svého vzni-
ku se v něm vystřídalo plus mínus 
50 zpěváků a zpěvaček, 2 dirigenti 
a 2 dirigentky. A právě ono střídání 
u dirigentského pultíku vyvolávalo 
vždy silné emoce a obavy ze zániku 
sboru. Pak následovalo pár nebo 
i více měsíců nejistoty, ale víra, že 
nás nikdo ani nic neodvede od chuti 
společně si zazpívat, vždy přinesla 
výsledky.

Období nácviku nového reper-
toáru bylo vždy velice náročné pře-
devším na čas, na uši, na hlasivky 
i nervy nového dirigenta. Vyžadova-
lo trpělivost, lásku k hudbě a důvěru, 
že se společné dílo podaří. Poslu-

Chrámový sbor je Fénix 
chači se v té samé době domnívali: 
sbor nevystupuje, tedy zaniká. Jenže 
opak byl pravdou. Po odmlce přichá-
zí konečně veřejné vystoupení - kon-
cert a úspěch. Srovnání s Fénixem je 
tím zcela jasné! 

Za úspěch posledního koncertu 
8. listopadu 2009 v kostele v Lysé 
nad Labem vděčíme především 
našemu novému dirigentovi panu 
Petrovi Bajerovi, který do nás 
tlakem pumpoval svoji energii 
a zpětně si ji sám doplňoval z nás. 
Zákon zachování energie v našem 
sboru platí stoprocentně. Nabíjíme 
se  i zpětnou reakcí od publika, od 
toho, co předáváme my jim. Po třinác-
ti letech své existence zpíváme kromě 
hudby církevní také hudbu lidovou 
a moderní - světskou. 

A jak vlastně trénujeme? Schází-
me se na zkouškách každé pondělí 
od 19 do 21 hod., v současné době 
v prostorách fi rmy MISAN. Něko-
likrát do roka máme tzv. celodenní 

školení, kdy mnoho hodin zpíváme, 
ale máme i přestávky.

Kde zpíváme veřejně? Přece‚
v kostele při mších nebo na koncer-
tech a také třeba na náměstí  při roz-
svěcování vánočního stromu. 

Dobrou partu v našem sboru 
udržujeme především vzájemným 
přátelstvím v osobním životě, ale 
také společnými návštěvami divadel, 
kin, hospůdek, či zahradních bazé-
nů nebo přímo řeky Labe. A pokaždé 
si zpíváme, zpíváme a ještě malinko 
zpíváme do úplného ochraptění.

Lenka Kuchařová

Zasílám příspěvek k otiště-
ní jako opravu chybného uve-
dení jména našeho sdružení 
v minulém čísle Listů.

Kostnice či Constantia - měs-
to na břehu Rýna. Jménem 
svým nám říci chce, že je město 
přepevné.

Pro Čechy však v paměti pevně 
má vždy zůstati, že tu dva ohně 
vzplanuly – Jana Husa, Jeronýma.

Proto jsme my toho jména pro 
Jednotu užili. Chceme v ní sobě, 
národu připomenout tu pravdu, 
pro kterou tam v oběti neváhali 
shořeti. Nejmenší věc, jestli zce-
la spojení to zapomněla generace 
současníků. Jen aby ta pravda 
skvělá v srdcích se nám rozhořela! 
Dává smysl životu.

D. Molnár

Jednota kostnická 
nikoliv kostelnická

Nejbližší termíny pro poslech
zpěvu Chrámového sboru
u sv. Jana Křtitele:

Zpívání při mši, kostel Lysá n. L.
  Ne 20. 12. v 9.30 hodin
Půlnoční mše, kostel Milovice
  Čt  24.12 v 22.00 hodin
Boží hod, kostel Lysá n. L.
  Pá  25.12. v 9.30 hodin
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Vážení  spoluobčané, 
nejsem skutečně nadšen, že 
v tento nadcházející adventní čas, 
čas míru a lásky, jsem nucen rea-
govat na ne zcela objektivní infor-
mace, uveřejněné na stranách 
3, 4 a 20 Listů č. 11/2009. Ne-
jsem sice autorem článku v Lis-
tech č. 10/2009, ale k některým 
z kapitol jsme s panem Ježkem 
pochopitelně dodávali podklady 
a informace. Minimálně v jed-
nom případě jsou však vůči mé 
osobě psány ničím nepodložené 
a lživé invektivy. Musím se proto 
ohradit.

Začnu tedy tím, že pokud jde 
o panelové komunikace, šlo 
zejména o komunikace poměrně 
velice vytížené, a to např. část 
Na Mlíčníku, kde čerpají vodu 
hasiči, dále pak o ul. Skupovu, 
u Nové Hospody, kde vyjíždějí auta 
z parkoviště u nádraží apod.  Vůbec 
nešlo v tomto případě o panelovku 
v ulici 28. října, na co pan sta-
rosta vědomě lživě naráží. Pokud 
je mi známo, tak rekonstrukce 
této ulice se řeší již 12 let, a já 
jsem zastupitelem teprve 3 roky, 
a nikdy jsem ji neprosazoval, 
naopak občané zde bydlící nejsou 
nijak nadšeni, že by se měla jako 
jediná navazující na Masaryko-
vu ulici, která je ještě panelová, 
rekonstruovat, protože se obá-
vají problémů při rekonstrukci 
a vynaložení nutných výdajů a 
poté větší průjezdnosti vozidel. 
Pokud vím, tak její rekonstrukci 
prosazují jiní, považující stáva-
jící stav za ostudný s čímž ale 
souhlasím. Při přípravě plánu 
na rok 2010 bylo zařazeno po 
12 letech do návrhu plánu zpra-
cování projektové dokumentace 
na její rekonstrukci. Zda tomu 
tak bude, uvidíte sami. Občany 
zde bydlící to příliš netrápí, je to 
ostuda města.

Nyní k ostatním nepřesným 
informacím, zkreslujícím zcela  
stav věci. Uvedené skutečnosti 
nesvědčí o svědomitém a řádném 
nakládání a hospodaření vedení 
města se svěřenými prostředky 
na všech úrovních.

Masarykova ulice např. nedo-
voluje svojí šířkou 6 m bez pro-
blémů míjení se např. dvou klou-
bových autobusů. Koncipovaná 
jako dvouproudová musí mít 
rychlost omezenu na 30 km/h, 
o čemž svědčí některé studie 
společnosti BESIP, vycházející 

z platných předpisů, kde se pro 
stávající stupeň provozu doporu-
čuje jako minimální šíře 7 metrů. 
Není zde řešena řada věcí, jako 
vykládání zboží u komerčních 
ploch, realizované parkovací 
plochy jsou nedostatečné, tam 
kde je možnost parkování dvou 
aut, vejde se jedno, kde je to 
koncipováno pro 3 auta, vejdou 
se dvě, mám fotodokumentaci. 
V navržené cyklotrase jsou slou-
py veřejného osvětlení, baly vel-
kých stromů v ulici na levé straně 
směrem od nádraží byly uloženy 
přímo na probíhající kabely, 
vysazené stromy jsou téměř upro-
střed chodníku, některé sloupy 
osvětlení se kývou a hrozí  jejich 
zřícení v případě vichřice  jako 
byl Kiril. Údržba bude skutečně 
velice komplikovaná. Chodníky 
jsou nadstandardně a zcela zby-
tečně široké na úkor vozovky. 
V budoucnu bude pravděpodob-
ně jediným východiskem, pokud 
nebude nutná celková rekonstruk-
ce, zjednosměrnění této ulice, 
a sice od náměstí k nádraží 
a vedení zpětného proudu vozidel 
v ulici Pivovarské tak, aby se prou-
dy vozidel v přednádražním pro-
storu nekřížily.  To vše by si však 
vyžádalo zásadní rekonstrukci 
Pivovarské ulice. Stále je nutno 
mít na mysli, že touto ulicí je 
vedena doprava před budovu ČD 
a současně je to přístupová sil-
nice k čelní a boční straně na 
nádraží i do skladového areálu 
pana  Vacka ( je zde sídlo společ-
nosti ASA zajišťující svoz TKO, 
čistotu a ošetření zeleně města, 
vč. zabezpečování zimní údržby 
komunikací města). O dalších 
bylo psáno v článku MV KSČM, 
na což nebylo vůbec reagováno.

Zamýšlená výstavba cca 
165 až 170 parkovacích míst 
u nádraží je sice velice záslužným 
činem, je však nutno si uvědomit, 
že tato auta musí na parkoviš-
tě přijet po nějaké komunikaci 
a nejpříhodnější je asi Masaryko-
va ulice. Pan starosta se odvolává, 
a to velice často i v jiných přípa-
dech, na platný projekt. Zde se 
však musíme ptát, kdo projekt 
zadal a stanovil technické para-
metry? Zdá se, že to nebyl nikdo 
z lyských starousedlíků, znalých 
místních poměrů, resp. těch,  
kdo v Lysé delší dobu žijí. Není 
také pravdou, že by se projekt 
podrobně a dlouhodobě projed-

nával na zastupitelstvu města 
a že by byly respektovány závaž-
né připomínky zastupitelů, obča-
nů  a nebo odborníků. Pochybuji, 
že se zpracovatel může hrdě ke 
svému „ dílu“ přihlásit.

Vedení města se nehodlá hlá-
sit ke zpracování strategického 
rozvoje města, prioritou je naho-
dilé řešení vzniklých problémů 
a potřeb. Proto mimo jiné chybí i 
dopravní generel, který by vytýčil 
jednotlivé trasy nejen pro auto-
mobilovou dopravu, ale např. 
i pro cyklisty, řešil dlouhodobě 
problematiku parkování apod. 
Domnívám se, že by bylo účel-
né nahradit dočasné panelové 
vozovky trvalými, přičemž pořa-
dí jejich náhrady musí vycházet 
zejména z jejich dopravního 
zatížení a umístění. K parkoviš-
tím je třeba vybudovat odpovída-
jící komunikace. Jako nezbytné 
se jeví vybudování komunikace, 
spojující městskou část Lysé 
s Litolí, a to mimo nadjezd. Dále 
pak Litole s Bšičkami po zemské 
stezce (dosud polní cesta), aby 
to bylo mimo křížení s železnič-
ní tratí a Karlova s Dvorcemi 
v prodloužení Dvorecké ulice. 
Jistě stojí za úvahu i napojení 
skladu ARS Altman po protipo-
vodňové hrázi s napojením na 
starou silnici v oblasti Mršníku. 
To je pouze na ukázku, že zastu-
pitelé za KSČM pouze nekritizují 
stávající nešvary a nesmyslnosti, 
ale přicházejí i se svými návrhy 
na řešení a vždy jsme na jednání 
zastupitelstva pečlivě připraveni, 
což pravděpodobně některým  

„odborníkům“ ve vedení města 
vadí.

Z tohoto hlediska se domní-
vám   prozatím zjednodušeně, že
při pokračující rekonstrukci Ma-
sarykovy ulice je třeba ve II. eta-
pě zajistit např. úpravu parko-
vých stání, tj. zálivů a náběhů 
(min. 30° na vjezdu a výjezdu) 
osazení osvětlení (sloupů) mimo 
cyklotrasu, zádlažbu cyklotrasy 
kontrastní betonovou dlažbou 
(dle příslušné ČSN doporučena 
červená), u přechodů pro chodce 
nutno zajistit přejezdy cyklotras, 
provést úpravu zastávek auto-
busů, úpravy šířky vozovky na 
min. 7,5 metrů (např. doporu-
čeno pro míjení dvou autobusů), 
na řadu dešťových vod vysadit 
odbočky pro napojení bočních 
ulic do páteřního řadu, kabely v 

prostoru pod stromy jejich baly) 
zabezpečit podle norem a nebo 
na ně stromy raději nedávat a při-
jmout řadu připomínek občanů 
a odborníků na základě vyhodno-
cení I. etapy.

K mateřské školce:
Pan starosta asi neumí a nech-

ce číst. Pro informaci uvádím, že 
obytné kontejnery jsou zaříze-
ní dlouhodobě odzkoušená na 
různých zahraničních stavbách 
dřívějšího Československa a to 
v nejtvrdších klimatických pod-
mínkách. Společnosti, vyrábějící 
tyto kontejnery sice po převratu 
přešly do rukou zahraničních 
firem, ale většina z nich nadá-
le kontejnery vyrábí, a to nej-
modernějšími technologiemi 
a vyvážejí je do celé Evropy. 
Jsem informován, pokud by se 
pan starosta, resp. vedení měs-
ta jen trochu namáhalo, moh-
lo si opatřit veškeré informace 
o těchto zařízeních, vhodných 
i na výstavbu dočasných školek, 
vč. příslušných certifi kátů a atestů.

Cena školky se odvíjí od její 
kapacity (současné potřeby jsou 
cca 50 dětí). Podle informací 
nějaké nabídky byly vedení měs-
ta předloženy a pohybovaly se 
v rozmezí cca 5 až 8 mil. Kč. Ne
opomenutelný je i zbytečný časo-
vý skluz ve výstavbě a otevření 
školky. První návrh na postavení 
školky byl předložen v pololetí 
2008, alespoň podle informa-
cí z Listů č. 9/2008. Původní 
návrh předpokládal dřevostav-
bu obdobné koncepce jako je 
menší MŠ na Sídlišti (Pampeliš-
ka). Tato školka měla být za cca 
7 mil. Kč. Doba výstavby dřevo-
stavby se počítá na několik měsí-
ců. Místo umístění školky bylo 
navrhováno u školky V Brand-
lově ulici na rohu Čechovy ulice. 
Vzhledem k požadavku rodičů 
(petice) na urychlení výstavby 
byl předložen návrh na kontejne-
rovou školku. Určitě je zde příz-
nivější cena, cca třetinová proti 
schváleným návrhům. Objekt šlo 
i pronajmout, zakoupit na leasing, 
zabezpečit zpětný odkup apod. 
O stavbě nové školky se dalo 
uvažovat až po zlepšení příjmů do 
městského rozpočtu a ne ji řešit 
v krizovém období tímto 
způsobem. Pro příklad uvá-
dím, že kontejnerové školky

Připomínky nejen k Masarykově ulici

Pokračování na str. 25
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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

Út  | So 

jsou i podle tisku například 
v Rychnově na Jablonecku, 
v Kunicích a staví se i jinde. 
Při propadu daňových výnosů 
v městském rozpočtu si brát úvěr 
cca 15 až 20 mil. je zcela nezod-
povědné a příliš luxusní. Zastupi-
telé za KSČM, ale i jiní, byli proti 
mrhání finančních prostředků, 
nakonec jsme však souhlasili 
s ohledem na situaci, když ze 
strany vedení nebyla vůle ji řešit 
velice rychle a efektivně. Navíc 
i na tento typ školky bylo možno 
požádat o dotaci.

Pokud jde o areál Fruty, to 
je kapitola sama pro sebe. Ten 
byl koupen a upraven pro úče-
ly občanské vybavenosti při 
nákladech cca 12 mil. Kč. Jsou 
nám předkládány již po určitou 
dobu různé projekty. Na střed 
města „jeden hezčí než druhý“. 
Připomínky zastupitelů a sta-
vební komise nejsou respekto-
vány.  Ze všeho nejhorší je, že 
cca čtyři pětiny městských 
pozemků budou nakonec zasta-
veny bytovými domy, tedy nikoliv  
pouze  a nebo převážně chybějící 
občanskou vybaveností. Podle 
žádosti společnosti MS develop-
ment na ÚR se budou nejdříve 
stavět bytové domy a nejpozději   
asi občanská vybavenost. Může 
se však stát, že na konec na ní 
nebudou finanční prostředky. 
Cca 50 občanů z oblasti výstavby 
podalo u stavebního úřadu petici 
proti této výstavbě. Že by obdoba 
stavby DD? Podle pana starosty 
a majitele soukromé firmy je vše 
v pořádku. Pochybnosti vzhle-
dem k naprosté neprůhlednosti  
financování však sílí ze všech 
stran. Zde je nutno připomenout 
i jeden z návrhů, který neprošel, 
aby výstavby byla zcela průhled-
ná, bylo vytvořeno konsorcium, 
ve kterém by kromě  soukromé 
firmy bylo i město jako vlastník 
pozemků a financující banka 
nebo její fond. Bohužel ke ško-
dě města se tak nestalo. Faktem 
je, že pozemky byly smluvně 
přislíbeny za cca 10 mil. Kč, 
i když jiné odhady ukazovaly na 
cenu cca 20 až 24 mil. Kč. Nako-
nec po nátlaku zastupitelů se 
společnost zavázala o zabezpe-
čení daru ve výši cca 8,5 mil. Kč.
Z něj jsou však odepisovány 
položky, u kterých jsou pochyb-
nosti o jejich racionálnosti. 
Například projekt na školku 

byl ohodnocen cca 360 000 Kč. 
Nabídky však byly i poloviční. To 
doposud nikdo nevysvětlil. Původ-
ně jsme jako zastupitelé očekáva-
li, že slíbený dar bude použit na 
rekonstrukcí okolí, přilehlého 
k areálu Fruty.

K mateřské školce v Zahradní 
ulici. O tento problém jsem se 
prozatím nezajímal, jednání o je-
jím dalším využití spadá do obdo-
bí cca 1996 - 1998, kdy údajně bez 
ohledu na funkci starosty podle 
pamětníků v podstatě ovládala 
radnici ODS. Podle pamětníků 
a bývalých zaměstnanců školky 
k ukončení činnosti školky došlo 
v červnu 1997. Pouze vím, že 
nakonec vilu odkoupil pan 
Pohanka, bratr bývalé starostky 
Kulichové. Proslýchalo se, že teh-
dy majitel pan Ehrenthal,  ji nabí-
zel k odkoupení městu za odhadní 
cenu (za cca 4 mil. Kč). Tehdejší 
zastupitelstvo města se však zce-
la nepochopitelně na odkupu ani 
pronájmu, zejména s ohledem na 
stanovisko zástupců ODS, nedo-
hodlo, i když například zástup-
ce KDU-ČSL (starosta odkup 
podporoval). Dnes je patrné, že 
šlo o zcela neprozíravé rozhod-
nutí, nešlo jenom o školku, ale 
o lukrativní nemovitost s poměr-
ně velkou zahradou. Nevím, zda 
to bylo konkrétně za vlády pana 
Fajmona, Kopeckého nebo Sed-
láčka. To nepovažuji za podstat-
né. Nevím, kdo tedy lže a kdo 
se má omlouvat? Pouze vím, že 
ODS má velice dobré zkušenosti  
s očerňováním politických sou-
peřů. Nakonec tuto metodu pod-
le některých bývalých zastupitelů 
údajně úspěšně praktikuje již 
čtvrté volební období. Sám mám 
vlastní zkušenosti. Byl jsem 

„spolumajitelem firmy MK Tra-
ding, prodával jsem Lyský zámek“ 
a mohl bych v dalších nesmys-
lech pokračovat. Nikdo se mi za 
ně neomluvil.

 Nakonec, nechť si čtenáři 
udělají úsudek sami a prostudu-
jí si dosavadní zápisy ze Zastu-
pitelstva a nebo Rady. Závě-
rem si dovoluji upozornit, že 
MV KSČM navrhl Radě, aby 
zvážila nezvýšování daní z nemo-
vitosti o 100%, tak uvidíme. 
Navíc konstatuji, že návrhy na 
zlepšení situace v rozpočtech 
zejména důchodců a rodin s ma-
lými dětmi a nebo sociálně sla-
bých občanů nebyly tak bezvý-

Pokračování ze str. 24

Přenechám dobře zavedený obchod 
s květi nami v Lysé nad Labem.
tel.: 731 411 185p
Řidič skupiny B - E s dodávkou Ford 
Transit hledá práci přes zimní období.
tel.: 604 144 508i

znamné jak tvrdí pan starosta. 
Tak, jak to zdůvodňuje, je zcela 
nesmyslné. Zcela jednoduše, sou-
časné vedení města nemá zájem 
v daném krizovém období, uleh-
čit občanům v jimi nezaviněné 

situaci. Nakonec, kdo čte noviny, 
88% občanů je se současnou 
politikou vládnoucích garnitur 
naprosto nespokojeno, proč by to 
mělo být v Lysé právě jinak.

Ing. Petr Gregor, zastupitel 
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PNEUSERVIS A RYCHLOSERVISPNEUSERVIS A RYCHLOSERVIS
POSPA CZECH a.s.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 hod.
Po – Čt    17 – 20 hod. po tel. domluv

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)

Polabský motoráček 
5. prosince 2009

9471 19473 19475 km km 19470 9478
¡ c1 ¡ c1 ¡ c1 ¡ c1 ¡ c1

(#  9 57 (# 17 03 0 } Mochov 3 / 49 (#  9 43 (# 16 57
 n       p  n       p 2 Mochov zastávka 3 47  n       p  n       p
n 10 03 n 17 09 4 / Čelákovice 074, 231 3 (# 9 37 n 16 51
n 10 05 n   17 11 Čelákovice 074, 231 3 / 45 n   16 49
n 10 08 n   17 14 6 Čelákovice-Jiřina 3 43 n   16 46
n 10 15 (# 17 21 12 / Lysá nad Labem 072 3 n   16 39
n 10 22 (# 13 48 Lysá nad Labem 072 3 / 37          Ý 

(# 10 29 (# 13 55 17 / Milovice 3 32          Ý
9472/3 9476/7 9474
¡ c1 ¡ c1 ¡ c1

(# 10 40 (# 13 57 17 Milovice 3 / 32          Ý
n 10 47 n 14 04 22 / Lysá nad Labem 072 3          Ý
n 10 50 n 14 08 Lysá nad Labem 072 3 / 27 (# 12 10 n   16 37
n 10 55 n 14 13 25 Ostrá 3 24 n   12 05 n   16 32
n 10 57 n 14 15 27 Stratov 3 22 n   12 03 n   16 30
n 11 02 n 14 20 31 Kostomlaty nad Labem 3 18 n   11 58 n   16 25
n 11 06 n 14 24 34 Kamenné Zboží 3 15 n 11 54 n 16 21
n 11 10 n 14 28 37 / Nymburk hl.n. 060, 061, 071 3 n   11 50 n   16 17
n 11 11 n 14 29 Nymburk hl.n. 060, 061, 071 3 / 12 n   11 49 n   16 16
n 11 17 n 14 35 42 Velké Zboží 3 7 n 11 43 n 16 10
n 11 22 n 14 40 44 Poděbrady 3 5 n   11 40 n   16 07

(# 11 28 (# 14 46 49 / Libice nad Cidlinou 231 3 | 0 (# 11 34 (# 16 01

Vlak SŽDC, státní organizace / Vlak

Vlak SŽDC, státní organizace / Vlak
233, 231, 232 Mochov - Lysá n. L. - Milovice - Nymburk - Libice n. Cidlinou a zpět

KŽC Doprava, s.r.o.

KŽC Doprava, s.r.o.

Po celý den bude v Polabském  
motoráčku nadělovat drobné 
dárky mikuláš. 

Tarifní
pásmo
(km)

Plné
jízdné

Zlevněné
jízdné

01 - 24 25,- Kč 15,- Kč
25 - 49 50,- Kč 25,- Kč

Tarifní odbavení:

Přepravné: 
za psa a kočárek 25 kč
za kolo 50 kč

Zlevněné jízdné:
děti od 6 do 15 let, důchodci, 
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Bezplatně:
děti do 6 let 
držitelé průkazu KČC

Jízdní doklady se prodávají ve 
vlaku. Ve vlaku neplatí jízdní 
doklady PID ani tarif ČD a. s.
Vlak je veden historickým mo-
torovým vzorem M 262.0. 
Ve vlaku je možné zakoupit 
občerstvení a upomínkové před-
měty.
Více informací na: www.kzc.cz 
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K O N D I Č N Í  C V I Č E N Í  Ž E N  A  D Í V E K
PONDĚLÍ 
od 4. ledna 2010 (20.00 - 21.15 hod.) 
•  P – CLASS    x   BODYSTYLING (vstup volný!)

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 posilovacími gumičkami a lehkými činkami.

ČTVRTEK 
od 7. ledna 2010 (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 posilovacími gumičkami a činkami. 
Závěrečný stretchink.       

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

Zimní kurz POWER JÓGY (10 lekcí pro začátečníky a mírně 
pokročilé)! Pokud máte o cvičení POWER JÓGY  zájem, rezervujte si 
místo v „Zimním kurzu“. 
pondělky od 19.00 hodin, od 4. ledna 2010 (již nyní e-mailem!)

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

Pozvánka
na Silvestrovský běh
35. ročník
Poslední den v roce si v Lysé dávají dostaveníčko  běžci, kterým nevadí 
mrazivé počasí a využívají akci, kterou pořádá Tělocvična jednota 
Sokol jako rozloučení se sportovní sezónou. Věkové rozpětí, které se 
jen tak nevidí.  Závod začíná a končí již tradičně před radnicí a vede 
postraními uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě. Prezentace 
začíná v sokolovně od 13.30 hod.
Startovné: dospělí je 50 Kč (téměř zadarmo) 

Rozpis závodů:
Kategorie start trať
předškoláci (2003 a mladší) 14.00 150 m - na náměstí
mladší žákyně (1999 - 2002) 14.10 850 m - malý okruh
mladší žáci (1999 - 2002) 14.20 850 m - malý okruh
starší žákyně (1995 - 1998) 14.30 1 550 m - velký okruh
starší žáci (1995 - 1998)              14.40 1 550 m - velký okruh
dorost (1991 - 1994) 14.50 1 550 m - velký okruh
ženy 14.50 1550 m - velký okruh
muži (vč. seniorů nad 40 a 60 let) 15.00 6 200 m - 4x velký ok.

Zveme proto milovníky běhů k účasti  a vás ostatní . 
Přijďte nás povzbudit! 

POWER JÓGA
zimní kurz
Středně pokročilí: pondělky
4. 1. - 8. 3. od 19.00 - 19.55 hod.

Začátečníci: čtvrtky 
7. 1. - 11. 3. od 19.30 - 20.25 hod.
v tělocvičně Obchodní akademie 
v Lysé nad Labem, ulice Komenského

Power Jóga využívá některých klasických jógových pozic, 
upravených do dynamického a silového provedení. Je to cvičení 
určené pro každého jedince, který chce zpevnit a protáhnout své 
tělo, pracovat na své postavě. Meditace proto v lekcích Power Jógy 
nenajdete. Stejně jako při klasické józe se zde naučíte správně pra-
covat s dechem. Nesprávné dýchaní může být příčinou zdravotního 
problému. Power jóga je zaměřena na harmonii těla a mysli, od-
bourání stresu a napětí . Je vhodná jako prevene před bolestí  zad, 
které jsou často způsobeny civilizačnými vlivy - špatné držení těla, 
špatné pohybové návyky, jednostranné zatí žení atd. Tento cvičební 
styl je zaměřený na protažení svalů celého těla. Jejich posílení 
a udržení naší tělesné schránky ve svalové, fyzické, ale i duševní 
harmonii. Klidné a pohodové cvičení pro všechny.

S sebou: dlouhou podložku na cvičení, ručník, pití , pohodlné 
oblečení, mikinu, cvičí se boso na vlastních podložkách

Přihlášky na zimní kurz PJ zasílejte na tento e-mail:
houzvickova.hana@seznam.cz  

Místem našeho lidského pře-
bývání je země. Na ní jsme doma. 
Tady se odehrávají naše životy. 
Svět, v němž se pohybujeme, cha-
rakterizuje pevná půda pod noha-
ma. Jídlo a pití, práce a odpoči-
nek - a jako tečka za tím vším 
smrt. Dokud převažuje to pří-
jemné, život nám připadá růžový. 
Když však nabudou vrchu pro-
jevy, v nichž člověk nemá zalí-
bení, zneklidníme. Země nám 
přestává připadat přívětivá. Jako 
by se na nás začala šklebit, jako 
by ztrácela pevnost a rozestupo-
vala se nám pod nohama. Padá 
na nás z toho úzkost. Všechny 
někdejší jistoty – plný stůl, maje-
tek, postavení – se rozplývají 
a my si uvědomujeme, že země 
není postačujícím základem pro 
život.

To zjištění nečiníme až tepr-
ve my. Lidé k němu dospívali už 
před dávnými věky. Proto toužili 
založit svůj život na něčem pev-
nějším než jen na zemi, která 
se stále mění a je v mnoha ohle-
dech tak nevyzpytatelná. Chtěli 
ho postavit na základu, který se 
pod nohama nikdy nerozestoupí. 
Tato touha zvedala jejich zraky 
vzhůru a vnukala jim myšlenku: 

Kéž bys protrhl nebesa 
a sestoupil dolů

Neudrží-li nás země, třeba nás 
podrží nebe. Třeba k nám z něj 
sestoupí moc, která nás zachytí
a nenechá spadnout do propadli-
ště dějin. Po staletí izraelští proro-
ci volali: „Kéž bys protrhl nebesa
a sestoupil dolů!“ Kéž bys navští-
vil naši nestabilní zemi a nedovolil 
smrti, aby učinila za naším živo-
tem defi nitivní tečku.

O vánocích se odehrálo, po čem 
izraelští proroci volali. Nad jud-
ským Betlémem se protrhla nebe-
sa a Bůh v podobě člověka z nich 
sestoupil dolů. O čem jsme my lidé 
po věky snili, po čem jsme toužili 
a za co jsme prosili, se stalo sku-
tečností. Bůh navštívil svůj lid. 
Mesiáš vstoupil do jeho stvoření 
a je mezi námi. Z temných hlu-
bin země sice stále vylézají hadi 
a štíři a jejich jed nepřestává být 
smrtelný. Mají však proti sobě 
protivníka, který jim dokáže roz-
drtit hlavu. Ne ještě větší bruta-
litou než je ta jejich. Přemáhá je 
svou bezbranností. Dítě v jeslích, 
které betlémští pastýři objevili
v městě Davidově, udrží lidský
život i tehdy, když už ho země 
neunese. Halelujá!
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Emanuel Vejnar, evangelický farář
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Dne 28. 9. 2009 byl státní svá-
tek, a tak jsme se rozhodli uspořá-
dat závod pro nejmenší pejsky. Ple-
mena jako jorkšír, čivava, krysaříci 
a jim podobní obvykle soutěží na 
závodech agility v jedné kategorii 
s daleko většími soupeři. A tak si 
majitelé těchto pidipsíků založi-
li vlastní klub MINIMAXIPES 
a vytvořili si svá pravidla pro agility 
soutěže. A díky našim závodům si 
mohli do klubové soutěže připsat 
další bodíky.

Den se opravdu zdařil. Poté, 
co ustoupily ranní mlhy, vysvitlo 
slunce a hřálo celý den. Majitelé 
své malé miláčky vybalili z dek 
a statečně se pustili do soutěžního 
klání. Je opravdu neuvěřitelné, jak 
jsou tyto malá psí tělíčka rychlá 

Plyšový pohár v Lysé nad Labem
a jakou mají energii. Některé výko-
ny braly dech, jako například pan 
Martin Ouředník s pražským krysa-
říkem Miko, který suverénně vyhrál 
kategorii začátečníci XS.

Na některých jorkšírských teri-
érech jsme mohli mimo skvělých 
sportovních výkonů obdivovat 
i různé účesy a copánky.

Celkem soutěžilo 25 psíků, kteří 
byli rozděleni do dvou kategorií 
podle velikosti (XS – psi do 27 cm 
a S – psi od 27 cm do 35 cm) a do 
dvou kategorií podle výkonnosti na 
začátečníky a pokročilé.

Náš závod jsme pojmenovali 
Plyšový pohár a tak každý oceněný 
pejsek dostal mimo opravdového 
poháru i plyšovou hračku.

Po skončení závodu jsme využi-

li příznivého počasí a pouštěli 
s našimi dětmi a juniory pravé 
čínské draky. Myslím, že závod byl 
velmi příjemný a ukázal divákům 
z široké veřejnosti, že i s malým 
pej-skem se dá sportovat i soutěžit, 
a to nejen agility.

Podrobné výsledky a povedené 
fotky od paní Kamily Kuchařo-
vé najdete na www.superpes.cz. 
Sponzorem závodu byla Psí škola 
SUPERPES a Almika.  

Za Psí školu SUPERPES 
Romana Hanousková st.

V sobotu 3. října 2009 se usku-
tečnil první a pevně věříme, že ne 
poslední ročník dogtrekkingového 
závodu s výstižným názvem „Polab-
skou stezkou“. Organizátorem akce 
byla ZKO Lysá nad Labem pod 
laskavým vedením Martina Nohej-
la. Jednalo se o soutěž psů a jejich 
pánů či paniček, kteří měli za úkol 
v co nejkratším čase urazit 35 km 
dlouhý okruh. Každý dostal mapku 
a popis trasy a s minutovými rozestu-
py se vyrazilo. Začátek a konec byl 
v místě sídla ZKO Lysá nad Labem, 
tj. na cvičáku Za Kruhovkou, cesta 
vedla po levém břehu Labe, poté
přes most do Káranného, okolo Jize-
ry do Sojovic a přes Starou Lysou
zpátky. Trasa byla velmi pěkně vy-

Dogtrekkingový závod „Polabskou stezkou“

braná a počasí naštěstí také přálo. 
Do boje o umístění vyrazilo deset psů 
a devět mužů a žen – závodník mohl 
s sebou mít více psů. Podmínkou 
bylo, že pes či psi budou stále při-
pnuti ke svému pánovi, soutěžící 
se nesmí sdružovat do skupinek 
větších než dva účastníci a každý 
musí projít (zdatnější proběhnout) 
vytyčeným úsekem. Nad regulér-
ností závodu dohlížely kontrolní 
hlídky. Do cíle bohužel nedorazily 
po svých dvě mladé ženy, které zra-
dilo v jednom případě koleno, v dru-
hém kotník. Obě byly promptně od-
vezeny motorizovanou záchrannou 
jednotkou. Před startem po deváté 
ráno se každý mohl občerstvit ko-
láčky a v závěru na něj čekalo pive-

čko s párečkem. To hlavní však přišlo 
nakonec – úplně všichni účastníci si 
odnesli krásné ceny poskytnuté fi r-
mami Akana a Dog n´ Cat Internati-
onal (Mastery). Jejich dodání zabez-
pečil obchod Hobbypet, s. r. o. První 
muž i první žena v cíli obdrželi navíc 
po pěkném poháru. Tři nejrychlejší 
si odnesli velké pytle superprémi-
ového krmiva pro své miláčky, při-
čemž vítěz se rozhodl darovat svou 
výhru pejskům obývajícím psí útulek 
v Lysé nad Labem. Všem účastní-
kům, organizátorům a sponzorům
děkujeme a věřme, že po prvním
úspěšném ročníku budou násle-
dovat další a početněji obsazené.

Text a foto
Martina Synková -Tužinská

V pátek 20. 11. 2009 dokon-
čila společnost EMPEMONT 
z Valašského Meziříčí montáž 
61 zvukových bodů na území 
města. Rozhlas je budován jako 
součást včasného informační-
ho systému obyvatelstva (VISO) 
a náklady ve výši 1,9 mil. Kč jsou 
hrazeny z dotace. Během pro-
since bude rozhlas ve zkušebním 
provozu. Vaše připomínky budou 
podkladem pro konečné seří-
zení hlasitosti a směrů vysílání.
                                             M. Dvořák

Kontakty:
Marcela Chloupková
místostarostka
tel.: 325 510 224
e-mail: chloupkova@mestolysa.cz
Ing. Miloš Dvořák
tajemník
tel.: 325 510 221
e-mail: dvorak@mestolysa.cz

Městský rozhlas 
zahajuje vysílání
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