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V dnešním čísle najdete:

● Městská policie 
informuje - str. 4

● Svatomartinský průvod 
- str. 5

● Archivní střípky - str. 7
● Veřejné akce ZUŠ - str. 9
● Rozhovor s baráčníky 

- str. 12
● MC Parníček - str. 16
● Služba pro seniory 

- str. 17
● Tenisová sezona 

skončila - str. 20

Architektura

Pranostiky
● Sv. Havel zde, 

zima za humny. (16.10.)

● Sv. Voršila deště posílá.
(21.10.)

● Studený říjen, zelený
leden.

● Na Šimona a Judy, 
zima je tady.

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem za finanční účasti města Lysá nad Labem
pořádá

29. listopadu 2008 od 15 hodin na Husově náměstí

Přivítání adventu 2008
Vystoupení žáků lyských škol - vánoční melodie v podání hasičské dechové hudby 
Lysá nad Labem - chrámový sbor u sv. Jana Křtitele, hudebně divadelní etudy 
pražského divadla Řešeto - Mikulášská nadílka - tradiční staročeské občerstvení 
za vánoční ceny. Spoluúčast na vánoční program navazuje i místní Luft Kino Klub.

Přijďte si i Vy spolu s námi od 17 hodin rozsvítit vánoční strom města 
Lysá nad Labem a přivítat vánoční čas. Zvonečky, rolničky s sebou!

Z a  p o ř a d a t e l e  -  J a n a  K ř í ž o v á

Účast podle volebních okrsků:

Počet voličů Účast Počet odevzdaných
celkem voličů platných hlasů

kraj senát kraj senát
l. Byšičky 69 38 38 35   31
2. Dvorce 106 47 46 44 42
3. Kačín 1.398 509 504 478 460
4. Sídliště 928 396 389 384 375
5. Sídliště 1.011 387 369 379 350
6. Zámek 94 45 45 45 39
7. Město 1.007 388   381 375 363
8. Město 731 330 326 320 312
9. Litol 1.489 603 585 580 538
Celkem 6.833 2.743 2683 2.640 2.510

Počet hlasů pro volby do Zastupitelstva SK podle jednotlivých stran a okrsků:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem

1. KSČM 5 8 73 64 52 5 44 36 73 360
5. STŘEDOČEŠI 0 1 11 9 10 6 7 9 28 81
9. „Nez.starostové pro kraj“ 0 0 18 21 14 1 11 6 21 92
18. Strana zelených 0 2 18 14 16 2 13 14 35 114
27. Národní strana    0 0 3 1 2 1 0 0 0 7
28. Nejen hasiči a živ. 2 0 3 0 2 1 1 0 1 10
32. Strana zdr.rozumu 0 2 5 5 3 0 4 3 6 28
35. Koalice pro SK 3 0 17 14 22 5 16 11 24 112
37. SDŽ 0 0 5 1 0 0 2 2 2 12
42. Volte Pravý Blok 0 0 1 8 0 0 2 3 5 19
47. ODS 14 13 166 114 142 12 164 131 229 985
48. ČSSD 11 18 146 128 115 9 155 105 142 781
53. Dělnická strana 0 0 5 2 1 3 3 0 14 28
54. Konzervativní koalice 0 0 7 3 0 0 1  0 0 11

Počet hlasů pro volby do Senátu podle jednotlivých kandidátů:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem

F. Švarc (KSČM) 6 8 78 77 55 6 39 41 63 373
MUDr. V. Navrátil (SNK ED) 1 5 30 24 33 6 25 22 36 182
Jiří Buřič (ODS) 8 4 129 93 107 10 123 104 182 760
J. Zub (Nár.soc. a Rozumní) 7 9 44 47 31 3 41 21 57 260
MVDr. J. Černý (US-DU) 2 1 17 9 15 1 21 20 27 113
J. Němeček (Hnutí na podp. hasičů a ...) 2 1 6 5 1 0 6 3 10 34
R. Drda (Str.zelených) 0 2 55 28 35 2 29 32 67 250
RNDr. J. Hanzlíček (SDŽ) 0 0 2 2 1 3 6 8 5 27
MUDr. P. Lebeda (ČSSD) 5 12 99 90 72 8 73 61 91 511

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 
a Senátu Parlamentu České republiky v Lysé nad Labem

Účast Kraj = cca 40,1 %
Účast Senát = cca 39,3 %

Irena Šťastná,
vedoucí odboru vnitř. věcí

Místní sdružení ODS Lysá nad
Labem děkuje všem občanům, kteří
podpořili Občanskou demokratic-
kou stranu ve volbách do Senátu 
a Krajských zastupitelstev.

Jiří Havelka
předseda MS ODS Lysá nad Labem
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18. jednání rady města se kona-
lo 23. 9. 2008. V úvodu jednání byly
otevřeny obálky s nabídkami 6 firem
na zpracování projektové dokumen-
tace k intenzifikaci čistírny odpad-
ních vod v Lysé nad Labem. 

Prvních šest bodů se týkalo věc-
ných břemen a nebytových prostor.
V bodu č. 7 byly vyhodnoceny
nabídky dvou firem na výměnu 10
oken v městských bytech v Milovi-
cích-Mladé. Zakázku za 100 tis. Kč
získala firma Baroch-okna. Bod č. 8
se týkal přidělení bytu v č.p. 5
v Litoli, v Obecním domě. Na zve-
řejněný záměr přišlo 10 nabídek
a v radě se dlouho diskutovalo, komu
dát přednost. Ukázalo se, že přípravě
záměru je nutné věnovat opravdu
pozornost a dát předem jasně najevo,
co je rozhodující - zda výše nabídky,
nebo sociální hledisko či jiné kriteri-
um. V tomto případě byl byt přidělen
nejvyšší nabídce s výší měsíčního
nájemného 60 Kč/m2/měsíc. Také
další bod se týkal bytů - konkrétně
interního zařazení městských bytů
do 4 kategorií, protože dosavadní
celostátně platné rozlišení bylo ofici-
álně zrušeno.

Obsáhlou diskusi přinesl bod č.
13, elektronické zabezpečení areálu
škol J. A. Komenského. Navržené
řešení, byť je technicky proveditelné,
je drahé, ale navíc žádná ze škol
v areálu nevidí jeho nasazení jako
rozumné, spíše ho bere jako kompli-
kovaný a život komplikující systém.
Proto byl návrh stažen z programu
a úkolem pro odbor správy majetku
a investic je najít nové řešení, přija-
telné pro všechny.

Oživením programu byly body č.
17 až 20, v nichž se rozdělovaly
finanční příspěvky: 3 tis. Kč pro MŠ
Mašinka na zábavné odpoledne, 
7,6 tis. Kč Farní charitě na Vánoční
zpívání a Živý Betlém, 4,5 tis. Kč
Městské knihovně na Týden kniho-
ven a 10 tis. Kč souboru Šáteček na
folklórní festival Mariánský podzim.
V bodu č. 23 rada schválila finanční
příspěvek 4 tis. Kč pro Středisko
rané péče v Praze, které pečuje 
o 1 mladistvého občana z Lysé.

V dalším bodu předložil projekto-
vý manažer vyhodnocení 6 nabídek
z obálek, otevřených na začátku jed-
nání. Vítězem se stalo Sdružení
Intenzifikace ČOV z Ústí nad La-
bem, které získalo zakázku za 1,142
mil. Kč. V bodu č. 26 se měly posu-
zovat nabídky na vyhlášenou veřej-
nou zakázku „Zateplení a výměna
oken v ZŠ Komenského“. Komise
pro hodnocení došlých 7 nabídek
však zjistila, že ani jedna nabídka
nesplňuje všechny zadané podmín-
ky, a tak doporučila radě výběrové
řízení zrušit a zakázku vyhlásit

znovu. Vzhledem k tomu, že na akci
dostalo město dotaci 25 mil. Kč a po
realizaci přijdou kontroly, je třeba,
aby všechny náležitosti byly splněny.

Předposledním jednacím bodem
byl návrh regulačního plánu Hraba-
nov, bodem posledním pak obecně
závazná vyhláška o stejnokroji,
označení a výstroji městské policie.
K oběma bodům bude mít konečné
slovo zastupitelstvo.

Ze závěrečné diskuse vybírám
informaci pana starosty o pokračují-
cím jednání se Sokolem o odkoupení
městského kina a sousedních pozem-
ků; výstupy by měly být známé již na
říjnovém zasedání zastupitelstva. 

Pracovní schůzka zastupitelstva
města se konala 25. 9. 2008, a to
z podnětu Ing. Vladislava Šťastného,
který je spolu s Václavem Houštec-
kým jmenován členem výběrové
komise, která posuzuje architekto-
nické návrhy na zástavbu areálu
bývalé Fruty. Členové zastupitelstva
měli možnost se s návrhy seznámit
již na 2 veřejných prezentacích, a tak
tato schůzka byla další možností, jak
si zastupitelé mohli utřídit názory.
Návrhy zpracovalo 5 urbanistických
ateliérů, plocha je rozdělena do 6
sekcí, takže úplně jednoduché to
nebylo. Navíc v úvodu jednání
vystoupil Ing. Gregor s prohlášením,
že dosavadní postup zastupitelstva je
chybný a on se s výběrem variant
nemůže ztotožnit. Po jeho odchodu
se podařilo nastolit věcnou pracovní
atmosféru. K některým návrhům se
zastupitelé opakovaně vraceli, po-
rovnávali je navzájem a bylo vidět,
že každému je jasné, že se rozhoduje
o budoucí tváři poslední velké plo-
chy v centru města na desítky,
možná i stovky let dopředu. Asi po
dvou hodinách se všichni shodli na 
2 kancelářích, z nichž každá by měla
navrhovat svou část. S tímto návr-
hem pojedou 2 zástupci města na
další jednání do Prahy.

19. jednání rady města se kona-
lo 7. 10. 2008. Blok prvních 5 bodů
byl věnován pozemkovým záležitos-
tem. V dalším bodu rada schválila
dodavatele na odvodnění autobusové
zastávky v Družstevní ulici a vybu-
dování přilehlého chodníku ze zám-
kové dlažby. Zakázku za 70 tis. zís-
kala firma Stříbrný z Lysé. 

V bodu č. 8 rada posuzovala
nabídky na odkoupení domu č.p. 74
na Školním náměstí. Ze 2 nabídek
podal tu vyšší s cenou 1,511 mil. Kč
zájemce ze Sedlčánek, konečné roz-
hodnutí přísluší zastupitelstvu.
V následujícím bodu se jednalo
o pronájmu srubu v dětském areálu
v Čechově ulici. Nájemce 1 srubu,
sdružení Klub dobré zprávy, má
zájem hradit nájemné formou práce

na údržbě areálu; pan starosta byl
pověřen jednáním o konkrétní podo-
bě prací.

Další dva body byly věnovány
nebytovým prostorům. V bodu č. 12
rada projednala žádost vlastníků
bytů v č.p. 1456-1458 na Sídlišti. Ti
požadují příspěvek 87 tis. Kč na
opravu přístupových chodníčků, ale
i tady má poslední slovo zastupitel-
stvo. 

V bodu č. 15 přišlo na řadu zajiš-
tění digitálního vysílání TV pro
občany v městských bytech v Lysé
a v Milovicích. Úpravy společných
antén přijdou město na téměř 143 
tis. Kč, tato částka bude rozpočítána
do nájemného a poplatků za služby
spojené s užíváním bytu. Po třech
bodech, v nichž se jednalo o věcných
břemenech, se v bodu č. 19 schvalo-
valo uzavření smlouvy o dílo na
obnovu parku U Křížku. Zakázku
získalo Zahradnictví Rajtr z Dřevčic. 

V bodu č. 20 rada schválila zpra-
cování projektové dokumentace na
osazení termoregulačních ventilů
v areálu ZŠ Komenského. Zakázku
za necelých 100 tis. Kč získala firma
Thermokomplet z Horních Počernic.
Projekt bude respektovat budoucí
zateplení všech pavilonů.

V bodech č. 23 a 24 byly schvále-
ny finanční příspěvky: 5 tis. Kč ob-
čanskému sdružení SHIBAK FREE-
RIDE na závody terénních kol 
a 10 tis. Kč pro TK Slovan na dopra-
vu na fotbalový turnaj. Body č. 28
a 29 inicioval pan místostarosta
Sedláček. Hovořilo se o Strategic-
kém plánu rozvoje města a pan sta-
rosta byl pověřen, aby zahájil práce
na tomto dokumentu. Bod č. 29 při-
nesl nabídku na výrobu tepla z bio-
masy - dodavatel by uskutečnil pře-
stavbu kotelny na jiný druh paliva
a zároveň by kotelnu zásoboval tímto
druhem paliva po dohodnutou dobu.
Rada konstatovala, že jde o pokroko-
vé a podporované řešení, ale pokud
je ve městě (a v republice) dostupný
plyn, zůstane město raději u osvěd-
čeného způsobu vytápění.

V bodu č. 31 byla projednávána
nabídka na sponzorský dar od spo-
lečnosti MS development z Prahy 10;
podrobně se bude projednávat na
zastupitelstvu. Posledním bodem ke
schválení bylo písemné oznámení
RNDr. Pavly Procházkové z funkce
člena kontrolního výboru.

Závěrečná diskuse se týkala pře-
devším organizačního zajištění pro-
gramu oslav 28. října, kdy je ve
městě připravována řada akcí, aby
významné 90. výročí vzniku samo-
statné ČSR mohly oslavit všechny
generace podle svého zájmu a přání. 

6. zasedání zastupitelstva města
se konalo 15. 10. 2008. Oproti záři-

jovému zasedání byl program polo-
viční a dával naději na rychlý
a nekonfliktní průběh, což se naplni-
lo. Prvních pět bodů se týkalo věc-
ných břemen a materiály byly schvá-
leny v rychlém tempu. V bodu č. 6
zastupitelstvo schválilo přijetí daru
v hodnotě 360 tis. Kč, který má
podobu projektové dokumentace na
výstavbu nového 2-třídního pavilonu
mateřské školy v Brandlově ulici.
Dárcem je MS development s.r.o.
z Prahy 10, který bude investorem
zástavby v areálu bývalé Fruty. Dar
je začátkem plnění partnerské
smlouvy mezi městem a MS deve-
lopment. Body č. 7 až 11 obsahova-
ly návrhy na odprodej menších
pozemků z majetku města, většinou
pro doplnění pozemků po předcho-
zím rozdělení a až na první z nich
byly prodeje schváleny všemi hlasy.

Příliv peněz do pokladny města
přinesl bod č. 12, v němž byl schvá-
len prodej domu č.p. 74 na Školním
náměstí z majetku města. Přízemní
dům s 3 byty získal nový majitel ze
Sedlčánek za 1,511 mil. Kč; závaz-
kem pro město je přestěhování dosa-
vadních obyvatel do nového bydliště.
V bodu následujícím peněžní příliv
pokračoval. Zastupitelé těsnou větši-
nou hlasů (8 pro, nikdo proti, 3 se
zdrželi) schválili prodej domu č.p.
253 Na Františku. Nový vlastník -
společnost Bytovky z Hradce
Králové, zaplatí městu za objekt 
s 10 byty 4 mil. Kč. Na dotaz pana
Ježka, jak je to se závazky u tohoto
domu, odpověděl pan starosta: 
u 8 bytů jsou smlouvy na dobu neur-
čitou, o nájemníky se musí postarat
nový vlastník. U 2 bytů se smlouvou
na dobu určitou vyprší nájemní vztah
uplynutím této doby a pro město to
nepřináší žádné další závazky.

V bodu č. 14 se město zavázalo,
že pokud bude přiznána dotace na
výstavbu sběrného dvora (v kotelně
K4 na Sídlišti), dofinacuje město
stavbu ve výši 10 % předpokláda-
ných nákladů. Také další bod se
týkal Sídliště, a sice financování
obnovy přístupových chodníčků
před č.p. 1456 - 1458. Mgr. Fajmon
poukázal na to, že podobných žádo-
stí může být více a doporučil, aby se
nejprve vyjasnily majetkové vztahy
a byl stanoven jednotný přístup. To
se zdálo přijatelné pro všechny pří-
tomné, a tak se o chodníčcích bude
jednat ještě jednou.

Bod č. 16 se týkal rozdělení půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení a č. 18
přinesl novou obecně závaznou
vyhlášku města o stejnokroji, ozna-
čení a výstroji městské policie. 
Oba body byly bez připomínek
schváleny.

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



Naopak půlhodinovou rozpravu si
vyžádal bod č. 18 - regulační plán
Hrabanov. S vysvětlujícím a dobře
připraveným úvodním slovem vy-
stoupila vedoucí stavebního úřadu
Ing. Čížková, která shrnula dosavad-
ní postup, vyřízení připomínek a na
plánech ukázala, jak by v budoucnu
tato vilová čtvrť mohla (a měla)
vypadat. V diskusi zazněla celá řada
názorů, s požadavkem na zahrnutí
alespoň jednoho bloku řadové
výstavby přišel Mgr. Kopecký.
Vydání regulačního plánu lokality
Hrabanov bylo schváleno podle při-
praveného návrhu, tzn. že půjde
o nízkopodlažní obytnou zástavbou
s vyšším podílem zeleně a bude
vytvářet přechod mezi hustou
zástavbou Sídliště a areálem zámec-
kého parku.

Bod č. 19 se týkal úpravy rozpo-
čtu města na letošní rok. Předseda
finančního výboru Ing. Firman
k návrhu neměl námitek, a tak byl
materiál schválen. V dalším bodu
zastupitelstvo vzalo na vědomí
rezignaci RNDr. Pavly Procházkové
na členství v kontrolním výboru.

Předseda výboru Ing. Gregor pouká-
zal na nízkou aktivitu členů, což se
odráží v malé výkonnosti výboru.
Koncem října osloví předsedy voleb-
ních subjektů ve městě, aby poskytli
návrhy na nové členy výboru, kteří
by přispěli k oživení práce.

Zajímavým doplňujícím bodem
programu byl návrh TJ Sokol Lysá
nad Labem na odprodej sokolského
majetku - městského kina s pozem-
kem, dalších 3 pozemků s budovou
advokátní kanceláře, kanceláří
Sokola a skladu. Cena byla stanove-
na podle znaleckých posudků
a pasportu České obce sokolské 
ve výši 7 mil. Kč. Získané prostřed-
ky by Sokol vložil do rozsáhlé
rekonstrukce a dostavby sokolovny
v roce 2009. Pan starosta Mgr.
Havelka ocenil návrh jako přijatel-
nou nabídku, i když se v minulosti
jednalo o částce nižší. Mgr. Fajmon
návrh také podpořil, ale doporučil
rovněž přijmout návrh Mgr.
Kopeckého, aby se výsledky dosa-
vadního jednání zakotvily do memo-
randa mezi Sokolem a městem, od
něhož by se odvíjel následující
postup.

Dalším vloženým bodem bylo
stanovisko členů zastupitelstva, kteří
byli zvoleni za KSČM. Zastupitelé
dostali na stůl písemné vyjádření,
které navazovalo na diskusi na minu-
lém zasedání a opětovně kritizovalo
celý postup kolem areálu bývalé
Fruty. Vzhledem k rozsáhlosti doku-
mentu nebyl text přečten, ale Ing.
Gregor požádal o jeho zařazení do
zápisu. 

V závěrečné diskusi k obecním
záležitostem zazněla celá řada témat.
Pan starosta informoval o jednání na
pražském magistrátu ohledně případ-
ného zrušení Masarykova nádraží.
Jde zatím jenom o záměr na několik
desetiletí, takže regionální dopravě
momentálně nic nehrozí, nicméně
obezřetnost je na místě. Dále bylo
z ČD potvrzeno, že rychlíky budou
v Lysé zastavovat i podle připravova-
ného jízdního řádu. V záležitosti
obchvatu pokračují výkupy pozem-
ků. Novým prvkem je nabídka města
na směnu pozemků s těmi, kdo
nechtějí prodat. Projednávání doku-
mentace na rekonstrukci ulice ČSA
je v závěrečné fázi, směřuje se ke
stavebnímu povolení. Dále se pan

starosta věnoval požadavkům obča-
nů z Byšiček - postupně se daří je
řešit. Mgr. Fajmon poukázal na řadu
uschlých stromů v okolí města. Pan
starosta informoval o účasti ředitele
krajské SÚS na poradě starostů, kde
se o tomto problému také hovořilo.
Odbor správy majetku a investic při-
praví plán kácení a během období
vegetačního klidu se může realizo-
vat. Ing. Otava kritizoval zásahy do
vozovky v Poděbradově ulici, kdy se
propadá špatně zhutněný překop.
Ing. Gregor informoval o závěrech
šetření z ministerstva vnitra ve vzta-
hu k zástavbě Fruty, na příštím jed-
nání předloží v písemné podobě.
Obdobný materiál zpracuje a předlo-
ží pan starosta. Závěr diskuse patřil
informaci, že byl dokončen návrh
1.varianty rozpočtu města na rok
2009, který má už tradičně pracovní
název „soupis zbožných přání“.
Zastupitelé se sejdou na pracovní
schůzce 5. 11. 2008, aby rozpočet
seškrtali a dali jej do souladu s před-
pokládanými příjmy.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

3

11/2008 LISTY města Lysé nad Labem

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

Vážení občané,
dnem 25. 9. 2008 vyšla v plat-

nost novela zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti
z provozu motorového vozidla,
kdy majitelé a provozovatelé
motorových vozidel mají povin-
nost mít sjednané povinné ruče-
ní. Pokud tak neučiní, budou za
toto postihováni, a to tak, že
budou projednáni před správním
orgánem za nesplnění povinnosti

mít povinné ručení, avšak dále
budou od 1. 1. 2009 povinni uhra-
dit do garančního fondu České
kanceláře pojistitelů příspěvek ve
výši 20 - 300,- Kč, dle druhu
vozidla, za každý den, kdy neměli
motorové vozidlo pojištěno. Více
informací na webových stránkách
www.bezpojisteni.cz.

Kateřina Uhrová,
referentka odboru dopravy

Změny v dotačních fondech
V rozpočtu města je každoroč-

ně počítáno s finančními prostřed-
ky na podporu různých kultur-
ních, společenských a sportovních
akcí a na podporu činnosti organi-
zací, které pracují celoročně
s dětmi. 

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

Tyto fondy od 1. 1. 2009
budou nahrazovat stávající
Kulturní fond a Fond činnosti
mládeže.

Organizace, kluby, občanská
sdružení, fyzické osoby se síd-
lem v Lysé n. L. KROMĚ
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANI-
ZACÍ MĚSTA budou mít mož-
nost žádat o dotace z těchto fondů
na jednotlivé akce konané
v našem městě pro veřejnost. 
Uzávěrka - termín doručení
žádosti:
1. kolo - 30. 11. předcházejícího
roku, na který je dotace žádána
2. kolo - 30. 6. aktuálního roku,
ve kterém je dotace žádána
(2. kolo se uskuteční pouze
v případě, že nebudou vyčerpá-
ny všechny finanční prostředky
již v 1. kole.)

Žádosti o dotace na akce
v r. 2009 musí být tedy doručeny
již do 30. 11. 2008!!

Žádosti přijaté po uzávěrce

(rozhodující je datum poštovního
razítka nebo razítka podatelny
MěÚ) budou automaticky vyřa-
zeny.

Všechny přijaté žádosti budou
posouzeny příslušnou komisí
a radou města. 

Každá dotace musí být do 30
dnů po skončení akce vyúčtována.

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

http: / /www.mestolysa.cz
/odbory /odbor-sko l s tv i -a -
kultury/formulare

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

Tyto fondy v současné době
rovněž prochází změnami
a schvalovacím řízením, pravdě-
podobně se také změní s platností
od 1. 1. 2009.

O těchto změnách Vás opět
budeme informovat jak v Listech,
na úřední desce, tak na webových
stránkách města.

Alena Frankeová,
odbor kultury

Poděkování
Vážený pane starosto, dne 12. září 2008 krátce po 16. hodině došlo

k rozsáhlému požáru v podniku AKUMA a.s. Mladá Boleslav.
Vzhledem k tomu, že k účinné lokalizaci a následné likvidaci požáru
bylo třeba nasadit velké množství sil a prostředků, povolalo operační
a informační středisko HZS ÚO Mladá Boleslav na pokyn velitele
zásahu i jednotky požární ochrany Sborů dobrovolných hasičů obcí.

Zásahu v podniku AKUMA a.s. Mladá Boleslav se zúčastnila
i jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vašeho města. Jednalo se
o složitý a fyzicky náročný zásah s dlouhým časovým nasazením.
Jednotka úkoly uložené velitelem zásahu splnila. Postupným zása-
hem bylo zabráněno poškození zdraví, dalšího ohroženého majetku
a životního prostředí.

Vážený pane strarosto, využívám této formy, abych jménem svým
a služebního vedení HZS poděkoval Vám a funkcionářům města za
vytvoření podmínek pro činnost a udržení trvalé akceschopnosti jed-
notky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů. Zároveň děkuji
všem členům jednotky za jejich rychlou, obětavou a účinnou pomoc.
Jsem přesvědčen, že toto poděkování Vámi zvolenou formou přene-
sete na vaše členy jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných
hasičů. Děkuji.

plk. František Hep,
hasičský záchranný sbor Stř. kraje
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Pytlák nebo rybář? 
Dne 6. 9. 2008 ve 22.55 hod.

požádala telefonicky o vyslání
hlídky městské policie rybářská
stráž, která prováděla kontrolu
rybolovu pod mostem v Litoli. Při
žádosti bylo uvedeno, že zde chytá
muž, který odmítá ukázat rybář-
ský lístek nebo jiné doklady.
Po příjezdu hlídky na místo byla
osoba ztotožněna a dále bylo zjiš-
těno,že rybářský lístek vlastní. Po
těchto zjištěních byla celá věc pře-
dána rybářské stráži k dořešení. 

Opilý řidič boural 
Dopravní nehodu zjistila hlídka

městské policie dne 12. 9. 2008 ve
22.15 hod. v ulici Jedličkova v Ly-
sé nad Labem. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že zde havaro-
val řidič osobního vozu Š Favorit.
Orientační dechovou zkouškou
bylo na místě zjištěno, že řidič před
jízdou požil alkoholické nápoje
a poté nezvládl řízení svého moto-
rového vozidla. Na místě rovněž
museli zasahovat hasiči a RZS.

Opilec na silnici 
Dne 14. 9. 2008 v 17.35 hod.

bylo oznámeno na služebnu měst-
ské policie, že na silnici u mostu
přes Labe sedí starší muž a je zřej-
mě opilý. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že se jedná o Z.V. ze
Starého Vestce. Jmenovaný v této
době již sešel ze silnice a odcházel
domů. Věc byla s přestupcem
řešena domluvou. 

Krádež 14 ks stožárů
veřejného osvětlení 

Dne 15. 9. 2008 bylo na služeb-
nu městské policie oznámeno, že
neznámý pachatel odcizil na cestě
ke spalovně 14 ks stožárů veřejné-
ho osvětlení. Po příjezdu na místo
hlídka městské policie zjistila,že
neznámý pachatel odřízl 14 ks
kovových stožárů lamp veřejného
osvětlení. Vzhledem k této skuteč-
nosti byla provedena opatření ve
výkupnách kovového šrotu v Lysé
nad Labem. Dále byla celá událost
nahlášena na OO PČR Lysá nad
Labem. PČR obdobná opatření
provedla ve výkupnách kovového
šrotu v okolních obcích. Tato
opatření nakonec přinesla výsled-
ky. Bylo zjištěno, že stožáry veřej-
ného osvětlení byly prodány ve
výkupně Straky. Dalším šetřením
byli jako pachatelé zjištěni dva
mladíci z Lysé nad Labem. 

Mrtvý cyklista 
Dne 21. 9. 2008 obdržela hlíd-

ka městské policie od PČR žádost
o spolupráci při zajištění místa
nálezu mrtvého cyklisty na výjez-
du z Lysé nad Labem na Milovice.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že se v tomto úseku nachází mrt-
vola cyklisty. Provedeným šetře-
ním bylo zjištěno, že se jedná
o ukrajinského dělníka, kterého
porazilo zatím nezjištěné vozidlo
a jeho řidič z místa nehody ujel.
Po příjezdu kriminalistického
technika a vyšetřovatele byla pro-

vedena uzávěra silnice a provede-
no ohledání místa činu. Další šet-
ření prováděla PČR se zaměřením
na získání poznatků k osobě řidiče
a jeho vozidla. Jako pachatel byl
ve večerních hodinách zjištěn
občan z Lysé nad Labem. 

Požár domu 
Dne 28. 9. 2008 v 14.54 hod.

bylo na služebnu městské policie
oznámeno, že došlo k požáru
domu v ulici U Braňky V Lysé nad
Labem. 

Na místo se dostavila hlídka
MP, PČR a hasiči. Hlídka MP pro-
váděla uzávěru ohrožené oblasti
a dále řízení dopravy v okolí. Po
dohašení požáru bylo zjištěno, že
došlo k zahoření v půdním prosto-
ru domu a dále se požár se rozšířil
na staré hadry a odpad, který zde
byl uložen. Příčina požáru bude
určena po provedeném šetření
vyšetřovatelem hasičů. 

Oznámení o uložení
„bomby“ v Komerční
bance 

Dne 3. 10. 2008 ve 14.05 hod.
byla hlídka MP požádána PČR
o spolupráci při zajištění místa
a okolí Komerční banky, kde měl
být údajně uložen výbušný ná-
stražný systém. 

Po oznámení hlídka MP spo-
lečně s hlídkou PČR provedla uzá-
věru Husova náměstí a evakuaci
přilehlých budov. Poté byla prove-
dena kontrola prostor Komerční

banky s negativním výsledkem.
Po uplynutí doby, kdy měla
bomba vybuchnout, byla veškerá
opatření zrušena. Zatím neznámé-
ho vtipálka PČR stíhá pro tr. čin
„šíření poplašné zprávy“. 

Alkohol za volantem
Dne 4. 10. 2008 v časných ran-

ních hodinách byl dozorčí služ-
bou v ulici Masarykova spatřen
mladý muž, který jevil známky
opilosti. Nastoupil do vozidla
a následně odjel. O celé události
byla vyrozuměna hlídka MěP,
která vozidlo následně v ulici Jed-
ličkova zastavila a u řidiče byla
provedena dechová zkouška, která
byla pozitivní s naměřenou hod-
notou 1,8 ‰ alkoholu. Věc byla
předána Policii ČR. 

„Chytrý“ zloděj
v Penny 

Dne 5. 10. 2008 v 10.23 hod.
bylo na služebnu městské policie
oznámeno, že v prodejně Penny
v Lysé nad Labem zadržely proda-
vačky zloděje. 

Na místo se dostavila hlídka
strážníků MP a zjistila, že se jedná
o muže ve věku 32 let z Kolína.
Muž měl v batohu 21 lahví rumu,
které „opomenul“ u pokladny
zaplatit. Po provedené lustraci
u PČR s ním byla celá věc řešena
jako přestupek.

L. Přibyl,
velitel MěP

Městská policie informuje

Kam na WC?
V poslední době jsem se set-

kal s kritikou, proč na Městském
úřadě v Lysé nad Labem není
možné použít WC pro veřejnost
po celou pracovní dobu od pon-
dělí do pátku, proč je WC odem-
čeno jen v úředních dnech?

V minulých letech bylo WC
v přízemí nové budovy otevřeno
skutečně po celou pracovní
dobu. Od dubna 2007 je WC
otevřeno jen v pondělí a ve stře-
du po dobu úředních hodin.
Důvodem omezení byly poznat-
ky, že WC neslouží jen k určené-
mu účelu, ale pro některé občany
se stalo místem pro kompletní
ranní hygienu. V několika přípa-
dech byly odcizeny součásti
baterií, v jednom případě se po
demontáži kohoutku vytvořilo
na podlaze jezero s několikacen-
timetrovou vrstvou vody. Dosti

často se „ztrácel“ toaletní papír,
ale posledním impulsem byly
nálezy injekčních stříkaček,
doprovázené občas i kapkami
krve. Vzhledem k tomu, že
u WC není možno zajistit trvalý
dozor, bylo rozhodnuto zpřístup-
nit WC jen po dobu úředních
hodin. V „akutních případech“
umožníme klientům použití WC,
ale ostatním doporučujeme, aby
použili veřejných WC vedle
Plusu. Provoz zajišťuje společ-
nost YABOK z Milovic za štědré
podpory města - ročně více než
400 tis. Kč. Návštěvník je mile
překvapen čistotou prostředí
a ochotou obsluhy, takže tyto
WC (na rozdíl od těch na nádra-
ží) dělají městu dobrou službu
i jméno.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Alej čtenářů,
(kdo to  přečte , může př i j í t  sázet )

MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí
a Městská knihovna Lysá nad Labem připravili

na sobotu 15. listopadu 2008 
v 10 hodin

výsadbu nové aleje třešní v krajině
Sraz zájemců je u Černých vrat 

za zámeckým parkem.
Vhodné oblečení a obuv vítány.

Podávání šípkového čaje (s rumem) zajištěno.

Výsadba vznikla za podpory 
Středočeského kraje
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Město Lysá nad Labem - sez-
nam pejsků, kteří čekají na svého
nového pána

Kříženec pudla č. 39
- pes, stáří 3 roky, klidný, vhodný

do rodiny ke starším lidem

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

hlídací

Kříženec rotwailera č. 51
- fena, stáří 3 roky, nedůvěřivá,

časem si přivykne a je pohodo-
vá, na hlídání, ke starším lidem

Kříženec pinče a jezevčíka č. 52
- pes, stáří 2 roky, bázlivý, vhodný

do bytu ke starším lidem

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

Nabízení psi jsou v současné

době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hraba-
nov č.p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí, které si
můžete přijít prohlédnout. Doba
pro návštěvy útulku je PO - ČT
8,00 - 13,00, PA 8,00-12,00 a kaž-
dou první sobotu v měsíci od 9,00
- 11,00.

Noví majitelé, kteří se ujmou
pejska z útulku, jsou osvobozeni
z platby (roční poplatek za psa) po
dobu dvou let. MěÚ Lysá n. L.
děkuje všem občanům, kteří pro-
jeví zájem o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Durdanová Alena

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

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad 
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

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

referent SM Durdanová A.

Přistavování kontejnerů v měsíci
listopadu 2008 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

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

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

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

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

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

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

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

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

l. sobota:
1.11.2008

3. sobota:
15.11.2008

3. pondělí:
17.11.2008

3. úterý:
18.11.2008

3. středa:
19.11.2008

3. čtvrtek:
20.11.2008

3. pátek:
21.11.2008

PROVOZNÍ DOBA SEPARAČNÍHO DVORA
Celoročně je otevřen Separační dvůr (kromě svátků) v ul. Pivovarská

(naproti hasičárně) pro ty, kteří nechtějí čekat na termín přistavení kon-
tejnerů dle rozpisu. Lze zde odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu
pro občany zdarma (max 50 kg) a živnostníci, kteří nemají smlouvu
o likvidaci odpadu, za úplatu.

Pondělí               9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota                9.00 - 12.00

Od března do listopadu 2008 jsou přistavovány velkoobjemové kon-
tejnery dle rozpisu, který je vyvěšen na stanovištích.

Durdanová Alena, odbor SMI

Restaurant Gurmán 
vás zve 21. listopadu na 

VEPŘOVÉ HODY 

A TANEČNÍ VEČER
ve stylu country - hraje skupina NA EKS 

(na požádání všehochuť) 

Začátek 20.00 hodin, vstupné 50,- Kč,
rezervace míst na tel. č. 325 552 928.

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

Pozvánka na odpolední čaje
pro seniory do školní jídelny
Přijďte si zazpívat nebo zatančit při dobré hudbě s Baráčníky nebo 

s panem Kořínkem, s kávou a vínečkem …

Jsou to tyto soboty, vždy od 14 - 16 hodin:
8. listopadu 2008, 6. prosince 2008, 3. ledna 2009, 7. února 2009, 
7. března 2009, 4. dubna 2009, 2. května 2009, 6. června 2009.

Klub důchodců Lysá n. L.

Kostnická jednota sdružení evangelických křesťanů o.s.
zve na přednášku Mgr. Petra Šafaříka

Současný obraz protireformace 
v českých zemích

Přednáška se koná ve sborovém domě 
Českobratrské církve evangelické na náměstí Bedřicha

Hrozného v sobotu 29. listopadu 2008 od 15.00 hodin

Obč. sdružení Empatie srdečně všechny zve na

Svatomartinský průvod
s lampiony a ohňostrojem

dne 11. listopadu 2008 od 17.30 hodin
Začínáme na Husově náměstí

.............. možná přijede i Martin na bílém koni .......
V případě velmi nepříznivého počasí se akce uskuteční 13. 11. 2008
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Blahopřejeme
„Člověk musí projít svým životem ještě jednou 
pohledem poznání, při kterém to nejhorší není
nahlednutí do zřejmých přečinů, ale do skutků, 
které jsme považovali za dobré.“

Franz Kafka

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří 

oslavili své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

90 let
Marie Lajnerová

85 let
Marta Najmonová

Zdeněk Brada
80 let

Věra Krulišová

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

31.10.-2.11. Výstavy Kola a Rychlá kola - Výstaviště - www.vll.cz
1.11. Vernisáž výstavy fotografií k filmu Annie Leibovitz 

Život objektivem + projekce filmu
Jaroslav Šťastný a tubový kvartet
Od 20 hod. Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

2.11. Aerobiková neděle s Katkou Bímanovou
Od 13,30 v sokolovně na Husově nám.

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

5.,19.11. Kurz drátování - Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz
5.11. RECESE Z DEPRESE

Scénky, písně, skeče, tanec poezie..
KABARET ČERVENÁ 3
Od 20 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

6.,13.,20.,27.11. Břišní tance pro děti - Od 16,00 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz
6.,13.,20.,27.11.  Břišní tance pro ženy - Od 17,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz
6.11. Žákovský koncert - Od 17,00 hod. v sále ZUŠ - zus.lysa@iol.cz
7.11. Taking Off - Koncert a film - od 20 hod. v kině na Husově nám.

www.luftkinoklub.cz
8.11. Starolyské švestkování

14,00 hod. -Výsadba stromů v Dětském sadu ve Staré Lysé 
svoboda@mestolysa.cz

8.11. Bramboriáda - Od 14,00 hod. v areálu v Čechově ul. - www.mcparnicek.cz
8.11.,6.12.,3.1., Odpolední čaje pro seniory - 14,00 hod. jídelna ZŠ J.A.Komenského
7.2.,7.3.,4.4.,
2.5.,6.6. 
8.11. Kulturní večer u příležitosti výročí bitvy na Bílé hoře 

a životního jubilea Tomáše Kopeckého
Od 20 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

9.11. Listopadové zamyšlení
Promluva biskupa Václava Malého k 90. výročí vzniku ČSR
V 10,30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele po mši 
Výsadba stromů na farské zahradě - svoboda@mestolysa.cz

11.11. Svatomartinský průvod s lampiony a ohňostrojem
Od 17,30 hod. z Husova nám. - empatielysa@seznam.cz

12.11. Lee Andrew Davison
Od 20 h Koncert jazzového zpěváka z Oklahomy - www.luftkinoklub.cz

14.11. Message
Od 20 h Koncert, film v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

15.11. Výsadba nové aleje třešní
V 10,00 hod. u Černých vrat za zámeckým parkem - svoboda@mestolysa.cz

15.11. The Kingsize Boogiemen
Od 20 h Koncert - Íránky, Íránci a Íránčata - fotografie O. Odcházela
v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

17.11. Koza aneb Kdo je Sylvie
Od 20 h Divadelní představení v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

19.11. 10 let Jazz Orchestra ZUŠ F. A. Šporka
Od 18 hod. Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

21.11. 10 let ZAUM - Agnes Kutas
Od 20 hod. Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

21.11. Vepřové hody a taneční večer se skupinou NA EKS
20 hod. v restauraci Gurman

22.11. Sportovně relaxační sobota
Od 13,00 hod. v tělocvičně Obchodní akademie - www.houzvickova.wz.cz

25.11.-13.12. Alena Kučerová - Výstava grafiky a plechů
Augustiniánský klášter - archiv@nb.soapraha.cz

28.11. Michael´s Uncle, Distinct The Rest, This Cunt
Od 20 hod. Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

29.11. Současný obraz protireformace v českých zemích
Od 15 hod. ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické

29.11. Přivítání Adventu 2008
Od 15 hod. program na Husově náměstí a v kině
Pechova.Dagmar@praha.reproprint.cz

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

2.12. Adventní koncert žáků p. uč. Belchikové
Od 18,00 hod. v sále ZUŠ - zus.lysa@iol.cz

4.12. Vánoční žákovský koncert
Od 17,00 hod. v sále ZUŠ - zus.lysa@iol.cz

5.12. Vernisáž výstavy obrazů Hany Fouskové
Pepa Čuřil - akordeon, zpěv - v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

7.12. Červená Karkulka
Divadlo pro děti v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

7.12. Odhalení pamětní desky p. Josefa Vojáčka 
V 15,30 hod. na domě na nám. B. Hrozného č.p. 13 - bodnarova@mestolysa.cz

7.12. Adventní koncert
V 16,00 hod. v Kostele sv. Jana Křtitele - labutova@seznam.cz

8.12. Zahájení vánoční výstavy výtvarného oboru ZUŠ
zus.lysa@iol.cz

10.12. Vánoční koncert učitelů ZUŠ a hostů
Od 19,00 hod. v kině na Husově nám. - zus.lysa@iol.cz

12.12. Justin Lavash - kytara / Zdena Košnarová - klavír
Od 20 h Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

16.12. Mrazík - představení ZUŠ
Od 17,30 hod. v kině na Husově nám. - zus.lysa@iol.cz

19.12. Projekce filmů Tomáše Vorla - Z města cesta, Skřítek
Bastlake, Duobetic Homunkulus - koncerty - v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

24.12. Zpívání pod vánočním stromem a živý Betlém
Kostel sv. jana Křtitele od 14 hodin

Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsahu Listů. 
Nabídku připravovaných akcí v Praze a Středočeském kraji naleznete 

na www.otomtoje.cz.

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem 
v Lysé nad Labem Vás zve

na výstavu grafiky a plechů světově uznávané autorky

25. 11. - 13. 12. 2008
otevřeno: úterý - sobota 10,00 - 16,00

Slavnostní zahájení výstavy 
v budově augustiniánského kláštera

dne 22. 11. 2008 ve 14,30 hod.

Alena Kučerová Výběr z díla

Vítání občánků
Mezi občany našeho města byly dne 25.9.2008

přivítány tyto děti:

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

Romana Nováková, odbor kultury

Erin Baladránová
Martin Dvořák
Jakub Pospíšil
Daniel Holub
Pavel Bárta
Barbora Pokorná
Pavel Košvanec
Tomáš Zíta
Patrik Pacourek
Kateřina Kalinová
Nicolas Beneš
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ČERVEN 2008

K I N O
Začátky projekcí 20,00 hod.,
vstupné 70,- Kč

So 1.11. Annie Leibovitz: Život objektivem
Dokumentární, USA, 2006, 90 min
Fascinující dokumentární portrét zachycuje 
osobnost legendární americké fotografky Annie
Leibovitzové, která proslavila skupinu Rolling
Stones a pracovala pro časopisy Vanity Fair 
či Vogue. Fotografovala Micka Jaggera, Hillary
Clintonovou, Patti Smithovou, Demi Mooreovou,
Keithe Richardse či Arnolda Schwarzeneggera.

Út 4.11. Nestyda
Komedie, Česko, 2008, 88 min, 
Režie: Jan Hřebejk 
Film, který Michal Viewegh 
s nadsázkou označuje jako neromantickou
komedii o manželství a sexu, vznikl na základě
jeho bestselleru „Povídky o manželství
a o sexu“.

Čt 6.11. Absurdistán
Komedie, Německo, 2008, 88 min
Helmerův Absurdistán realizovaný 
v mezinárodním měřítku (v roli Aji se objeví
Kristýna Maléřová z Těšínského divadla) svou
výraznou stylizací připomíná němé filmové 
grotesky a také filmy Emira Kusturici nebo Nany
Džordžadzeové.

PÁ 7.11. (ODK) Taking Off
Komedie / Drama, USA, 1971, 
93 min, Režie: Miloš Forman 
Vlídný pohled na pomatenou generaci 70. let, 
její naděje, přání i problematické vztahy se svými 
váženými, staromódními a pokryteckými rodiči.

Po 10.11. Mamma Mia!
Komedie / Muzikál / Romantický, Velká Británie /
USA, 2008, 110 min
Abba, Meryl Streep, nostalgie, léto..

Út 11.11. Máj
Poetický, Česko, 2008, 80 min, F. A. Brabec 

ČT 13.11. Báthory
Drama / Historický, Slovensko / Česko /
Maďarsko / Velká Británie, 2008, 138 min, 
Režie: Juraj Jakubisko 

ÚT 18.11. Disaster Movie
Komedie, USA, 2008, 90 min 
Nejnovější film scénáristů a producentů SCARY
MOVIE.

ČT 20.11. (ODK) 12
Krimi / Drama / Thriller, Rusko, 2007, 153 min,
Režie: Nikita Michalkov 
Ruský remake Dvanácti rozhněvaných mužů
(1957) je zasazen do ruské školy v Čečensku na
pozadí rusko-čečenské války, kde dvanáctičlen-
ná porota rozhoduje o osudu čečenského mladí-
ka, který údajně zabil svého nevlastního otce.

Po 24.11. Mamma Mia!
Komedie / Muzikál / Romantický, Velká Británie /
USA, 2008, 110 min
Abba, Meryl Streep, nostalgie, léto..

Út 25.11. (ODK) Návrat
Drama, Rusko, 2003, 105 min, Režie: Andrei
Zvyagintsev 
Muž, možná otec, možná kdokoliv, vtrhne do
života dvou bratrů, pro které je táta už jen mýtus
a fotografie, která ale nic moc nepotvrzuje.
Ukázka lyrického filmu a vizuálního umění v té
nejčistší a nejpřístupnější podobě.

St 26.11. (ODK) Poustevna, das ist Paradies!
Dokumentární, Česko, 2007, 74 min, Režie:
Martin Dušek, 
Ondřej Provazník 
Snímek postihuje situaci českého pohraničí v pří-
bězích několika lidí, sudetské Němky, německé-
ho sexuálního turisty, přistěhovaného Holanďana
i vietnamské dívky uzavřených do privátní sféry
a často lhostejných vůči všemu, co ji přesahuje.
Film získal v roce 2007 cenu za Nejlepší český
dokumentární film. Projekce v baru kinoklubu!

Čt 27.11. Sedmé nebe
Drama / Romantický, Německo, 2008, 98 min
Klasický příběh milostného 
trojúhelníku neklasicky mezi 
sedmdesátníky. Asi 65 letá Inge se zamiluje do
76 letého Karla 
a rozhodne se po třiceti letech soužití opustit
svého manžela Vernera.

SO 29.11. Přivítání ADVENTU 2008:

16 - 20 h Pásmo krátkometrážních 35 mm
filmů s vánoční tématikou
- projekce M. Plitze na baru kinoklubu 

od 17 h Hvězdný prach
Fantasy / Romantický / Dobrodružný, Velká
Británie / USA, 2007, 128 min
Pohádkový příběh, začínající padající hvězdou,
pro všechny bez ohledu na „počet letokruhů“.
(Projekce na sále)

od 20 h Ukrutně šťastni
Drama, Dánsko, 2008, 105 min 
Groteskně laděné drama se žánrovými odboč-
kami ke krimi, westernu či hororu, natočené
podle románu Erlinga Jepsena (autora předlohy
úspěšného Umění plakat).
Projekce v baru kinoklubu.

K I N O  P R O  D Ě T I
Dětské neděle - začátky projekcí 15,00 hod.,
vstupné 60,- Kč

NE 2.11. VALL I
Animovaný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi, USA,
2008, 98 min 

NE 9.11. Horton
Dobrodružný / Animovaný / Rodinný, USA, 2008,
88 min 

NE 16.11. Spláchnutej
Animovaný / Komedie / Rodinný, Velká Británie /
USA, 2006, 86 min 

NE 23.11. Za plotem
Animovaný / Komedie, USA, 2006, 
83 min 

SO 29.11. Oslavy ADVENTU:

16 - 20 h Pásmo krátkometrážních 35 mm
filmů s vánoční tématikou
- projekce M. Plitze na baru kinoklubu 

od 17 h Hvězdný prach
Fantasy / Romantický / Dobrodružný, Velká
Británie / USA, 2007, 128 min
(Projekce na sále)

NE 30.11. Kouzelná chůva Nanny McPhee
Komedie / Rodinný, Velká Británie / Francie /
USA, 2005, 97 min 

K L U B  ( K O N C E R T Y ,
D I V A D L A ,
V E R N I S Á Ž E , . . . )
Začátky koncertů a akcí od 20,00 hod.

SO 1.11. Vernisáž výstavy fotografií
„Osobnosti očima Tomáše Nosila“ k filmu
Annie Leibovitz: Život objektivem, film Annie
Leibovitz, Jaroslav Šťastný a tubový kvartet 

ST 5.11. KABARET:
Kabaret červená 3 - RECESE Z DEPRESE
Scénky, písně, skeče a poezie, kořeněné svéráz-
ným humorem; vstupné: 70,- Kč

PÁ 7.11. TAKIN' OFF
Organická syntéza jazzu, soulu a funku, 
v repertoáru kromě zdařilých vlastních skladeb
i skladby od Jamese Browna, ale i Milese
Davise. (koncert), vstupné: 70,- Kč

Před koncertem projekce filmu M. Formana
Taking Off, vstupné: 70,- Kč
Hromadné vstupné na film i kapelu: 120,- Kč

SO 8.11. Kulturní večer u příležitosti výročí
bitvy na Bílé hoře a životního jubuilea
Tomáše Kopeckého
Promítání autorských dokumentů PŘI ZEMI
(tvorba výtvarníka Jana Měřičky) a CLONA 
(báseň Jaromíra Typlte v jeho vlastním 
provedení), 
TOMÁŠ ZÍTA - kytara, zpěv, harmonika (koncert)
Úvodní slovo doc. mgr. Josef Daněk 

ST 12.11. Lee Andrew Davison - koncert jazzo-
vého zpěváka a muzikologa z americké
Oklahomy, vstupné: 70,- Kč

PÁ 14.11. Message „too old to rock'n'roll, too
young to die“ bluesrock, Praha (koncert)
(ODK) MALUPIEN, OLŠOVÝ SPAS - celovečerní
dokumentární film režiséra Martina Ryšavého
o městě Jakutsku.

SO 15.11. The Kingsize Boogiemen -
Rhythm'n'Blues (koncert)
Ondřej Odcházel: Íránky, iránci a íránčata 
- fotografie z měsíční expedice kolem celého
Íránu

PO 17.11. DIVADLO:
Koza aneb kdo je Sylvie 
Hrají: Světlana Nálepková, Ivo Kubečka, 
Karel Soukup, Ondřej Kavan
„MÍRNĚ PIKANTNÍ PŘÍBĚH TÝKAJÍCÍ SE
KAŽDÉHO Z NÁS, ZAKÁZANÝ PRO PURITÁNY
A NEVHODNÝ PRO DĚTI.“ 
Příběh komediální formou ukazuje, co se stane,
když se manžel zamiluje do kozy. Úsměvná
zápletka se nakonec mění v drama zcela oslovu-
jící evropského diváka. Vstupné: 170,- Kč

ST 19.11. 10 let JAZZ Orchestra ZUŠ 
F. A. Šporka
Hosté: Matěj Benko kvintet, Crossband, 
After shake, Sekjsi bombónky a další
Vystoupemí od 18 hod!

PÁ 21.11. (ODK) 10 let ZAUM 
- Prolínání alternativních hudebních postupů
s prvky rocku, etnické i klasické hudby (koncert), 
(ODK) Agnes Kutas - originální maďarská
hudebnice, zpívá a hraje na housle vlastní 
skladby inspirované maďarskými lidovými 
písněmi, doprovází J. Kořán (perkuse), 
vstupné: 70,- Kč

PÁ 28.11. Distinct The Rest - Hardcore, Praha
This Cunt - Hardcore /Alternative, Kolín
Michael's Uncle - legendární česká Hardcore
Punk Band 
Vstupné: 70,- Kč

SO 29.11. Přivítání ADVENTU 2008:
16 - 20 h (ODK) Pásmo krátkometrážních
35 mm filmů s vánoční tématikou
- projekce M. Plitze na baru kinoklubu 
- projekce dalších filmů, viz. program kina

ODK - Odboj Duševni Korupce -
Cyklus nezkorumpované tvorby,

vytvářející opozici duševní 
slabosti a kulturní devalvaci konzumní

produkce.

Předprodej a rezervace lístků na baru 
kinoklubu, příp. na tel. 773 625 007

P ř i p r a v u j e m e :
KINO
2.12. Vicky Cristina Barcelona
4.12. Poločas rozpadu
9.12. James Bond Quantum of Solace
11.12. Nadine
16.12. Děti noci
18.12. (ODK) Nightwatching

A K C E

5.12. (ODK) Vernisáž výstavy obrazů Hany
Fouskové, (ODK) Pepa Čuřil - akordeon, zpěv
(koncert)
7.12. Červená karkulka - divadlo pro děti
10.12. Vánoční koncert učitelů a žáků ZUŠ
F.A.Šporka 
12.12. (ODK) Hudební doprovod k němému
filmu: Justin Lavash - kytara, Zdena
Košnarová - klavír
16.12.Mrazík - představení na motivy známé
pohádky 
19.12. Projekce filmů Tomáše Vorla - Z města
cesta, Skřítek, Koncerty kapel Bastlake
a Duobetic Homunkulus 
24.12. Vánoční projekce - film bude upřesněn,
bar otevřen
26.12. Povánoční párty..
31.12. Silvestr 2008 v kině!

LUfT KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

www.luftkinoklub.cz ●● mob.: 773 625 007

PROGRAM LISTOPAD

Vážení a milí čtenáři,
Státní okresní archiv Nymburk

se sídlem v Lysé nad Labem začal
v letošním roce pořádat zejména
pro nás „Lysáky“ zajímavý fond
Archiv města Lysá nad Labem.
Nechceme Vás připravit o mnoho
drobných zajímavostí, které se při
jeho pořádání objeví, a proto jsme
pro Vás připravili novou, doufej-
me pravidelnou rubriku „Archivní
střípky“. Doufáme, že Vás naše
nová rubrika potěší a přiblíží málo
známou historii našeho města.

Zprávy o židovském obyvatel-
stvu v Lysé nad Labem se datují již
od 16. století. Podobně jako
v jiných obcích se také osud lys-

kých Židů naplnil za II. světové
války. Na přelomu let 1939-1940
bylo v Lysé evidováno celkem 37
občanů židovského původu - 19
mužů a 18 žen. Jednalo se o násle-
dující rodiny (Benda, Bondy,
Brumlík, Hahn, Holzmann, Jelí-
nek, Kavka, Khan, Kraus, Löwen-
thal, Lustig, Metzl, Neumann,
Polach, Polák, Schulhof, Sušický
a Tausig). Dva muži žili v Byšič-
kách (Penížkovi), jeden pobýval
dočasně v Praze. V únoru 1940
byli členové židovských rodin
vystěhováni ze svých domovů
a soustředěni v objektu tehdy již
bývalé továrny „Modrý bod“,
která se nalézala v č.p. 1221
a 1222 (dnes objekt známý jako
Labora). Byli sem vystěhováni
i Židé z Litole (rodina Abele-
sových). 16. ledna 1943 byli
odtransportováni do Osvětimi.

Ing. Blanka Řeháková,
ředitelka archivu

Archivní 
střípky

Luft Bar Otevřeno Út - So 18 - 24, Po - dle projekce;
Otevřeno Út - So 18 - 24, Ne, Po - dle projekce;

Točené pivo Kozel 11°, alko, nealko, nakládaný hermelín s brusinkami, koktejly...
FREE WI-FI (internet zdarma), fotbálek, denně videoprojekce, výstava fotografií 

nebo obrazů (střídá se každý měsíc), příjemná obsluha.



Svatováclavské slavnosti
Břeclav

Využila jsem nabídky Spolku
rodáků a přátel města Lysá nad
Labem a zúčastnila se výletu do
Břeclavi. V pátek 26. září 2008
v ranních hodinách vyrazila naše
skupina z Lysé nad Labem.
V poledne jsme dorazili do
Lednice, kde jsme si prohlédli
zámek, dojeli na loďce k minaretu
a prošli se zámeckým parkem.
Obdivovali jsme krásu, kterou
naši předci vytvořili a současníci
ji dobře udržují. Hlavním cílem
výletu byla Břeclav, partnerské
město Lysé nad Labem, které
pořádalo XVII. Ročník svatovác-
lavských slavností. Pořad byl
velmi pestrý, každý si mohl
vybrat. My jsme se zúčastnili
výstavy vín s ochutnávkou dopro-
vázenou příjemnou hudební pro-
dukcí cimbálové muziky, na níž se
představila také partnerská města
Břeclavi. Lysou nad Labem zde
reprezentovali pan starosta Mgr.
Jiří Havelka, člen rady města pan
Mgr. Petr Kopecký a zástupci
Spolku rodáků a přátel města Lysá
nad Labem. V sobotu v 10 hodin
začal hlavní program slavností,
v němž jsme zhlédli řadu vystou-
pení účastníků festivalu dětských
folklórních souborů. Nikdo z nás
Lysáků si nenechal ujít vystoupe-
ní hasičské dechové kapely z Lysé
nad Labem, k němuž úvodní slovo

pronesl pan hrabě Špork s chotí.
Ti procházeli v kostýmech i mezi
diváky a budili zaslouženou
pozornost. Náš potlesk byl odmě-
nou účinkujícím. Během dne byla
příležitost prohlédnout si město,
jehož centru vévodí moderní kos-
tel svatého Václava. Právě v něm
jsme se mohli vpodvečer potěšit
pěveckým koncertem rakouského
barytonisty Martina Hammerleho
v doprovodu dívčího pěveckého
souboru Skřivánek ze Židlocho-
vic. Moderní interiér, květinová
výzdoba, osvětlení a barevné sla-
dění účinkujících a výzdoby spolu
s hudbou v nás zanechaly nezapo-
menutelný zážitek. Vyvrcholením
výletu byla pak večerní návštěva
vinného sklepa ve Valticích,
v sídle Řádu moravských rytířů.
Starosta Břeclavi pan Mgr.Dymo
Piškula je jedním z nich, a tak zde
uspořádal setkání zástupců všech
partnerských měst Břeclavi.
V krásném prostředí jsme poveče-
řeli, popili vínečka a vyslechli
vyprávění majitele o historii
Valtic. Výlet byl krásný, dobře při-
pravený a zorganizovaný. Děkuji
předsedkyni spolku paní PhDr.
Daně Papáčkové, že nám umožni-
la poznat partnerské město
v plném lesku. Současně to byla
i hezká pozvánka na příští ročník.

RNDr. Ivana Dvořáková

8

11/2008 LISTY města Lysé nad Labem

Za Lysou krásnější XVI.
Zahradní čtvrti města skýtaly

vždy dostatek prostoru pro vkusné
úpravy nejen vlastních zahrad, ale
i předzahrádek. Velmi pěkné se
zachovaly před domy č. p. 830
a 831 ve Smetanově ulici. Jak uka-
zuje praxe, nejodolnější a nejtr-

vanlivější květinou jsou růže.
A pokud jsou doplněny výsadou
afrikánů, je téměř jisté, že do prv-
ních mrazíků v předzahrádce vždy
něco pokvete.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz; 
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 5. a 19. listopadu 2008 od 16.30 hodin.

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

11

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ - pokračujeme ve čtvrtek 

6., 13., 20. a 27. listopadu 2008 od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

22

Břišní tance pro děti
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- ve čtvrtek 6., 13., 20., a 27. listopadu 2008

- pokročilí 16.00 - 17.00 hodin ● Cena jedné lekce je 30,- Kč.

33

Besedu s paní
PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky českou minulostí - Josefínská doba

Beseda se koná v úterý 2. prosince 2008 od 16.30 hodin

V s t u p  Z DA R M A !  V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !

44

Beletrie pro dospělé
Patterson James, Šestý cíl - Macu-

rová Hana, Toxický squat - Wood Bar-
bara, Strážkyně tajemství - Kubátová
Marie, Tři šupiny vánočního kapra -
Moravcová Jana, Pastičky rozumu 
- Ludlum Robert, Arktická mise - Archer
Jeffrey, Čas pomsty - Wantula Kathynka,
Bílý amulet - Wyler Allen, Fatální omyl
- Coulter Catherine, Síla osudu - Reálky
Matthew, Posvátné kameny - Clarke
Stephen, Už zase skáču přes Merde!,
Román o růži - Vondruška Vlastimil

Naučná lit. pro dospělé:
Obelháni, podvedeni a převychová-

ni - Hartl Peter, Ochránkyně praž-
ských ulic - Zikmund Ladislav, Zimní
hry na sněhu i bez něj - Brtník Jiří,
Encyklopedie plachetních lodí - Chant

Christopher, Toulky minulostí světa,
cesty stěhovavých ptáků, Zanechali
tady stopu - Řehounek Jan

Beletrie pro děti:
Malá princezna a sáky - Ross Tony,

Byl jeden domeček - Šplíchal Antonín,
Magická cesta - Hlaváčková Iva, Kníž-
ka pro malé čarodějky - Svobodová
Vlasta, Violka a delfín Flíček - Shields
Gillian, Poselství jednorožců - Bur-
dová Michaela

Naučná lit. pro děti:
Ilustrované dějiny v datech - Jane

Chisholmová, Hrajeme si se zvířaty -
Martin Smrček, Vynálezy, které změni-
ly svět - Anna Claybourne, Hrad,
Objevitelé přírodních zákonů - Ivan
Štoll, Světem jazyků, Senzační repotrá-
że Elvíry Pobrkané - Klára Smolíková, 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 

Napětí: Reservation Road, Street
Konga, Čistá práce
Sci-fi: Srážka s kometou, Hvězdná
pěchota 3, 
Pro mládež: Asterix a olympijské hry,

Kronika rodu Spiderwicků, Barbie
a Diamantový zámek
Horor: Mlha
Ostatní: Venkovský učitel, Láska za
časů cholery
Komedie: Darjeeling s ručením ome-
zeným, Svatba na bitevním poli

Nové videokazety ve videopůjčovně
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Den jazyků v OA
Jako každý rok i letos se v naší

škole uskutečnil Den jazyků.
Letošní program doznal oproti
loňskému několik změn. Studenti
1. - 3. ročníku si vyzkoušeli, zda
porozumí anglickému filmu v ori-
ginále. Zhlédli film Pýcha a před-
sudek. 

Studenti čtvrtých ročníků měli
možnost seznámit se s nabídkou
agentury, která organizuje studijní
a pracovní kempy v Německu. 

Vzhledem k tomu, že nová
vyučující anglického jazyka v naší
škole Mgr. Zdeňka Zýková praco-
vala ve Velké Británii jako au-pair,
měli jsme možnost dozvědět se,

co všechno to obnáší, z první
ruky. Připravila si pro nás prezen-
taci na počítači, ve které nás
seznámila s nejatraktivnějšími
místy pobytu, s agenturami, které
pobyt zajišťují, a dala nám několik
užitečných rad (jak přimět nepo-
slušné dítě k odchodu do školy,
jak si udržet svoji pozici v britské
domácnosti). 

Myslím si, že pro všechny byly
tyto rady velkým přínosem a po-
mohou nám vyvarovat se případ-
ných chyb, pokud se pro práci 
au-pair rozhodneme. 

Pavla Vejtrubová, studentka
4. B OA Lysá nad Labem

Obchodní akademie 
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

nabízí čtyřleté bezplatné studium zakončené maturitní zkouškou 
ve studijních oborech

63-41-M/004 Obchodní akademie 
78-42-M/002 Ekonomické lyceum

O
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LYSÁ nad LABEM

OA Lysá n. L. - příspěvková organizace SK
Tel: 325 552 143, 325 553 021
oalysa@nymburk-info.cz ● www.oalysa.cz

Dny otevřených dveří: 6. 12. 2008 od  8 do 12 hod., 
12. 1. 2009 od 10 do 16 hod.

Veřejné akce ZUŠ 
F. A. Šporka do konce roku

2008
6. 11. Žákovský koncert - sál ZUŠ v 17.00 hod. 
19. 11. Oslavy 10. výročí založení Jazz Orchestra - kino Luft

od 18.00 hod. - vystoupí Jazz Orchestra, Matěj Benko
kvintet s Miroslavem Hloucalem, Vít Andršt kvartet,
After Shake, Sek jsi bombonky, Crossband

29. 11. Vystoupení literárně dramatického oboru a pěvecké-
ho sboru na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí

2. 12. Adventní koncert - sál ZUŠ v 18.00 hod. - účinkují žáci
p. uč. E. Belchikové a další

3. 12. Divoké labutě - představení pro MŠ a ZŠ - kino Luft od
9.00 a 10. 30. hod. 

4. 12. Vánoční žákovský koncert - sál ZUŠ v 17.00 hod. 
8. 12. Zahájení vánoční výstavy výtvarného oboru ZUŠ F.

A. Šporka
10. 12. Vánoční koncert učitelů a hostů - kino Luft v 19.00 hod.

- vystoupí učitelé ZUŠ F. A. Šporka, hosté a dětský
pěvecký sbor

16. 12. Mrazík - představení na motivy známé pohádky - kino
Luft v 9.00 a 10.30 hod. pro MŠ a ZŠ

16. 12. Mrazík - představení na motivy známé pohádky - kino
Luft v 17.30 hod. pro veřejnost

V letošním školním roce osla-
víme úspěšnou desetiletou činnost
jazzového orchestru naší školy.
Orchestr vznikl v září 1998 ve
snaze seznámit naše žáky s inter-
pretací populární a jazzové hudby
a se základy improvizace. 

První koncert proběhl již v pro-
sinci 1998 v rámci vánočního
koncertu ZUŠ v hotelu Král. 

Dvanáctičlenné těleso si během
krátkého období svým účinková-
ním na různých akcích v okolí zís-
kalo dobré jméno, repertoár se
postupně rozšiřoval a náročnost
skladeb vzrůstala. Úspěšná vys-
toupení proběhla v Nymburce na
festivalech Nymburský jazzyk, na
různých přehlídkách jazzových
orchestrů ve Zruči n. S., Čáslavi,
Poděbradech, Čelákovicích a jin-
de, nechyběla ani četná klubová
vystoupení v Lysé n. L. i v Praze.
Orchestr se zúčastnil i tří ročníků
Národní soutěže jazzových a ta-
nečních orchestrů ZUŠ, kde
v krajských kolech obsadil vždy
první místo a dvakrát postoupil do
kola celostátního. 

Během existence orchestru se
v něm vystřídalo několik desítek
žáků a spousta hostů, z nichž se
mnozí profesionálně nebo amatér-
sky hudbou nadále zabývají.
Výročí oslavíme samozřejmě kon-
certem, na který jsou zváni všich-
ni bývalí členové a spoluhráči
i jejich příznivci a který se bude
konat ve středu 19. listopadu 2008
od 18.00 hodin v kině v Lysé.
Kromě současného Jazz Orchestra
ZUŠ a jeho hostů ( bývalých spo-
luhráčů) vystoupí jako hlavní host
večera kvintet vynikajícího skla-
datele a klavíristy evropského for-
mátu Matěje Benka, se kterým
spolupracuje trumpetista Mirek
Hloucal, bývalý žák ZUŠ. Dále
také Vít Andršt kvartet sestavený
také z bývalých členů a na závěr
pak kapely Crossband, After
Shake a Sek jsi bombónky, ve kte-
rých rovněž působí bývalí členové
Jazz Orchestra. Milovníci jazzu
i dalších žánrů si jistě přijdou na
své!

Ing.Vít Andršt,
vedoucí orchestru

10 let Jazz Orchestra ZUŠ 
F. A. Šporka Lysá nad Labem

Program oslavy 10. výročí
založení Jazz Orchestra

19. 11. 2008 kino Luft - sál a předsálí

18.00 hod. Jazz Orchestra + hosté + Vít Andršt kvartet 

20.00 hod. Matěj Benko kvintet s Mirkem Hloucalem

21.00 hod. After Shake 

21.30 hod. Crossband

22.20 hod. Sek jsi bombonky
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Den jazyků pod záštitou OŠN
Kdo z vás navštívil během jed-

noho dne deset zcela rozdílných
států, jako je například USA
a Izrael? V ZŠ B. Hrozného takový
zážitek mají. Není to fata morgana
ani jiný tiskařský šotek, či dokonce
trik některé z moderních technolo-
gií. V pátek 26. 9. celá škola zcela
změnila podobu a myslím, že
i někteří zkušení kantoři měli co
dělat, aby se neztratili. Místo dveří
do třídy tu byla hraniční kontrola
do jiného státu. OŠN (Organizace
školských národů) pořádala již 2.
ročník soutěže pod názvem Den
jazyků.

Po loňském úspěšné premiéře
bylo letošní pokračování více než
žádané. Evropský den jazyků na
naší škole tradičně dostává zcela
jiný a nezvyklý kabát. Žáci nehle-
dají jen jazykové a základní infor-
mace, ale objevují kouzla jiné kul-
tury, jiného myšlení a kulturní roz-
díly. Není tedy žádnou výjimkou,
že vás žáci u dveří vítají s nějakou
národní specialitou a v národním
oblečení.

10 států - tolik je tříd v naší
škole. Každá třída si vylosovala
jeden stát. Za úkol měla připravit
prezentaci. Soutěž byla rozdělena
na dvě věkové kategorie pro 6.-7.
ročníky a pro 8. - 9. ročníky. 
Delegace OŠN:
Karel Špecián - gen. tajemník
OŠN
Petr Tesař - místopředseda 
pro věci politické
Pavel Špring - předseda
Akademie věd evropských jazyků
Milena Borovičková - předsedky-
ně pro otázky výchovné a trestné
Olga Gruhnová - sekretářka
a stenografka
A kam jsme se vypravili??? 

6.A - Kanada
První zastávkou byla Kanada,

kde nás přivítala tamní pěvecká
hvězda Avril Lavigne. Poté jsme
se přesunuli do montrealské spor-

tovní haly a začalo Play off NHL.
Kanada, ta totiž dala světu jeden
z nejoblíbenějších sportů, a to
lední hokej. Bohužel nevíme
výsledek, museli jsme odletět na
další návštěvu.

6.B - USA
Červený koberec vedoucí do

Hollywoodu a předávání Oscarů,
na vlastní oči vidět hvězdy jako
Brad Pitt či Jennifer Lopez, to je
snad sen každého. Značně vyhlád-
lí jsme projížďkou okolo Sochy
Svobody mířili do Burger Kingu,
kde na nás čekaly typicky „zdra-
vé“ americké pochutiny (kola, hra-
nolky a burgery).

6.C - Izrael
Stát, který se pyšní bohatou his-

torií, nádhernou přírodou, nás při-
jal s otevřenou náručí. Měli jsme
místní průvodce, kterým jsme sice
nic nerozuměli, ale díky tlumoční-
kovi nám to vůbec nevadilo. Byli
jsme dokonce pozváni i na svatbu
a hostinu. Bohužel v současné
době je Izrael velice nebezpečný
stát a ani nám se nevyhnul teroris-
tický útok, naštěstí policie zasáhla
včas. Ne nadarmo zde mají na
autech nápis „Pomáhat a chránit“.

7.A - Egypt
Pyramidy, sfinga, Kleopatra - to

vše vás okamžitě napadne, když se

řekne Egypt. A posledně jmenova-
ná dáma nás pozvala do svého
pozemského ráje, kde žije se svým
faraonem. Od obou jsme se doz-
věděli vše o jejich životě, o poli-
tickém uspořádání a hospodářství.

Před pyramidou ležela mumie,
která naštěstí nepatřila Imotepovi,
takže jsme se jí nemuseli obávat.
Navštívili jsme i archeology, kteří
pilně odkrývají četná egyptská
tajemství. Určitě bychom se chtěli
do Egypta znovu podívat.

7.B - Čína
V Číně nás překvapilo hrobové

ticho. Obyvatelé se zrovna oddá-
vali meditaci. Naštěstí se nás ujala
jedna půvabná Číňanka Chun-Li,
která nás po této velké zemi pro-
vedla. Samozřejmě nechyběla
ochutnávka světově proslulé čín-
ské kuchyně.

8.A - Indie
Druhý nejlidnatější stát světa

odkryl všechna svá přírodní a kul-
turní kouzla. Při vstupu jsme byli
obdarováni „posvátnou tečkou“
mezi oči. Poté jsme se usadili na
připravený kašmírový koberec
a jen oči přecházely nad půvabem
indických modelek, které předvá-
děly modely pro všechny vrstvy
obyvatelstva.

8.B - Japonsko
Zpěv japonské hymny naživo

vyžaduje nejen odvahu, ale přede-
vším mrštný jazyk, a ten nechyběl.
Japonsko je zemí bojových umění
a samozřejmě jsme se dočkali
několika ukázek. Japonské gejši
jen umocňovaly příjemnou atmo-
sféru v zemi vycházejícího slunce.

8.C - JAR
Nejvyšší teploty v celém našem

výletě byly právě v JAR. Tato
africká země, která má v poslední
době s ČR hodně společného, nám
vyrazila dech. Ochutnávka tradič-

ních pokrmů, tanec deště předvá-
děný místními domorodkyněmi
a projížďka po safari byly úchvat-
né. K tomu všemu hrál naživo
místní symfonický orchestr.
Mnoho věcných informací o histo-
rii, současnosti i budoucnosti nám
předal místní průvodce. Jako třeš-
nička na dortu bylo setkání nám
s důvěrně známým Čechem,
Radovanem Krejčířem.

9.A - Turecko
Po překvapivém jednu minutu

trvajícím letu jsme přistáli
v Ankaře. Hned jsme využili mož-
nosti a navštívili jsme místní tržiš-
tě, na kterém se dá koupit opravdu
vše, od zbraní, zvířat až po man-
želky kupců. Bohužel jsme nemě-
li na jejich koupi dostatek velblou-
dů. Přes mešitu jsme se dostali až
k sultánovi, kterého jsme se mohli
zeptat na pár otázek. Připravená
limuzína nás odvezla na letiště,
což nás jako delegaci velmi potě-
šilo, a my mohli v klidu pokračo-
vat v naší cestě.

9.B - Austrálie
I když v ČR svítilo sluníčko

u protinožců byla tma. Naštěstí
naši průvodci disponovali osvětle-
ním. Po procházce kolem tichého
oceánu jsme navštívili domorodou
vesnici. Nám všem se asi do
paměti nejvíc zapíše domorodý
chlapeček jménem PeBä, který má
prý velkou šanci stát se budoucím
náčelníkem, pokud se naučí sčítat
a odčítat.

Značně znavení cestováním
jsme se vrátili ve zdraví do „reál-
né“ sborovny a vyhodnotili celou
pouť po naší krásné planetě Zemi.
Bylo velmi těžké vyhodnotit nej-
lepší, ale i tento těžký úkol jsme
nakonec zvládli a každá třída
obdržela cenné dary. 

Za delegaci OŠN 
místopředseda pro věci politické 

Petr Tesař
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Hurá na výlet
MŠ Čtyřlístek dne 16. 9. usku-

tečnila v letošním školním roce
svůj první výlet. Cílem byla histo-
rická vesnice řemesel Botanicus
v Ostré. Poté co se děti bohatě
nasvačily, oběd s sebou zabalily,
rychle se tak připravily na cestu
vlakem. V 9 hodin jsme se vydali
směr vlakové nádraží Lysá nad
Labem, které je nedaleko naší
školky. Štěstí nám přálo a z Prahy
přijel nový typ vlakové soupravy-
patrový vlak, takže děti byly
přímo nadšeny. Vlaku jsme si moc
neužili, hned první zastávku jsme
vystupovaly. Krátkou procházkou
jsme byly zanedlouho na místě
určení našeho výletu v BOTANI-
CUSU. U vstupu nás přivítaly dvě
milé průvodkyně, poté se 3. a 4.
třída rozdělily na dvě skupiny a už
nedočkavě vyšly vstříc historické-
mu dění. Čekala na nás ukázka
tradičních řemesel dráteníka, hrn-
číře, provazníka či svíčkaře. Ne-
chyběla ani ukázka rýžování zlata.

Děti žlutavé kousky v sítech hle-
daly a hledaly. A jak se dříve vyrá-
běl papír? I to jsme měli možnost
poznat při návštěvě tzv. papírníka.
Poslední zastávkou byla řemeslná
dílna mistra mydláře. Výroba
mýdla byla krásně voňavá a děti si
vyrobené mýdlové kuličky mohly
svým hmatem okusit. To nám pak
všem voněly ručičky! Děti pozna-
ly historickou atmosféru života
našich předků a řemesla, která se
již pomalu vytrácejí. Výlet jsem
ukončili obědem ve starověké 
tržnici, řízek od paní kuchařek
chutnal. Poté s mnoha krásnými
dojmy a zážitky vyrazily zpět do
školky. A nechyběl ani dáreček na
rozloučenou. Ten nám byl daro-
ván dráteníkem v podobě zlatého
kamínku pro štěstí. Ve školce již
má své místo a připomíná nám
pěkný výlet s hezkou vzpomínkou
na Botanicus.

Za MŠ Čtyřlístek 
Zdeňka Galatíková

Římané a Germáni 
- dva světy vedle sebe

Jistě každý z nás zná poklidnou
atmosféru muzea, bezmála našla-
pování po špičkách, abychom
některý exponát náhodou nepo-
škodili, a prohlížení vystavova-
ných předmětů skrz lesklou barié-
ru skleněných vitrín s varovným
nápisem „Pozor, nedotýkat se!“
nad hlavou. To, co bylo v před-
chozích řádcích řečeno, však
neplatí pro místní Muzeum
Bedřicha Hrozného.

V prvních říjnových dnech
kontaktovalo vedení muzea naši
ZŠ Bedřicha Hrozného a přizvalo
nás ke spolupráci na přípravě
výstavy „Germáni a Římané - dva
světy vedle sebe“. Byly osloveny
zejména 6. a 7. ročníky, jež se
s tímto tématem již setkaly nebo
v blízké době setkají v rámci
výuky dějepisu. 

Celý jeden týden se naši šesťá-
ci a sedmáci střídali v doprovodu
třídních učitelů v muzeu, aby pod
vedením pracovníků Polabského
muzea, které výstavu organizuje,
pomáhali tvořit expozici. 

Někdo barvil červeně podklad
výstavních panelů, jiní se ocitli
v centru starověkého Říma a pra-
covali na stavbě slavného
Kolosea, další skupinky dětí stří-
haly čtverečky barevného papíru
pro vznikající římskou mozaiku,
jež vyrůstala pod rukama trpěli-
vých umělců. V jiném koutku se
sešli i písmomalíři vytvářející
návrhy a krasopisné nápisy. Při
těchto všestranných činnostech se
jindy tiché muzeum rozeznělo
hlasy pracovních skupinek disku-
tujících o vznikajícím díle.
Pravda, občas ukápla červená
barva jinam, než měl tvůrce
v úmyslu, a mozaikové barevné
čtverečky také neskončily vždy na

správném místě. Ale i takové
drobné náhody patřily k celkově
pěkné pracovní atmosféře. Na své
si přišli i školní novináři a reporté-
ři z řad starších žáků. Pořizovali
momentky, rozhovory, reportáže,
zkrátka byli přímo v centru dění
a nic jim jako správným profesio-
nálům neuteklo.

Práce v muzeu děti opravdu
zajímala a každý jistě ocenil i jiný
pohyb než je sezení ve školní lavi-
ci. Především se žáci seznámili
s životem a „zákulisím“ muzea
a na vlastní oči se přesvědčili, že
spoluvytváření výstavy přináší
nejen hodně zábavy, nové zkuše-
nosti s týmovou prací, možnosti
uplatnit svou zručnost a fantazii,
ale že je na straně druhé poměrně
časově a organizačně náročné.

Máte-li chuť na chvíli uniknout
ze současného světa a vrátit se po
proudu času zpět, zavítejte do
Muzea B. H. Možná i Vaše dítě
přidalo do římské mozaiky svůj
střípek... Dva světy vedle sebe
nepředstavují jen Germáni a Ří-
mané. Jiné dva světy vedle sebe -
ZŠ B. H. a Muzeum B. H. - doká-
zaly samy sobě a také veřejnosti,
že vzájemnou spoluprací mohou
vzniknout zajímavé výsledky. 

Výstava potrvá v Muzeu B. H.
do 30. 11. 2008.

Rodák Lysé nad Labem
Lysá nad Labem je krásné

město, má bohatou historii, má
celou řadu cenných a pozoruhod-
ných památek, které opravdu stojí
za zhlédnutí nejen pro svou krásu.
Lysá nad Labem - respektive
rodáci města mají však další
důvody pro to, aby na své město
mohli být hrdi. Mezi historické
rodáky patří slavné osobnosti,
jejichž přínos na poli vědeckém
i lidském je světoznámý a velmi
významný. Můžeme například
vzpomenout profesora Hrozného
nebo profesora Jedličku. 

Lysá nad Labem má však i dnes
žijící rodáky, na něž může být
hrdá. Ve městě například žije

a tvoří muž, který v mládí jako
zábavu začal provozovat řezbář-
ství, které mu přilnulo k srdci
a dalo by se říci, že se vedle jeho
profese výzkumného pracovníka
v oboru chemie stalo jeho životní
náplní. Jeho díla jsou nejen vyso-
ce umělecky hodnotná, pozoru-
hodně krásná, ale dokážou též člo-
věka oslovit! A to není obvyklé.
Umělecké dílo takového charakte-
ru dokáže vytvořit pouze člověk
mimořádných lidských kvalit. Tím
umělcem je skromný a poctivý
rodák města Lysé nad Labem -
pan Bernard Knápek.

J. E.
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Představujeme
Vážení čtenáři, v dnešním

čísle Listů se vracíme k předsta-
vování lidí, kteří do pomyslné
mozaiky života vkládají pestrá
sklíčka. Lidí, kteří i v dnešní
uspěchané době dělají něco
navíc, čímž obohacují život svůj
i nás ostatních.

Tentokrát představujeme te-
tičky a sousedy z Obce baráční-
ků, kteří zachovávají baráčnic-
ké tradice v našem městě a při-
pomínají nám, že bez tradic by
náš život byl o mnoho chudší.
Lyské baráčníky známe přede-
vším ze Slavností hraběte Špor-
ka, a to nejen z pestrobarevného
průvodu, ale i z české besedy,
kterou s chutí sobě vlastní již od
vzniku slavností pro potěšení
diváků každoročně zatancují.
A jen málokdo si umí Šporkovy

slavnosti představit bez jejich
vystoupení. Ale málokdo zná
původ vzniku baráčnických obcí
a kdo že za tím vším u nás
v Lysé stojí. Proto jsme jednoho
říjnového večera zašli přímo ke
zdroji - poseděli jsme s rychtář-
kou Zdeňkou Štolovskou, její
zástupkyní, místorychtářkou
Vlaďkou Petráčkovou a jedna-
telkou (syndičkou) Lenkou Pil-
nou. Za tetičkami, které baráč-
nictví věnují svůj volný čas
a dávají do něj kus svého srdce.
Ke 110 letům vydaly krásnou
knížečku, na které se podílely
i děti, a příští rok je čeká 115 let
od založení obce.

Baráčnická obec Lysá spadá
pod 1. župu, která sdružuje cel-
kem 16 baráčnických obcí regio-
nu. Celý oficiální název spolku
pak je Vlastenecko dobročinná
sdružená obec baráčníků Lysá
nad Labem, patřící pod 1. župu
polabských baráčníků mistra
Pavla Stránského ze Zápské
Stránky. Dnes čítá kolem 140
členů, nejmladšímu je 26 let
a nejstaršímu pak let 98. Člen-
ství se nejenom dědí z rodiny na

rodinu, ale přicházejí i lidé
"z venku". Nezapomínají ani na
setkávání se s jinými obcemi po
celé republice a před dvěma lety
zatancovali i v Duchcově, kam je
i letos pozval tamější starosta,
aby byli ozdobou místních oslav
vzniku samostatného Českoslo-
venska. Těch, co i v dnešní době
tančí českou besedu, je totiž již
poměrně málo. A naši lyští
baráčníci to umí.

A kdy že byla Obec baráčníků
v našem městě založena?

Rychtářka Zdeňka: Obec
baráčníků v Lysé byla založena už
v roce 1894 a my pokračujeme
v její tradici. Jednu dobu tady byly
dokonce obce tři. Druhá vznikla
kolem roku 1935 v restauraci
U Vomáčků, v dnešním Klubu čes-
kých chovatelů, kde my se také

scházíme a od roku 1992 zde
máme svoji rychtu, a třetí vznikla
kolem roku 1933 v Litoli, tento
spolek fungoval až do roku 1988.
Na Polabí je Lysá druhou nejstarší
obcí po Kolíně.

Většina z nás má představu, že
baráčnické obce zakládali majitelé
domů a domků, je to tak?

Rychtářka Zdeňka: To je
mylná představa. Baráčníci vznik-
li před stopětatřiceti lety v Kolíně
původně jako pánská pivní společ-
nost. A jmenují se baráčníci proto,
že se scházeli v hospodě Na baráč-
ku. Postupem času k sobě pánové
přibírali i ženy, začali si říkat sou-
sedé a tetičky, což je vlastně ofici-
ální oslovení v našich obcích. A až
teprve postupně se z toho vyvinu-
la dnešní podoba baráčnické čin-
nosti. Jedním ze tří kolínských
zakládajících členů byl i lyský
rodák, soused Pavel Fišer, prvním
rychtářem byl soused Vodka.
Letos jsme se zúčastnili i oslav
založení v Kolíně, kde jsme zatan-
covali českou besedu. 

Českou besedu tancujete
v krásných krojích, které byly
inspirovány Mařenkou z Prodané

nevěsty, jak je pořizujete a udržu-
jete, to přeci musí být dost náklad-
né a velmi pracné.

Místorychtářka Vlaďka: Na
kroje využíváme příspěvek od
města. A šijeme si je sami. Naše
rychtářka je vyučená dámská krej-
čová, takže nejvíc práce je vždy na
ní. A co zvládnu, tak jí pomáhám
já nebo naše syndička Lenka. 

Do české besedy se vám úspěš-
ně vedle dospělých daří zapojovat
i děti, kolik jich v současnosti tan-
cuje?

Místorychtářka Vlaďka: Dětí,
které tancují besedu, je kolem tři-
ceti, nejmladšímu jsou čtyři roky
a nejstaršímu devatenáct. Ty starší
děti nám i pomáhají třeba péct
preclíky. Při našem výročí 110 let,
které jsme před čtyřmi lety slavili,
vítaly návštěvníky chlebem a solí,
pomáhaly při obsluze starších teti-
ček. Jsou prostě šikovné, snaží se
pomáhat a baví je to, což je dobře.
S těmito dětmi se pravidelně schá-
zíme každý čtvrtek vpodvečer na
rychtě u chovatelů a nacvičujeme
s nimi českou besedu.

A na kolik vůbec vyjde takový
kroj?

Místorychtářka Vlaďka: Ma-
teriál na kroj vyjde minimálně na
tisíc korun, to samozřejmě nepočí-
táme desítky hodin naší práce.

Teď trochu z jiného soudku.
V příštím roce oslavíte sto patnáct
let, co zajímavého připravujete?

Rychtářka Zdeňka: Vždy
koncem října máme sousedské
sezení a ještě letos, 6. prosince od
14 hodin pořádáme Mikuláše,
kam samozřejmě mo-
hou přijít i děti, které
nejsou v obci. Loni se
nás sešlo přes šedesát.

Nechystáte také
nějakou výstavu?

R y c h t á ř k a
Zdeňka: To všechno je
v jednání, materiálů
máme dostatek, ty jsou
dnes uloženy v lyském
okresním archivu. Je to

běh na dlouhou trať. Momentálně
sbíráme staré fotky od našich star-
ších členů. Máme slíbeno od pana
Kořínka, že nám fotografie naske-
nuje a ve spolupráci s Městem plá-
nujeme uspořádat ve školní jídel-
ně výstavu. A pokud seženeme
peníze na hudbu, rádi bychom
uspořádali průvod městem.

Jak je dnes vůbec těžké zacho-
vávat tradice a jak se za posled-
ních dvacet let lyská baráčnická
obec změnila? 

Syndik-jednatelka Lenka: To
lze jen těžko srovnávat, když jsem
do spolku přišla, což bylo před tři-
ceti lety, tak bylo více lidí, kteří se
zapojovali. Ale není to rozhodně
tím, že by dnes nechtěli, ale vzhle-
dem ke svému věku už nemohou.
A v dnešní době mají lidé stále
méně času. 

Přesto, že dnešní doba je
uspěchaná, mají lyští baráčníci
řadu aktivit. Třináctým rokem
jezdí pravidelně do mladobole-
slavského divadla. Tráví společ-
né dovolené na baráčnické zota-
vovně, kde nezapomenou dětem
vymyslet nějaký program. Ne-
zapomínají ani na obyvatele lys-
kého domova pro seniory, může-
me je vidět i na Staročeských
dožínkách na lyském výstavišti
nebo například vystupovat
u příležitosti Dne matek.

A ti, kteří by chtěli lyské
baráčníky poznat trochu blíž,
jsou srdečně zváni 6. prosince
na Mikuláše… 

Jana Křížová (jzk)
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Zásahy hasičů města Lysá nad Labem
Jako členové výjezdové jednot-

ky dobrovolných hasičů v Lysé
máme stále co dělat. Od začátku
roku jsme vyjeli likvidovat již více
než 80 mimořádných událostí.
V následujících řádcích vám
stručně přiblížíme vybrané zásahy
za poslední měsíc. 

V pátek 12. září po páté hodině
odpoledne byl vyhlášen lyským
hasičům poplach - požár výrobní
haly v Mladé Boleslavi. Na místo
se dostavilo devět hasičů s dvěma
zásahovými vozy - cisternou Tatra
815 8x8 a žebříkem Ifa. Hasiči
zasahovali v dýchací technice
přímo v prostorách haly na výrobu
akumulátorů. Zásah ztěžovalo
velké zakouření a také přítomnost
velkého množství nebezpečné
látky - kyseliny. Dále jsme zajišťo-
vali kyvadlovou dopravu vody na
místo požáru. Zásah byl dlouhý
a vyčerpávající, hasiči se vrátili
domů až po půlnoci. 

Ještě před návratem z Bole-
slavi, ale zasahovali další členové
výjezdové jednotky u dopravní
nehody v Jedličkově ulici. Řidič
osobní Škody Favorit v zatáčce
nezvládl řízení a vjel do plotu.
Hasiči vyjeli k zásahu Tatrou
Terrno v počtu čtyř mužů. Na
místě zajistili vozidlo proti požáru.
Hned následující den, tedy v sobo-
tu 13. září po osmé hodině večer
byli hasiči povolání k požáru
osobního vozidla u obce Velenka.
Na místo dorazila posádka šesti
hasičů s prvovýjezdovou Tatrou

Terrno. K likvidaci požáru OA
v plném rozsahu hasiči použili
vysokotlaký proud. V pondělí 15.
září těsně před čtvrtou hodinou
odpoledne vyjížděli členové zása-
hové jednotky k těžké dopravní
nehodě dvou osobních vozidel na
silnici 272 mezi Benátkami n. J.
a obcí Jiřice. Renault Laguna se tu
čelně střetl s VW Golfem, výsled-
kem toho byla jedna těžce a jedna
lehce zraněná osoba. K případu

vyjelo z Lysé devět hasičů a to
zásahovou Tatrou Terrno a For-
dem Transit. Hasiči pomohli
s prvotním ošetřením raněných
a jejich transportem do vozidel
záchranné služby. Následně zajis-
tili havarovaná auta proti požáru,
zasypali uniklé provozní kapaliny
sorbentem a po zadokumentování
nehody policií pomohli s odklize-
ním aut ze silnice a provedli úklid
vozovky. Nedlouho po návratu od
Jiřic byl vyhlášen poplach znovu -

na požár kotelny ve Stratově. Při
zatápění v kotli zde došlo k men-
šímu výbuchu a následnému hoře-
ní uskladněného papíru v kotelně.
Na místo dorazilo z Lysé deset
hasičů třemi zásahovými vozidly.
Hasiči poskytli předlékařskou
pomoc chlapci, který byl v šoku
a nadýchal se zplodin hoření. Dále
z kotelny vynosili a dohasili hoří-
cí papír a zajistili odvětrání pro-
stor. 

Krom zásahové činnosti jsme
se věnovali také výcviku. Dvakrát
jsme na Labi trénovali zásahovou
činnost na novém záchranném
člunu Marine. V pátek 19. září
jsme odpoledne strávili ve Strato-
vě, kde jsme cvičili vyprošťování

osob z automobilu po dopravní
nehodě. Vyzkoušeli jsme si práci
s hydraulickým rozpínákem, nůž-
kami i rozpínacím válcem, to vše
pod vedením zkušeného profesio-
nála od HZS Středočeského kraje. 

xxx

Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor kultury 

Vás zve na

VÝSTAVU
FOTOGRAFIÍ
od 1. 11. do 30. 12. 2008

Fotografie z vyhlášené fotosoutěže 
na témata

Kulturní bohatství 
naší republiky

Technika v přírodě

budou vystaveny ve 2. patře MěÚ 
v zasedací místnosti č. 58.
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Polabské variace 2008 „Ve stínu zahrad“

Dny evropského 
dědictví

V polovině září proběhl v kavárně
na zámku přednáškový maratón.
U příležitosti Dnů evropského dědic-
tví jsme se tentokrát zaměřili na náš
zámecký park. Bádali jsme jak ve
vodách starých - archivních, tak
i u sousedů soudobých a dokonce
i v zahraničí.

V průběhu přednášek si přítomní
posluchači mohli udělat jasnou před-
stavu o bohatém a neobvyklém 
vývoji podoby parku od 16. století 
až do současnosti. Pozoruhodné 
a v pravdě evropské souvislosti
odhalila Ing. Veronika Pincová
z Výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví v Průhonicích. Spoji-
tost se zámeckými parky Muskau
(SRN), Twickel (Nizozemí) nebo
Smiřice tušil jen málo kdo. Dle
Ing. Pincové přitom jako spojnice
působil opravdu mimořádný zahrad-
ní architekt Eduard Petzold (1815 -
1891). „Ve Smiřicích se nám napří-
klad podařilo objevit červenolistou
formu dubu letního, která pocházela
ze školek v Muskau, a o jejichž exi-
stenci kolegové ze SRN neměli ani
tušení. Samozřejmě, že jsme tento
kultivar začali v našich školkách pře-
množovat a budeme se snažit jej
navrátit opět do parků, kde byl dolo-
žen.“

Ing. Ivan Staňa z Botanického
ústavu Akademie věd ČR se kritic-
kým hlasem zmínil o naprostém
nedostatku citu a pochopení odkazu
historických zahrad a parků. Problém
doby dokumentoval na nejhodnot-
nějším sbírkovém parku ČR - Průho-
nicích. „V současné době je park
ohrožen naprosto otřesnou výstav-
bou nesmyslných hal, marketů
a hrůznou výstavbou čtvrtí pro mili-
onářskou klientelu. Představte si
například, že park Unesco - Nymfen-
burg (SRN), má pouze jediný hlavní
vchod do areálu, který slouží od
založení zahrady dosud. V případě
Průhonic je naprosto nepřijatelné,
aby zbohatlíci objížděli park a vstu-
povali běžným vchodem. Naopak,
každý chce vstup co nejblíže svého
pozemku. K tomu v parku rajtuje na
koni nebo horském kole...“

Méně tragicky budoucnost histo-
rických zahrad viděla Ing. Gražyna
Novotná ze Společnosti pro
zahradní a krajinářskou tvorbu.
„Na příkladech z Velké Británie je
patrný vývoj vztahu společnosti
k historickým zahradám. Vlastníci se
snaží park zatraktivnit pro návštěvní-
ky formou krátkodobých akcí např.
výstavy trvalek, cibulovin, malé
ZOO, národní sbírky sortimentu
rostlin. Návštěvníci naopak park
využívají k projížďkám kočáry, na
koni nebo na lodích. Vždy je však
třeba dbát o formu zábavy a přede-

vším o její vhodnost k dochované
památce zahradního umění. Vždy
musí být zajištěn odstup od prostého
komerčního využití, neboť ten ubírá
zahradě na jejím duchu a to je při-
tom hlavní důvod návštěv historic-
kých zahrad.“

Po dopoledním bloku přednášek
měli posluchači v čerstvém zářijo-
vém počasí možnost navštívit nejen
zámecký park, ale především ukli-
zený a dočasně rehabilitovaný
zahradní domek (uvnitř jsme den
předem notně uklidili a instalovali
výstavu o zámeckém parku).
Popravdě řečeno do zámeckého
parku jsme se v rámci Polabských
variací 2008 pustili se snahou
vedení města a kompetentní osoby
přivést k tomuto dlouhodobě
naprosto úmyslně neřešenému
vředu zámeckého parku. Jak však
akce opět ukázala, naprosto marně,
neboť ze všech patnácti odpověd-
ných zastupitelů se akce zúčastnil
pouze MVDr. Jan Kořínek, a to
i přes osobní pozvání všech zastupi-

telů (pan starosta se z rodinných
důvodů předem omluvil). Není se
tedy co divit, že stav zahradního
domku je nadále otřesný a to přes
skutečnost, že je kulturní památkou
v majetku města - názorný příklad
evropského dědictví.

Odpoledne dostala v bloku před-
nášek prostor naše PaedDr. Marie
Kořínková, která zámecký park
zhodnotila očima katechety Josefa
Vojáčka. Mne jako zahradníka velice
zaujal nejen popis vinic pod klášte-
rem, ale i výklad o strašidlu na vini-
ci (pan Nádvorník) či označení
Lysáků jako mrkvanci (odvozeno od
pěstování mrkve v panském dvoře).
A co, že se u nás pěstovalo:
„v zahrádkách našich babiček jsme
mohli nejčastěji najít růži stolistou
šalvěj, vinnou révu, srdíčka, karafiá-
ty a šeříky.“

Vzpomínky na historii Lysé a její
osobnosti se následně ujal PhDr.
Jiří Šerých, který nás seznámil
s opomíjenou osobou českého baro-
ka - dvorním rytcem hraběte Šporka
- Michaelem Jindřichem Rentzem
(1698 - 1758). Jako trvalá upomínka

na přednášku byla připravena malá
autogramiáda velké knihy o M. J.
Rentzovi. „K Rentzovi jsem se dostal
již jako student při zpracování téma-
tu své diplomové práce. A již tehdy
jsem zjistil, že je to osobnost srovna-
telná např. s Václavem Hollarem
(1607 - 1677). Dle mého názoru
neměl Rentz ve své době v českém
království konkurenci. Jeho velkou
škodou bylo, že nepůsobil v Praze,
ale v Kuksu. Tam sice mohl pracovat
na zajímavých tématech pro hraběte
Šporka, ale na druhou stranu byl
silně omezen jeho zadavatelskou
prací. I s ohledem na hraběcí šetr-
nost nemohla jeho práce plně vyznít.
Názornou ukázkou jsou rytiny do
Křesťanského roku, pro který hrabě
shromažďoval rytiny i 150 let staré,
které Rentz v rámci uceleného vzhle-
du knihy dodatečně opatřoval grafic-
kým rámem, aby celek působil jedno-
tně ...“ Z místního pohledu byla veli-
ce zajímavá i rozprava nad rytinami
loveckého zámečku Bon Repos,
které Rentz vytvořil v roce 1726. 

Hudební barokní slavnosti bylo
téma přednášky Doc. PhDr.
Stanislava Bohadla, Csc z Kuksu.
Shodou okolností přijel přímo
z centra slavnostního Požehnání
panenské úrody v Kuksu. „Měl jsem
tu čest do kaskádového schodiště
vypustit 100 litrů červeného vína
k zahájení slavností“, uvedl na začá-
tek. V tomto duchu se pak nesla
i další část přednášky. Velmi vtipné
bylo například přirovnání některých
okamžiků historických slavností
k dnešní době: „... kočár táhlo čtyř-
spřeží a vzadu na voze jeli dva tru-
bači, kteří oznamovali příjezd vzne-
šeného hosta. Ty bychom v dnešní
době mohli přirovnat k vozu s majáč-
kem ...“

Slavnostní sobotní podvečer se
nepodařilo zhatit ani hasičské siréně,
ani studenému větru, který se pokou-
šel hudebníkům odvát noty. Na vítr
jsme vyzráli kolíčky na prádlo a na
zimu dodávkou teplých svetrů
z domácích zásob paní Jaroslavy
Labutové. Ostatně jasné nebe s úplň-
kem bylo nejlepším důkazem přízně
míst nejvyšších, za kterou samozřej-



mě děkujeme. A tak nezbývalo než
historicky první koncert v zámeckém
parku, za osvětlení loučemi a svíčka-
mi, zahájit a předat prostor vynikají-
címu hudebnímu tělesu Musica
Florea. 

Suity českého baroka prozářily
nejen schodiště zámeckého parku,
ale ve zklidněné atmosféře nás
dovedly až k úplnému závěru večera.
Přípravy a organizace ohňostroje
v duchu historických slavností se ujal
pan Pavel Céza s kolegy. Je pravda,
že jako organizátoři jsme celou dobu
trnuli v obavách, aby nedošlo
k neplánovanému zásahu přihlížejí-
cích hasičů, k čemuž díky profesio-

nálnímu přístupu „ohňostrojců“
nedošlo. A tak jsme si v klidu mohli
užít nápaditých barevných variací
pro zámecký park a zámek v Lysé
nad Labem. 

Na závěr zbývá poděkovat všem
pomocníkům. V prvé řadě zámecké-
mu zahradníkovi panu Davidu
Kolářskému, ředitelce Domova na
Zámku paní Marii Beníkové za
umožnění konání akce na zámku
a paní Marii Žampové za azyl
v kavárně. Poděkování patří
i zahradnictví MONTANO s. r. o. za
dodávku chryzantém, které vskutku
prozářily zahradní domek. Další
poděkování patří panu Skálovi
a panu Bílkovi za pomoc při instala-
ci zdroje energie. 

Za organizátory akce mohu
vyjádřit poděkování za vaši účast na
koncertě a zejména na přednáškách.

Současně slibuji, že se pokusíme
i v příštím roce ke Dnům evropského
dědictví zajistit neobvyklý a snad
i lákavý program.

Autobusový zájezd za
zámeckými parky

Jako praktická ukázka s úmyslem
ověření poznatků z přednášek byl
připraven odborně zaměřený zájezd
na sever a východ Čech. Pod dohle-
dem Ing. Pincové jsme navštívili
nejen zámek, ale zejména zámecký
park na Sychrově. Ranní sychravé
počasí v parku nahradilo slunce,
které prozářilo nejen parter hlavní
louky, ale i skupiny opravdu mimo-
řádných dřevin. Kromě estetických
hodnot, na první pohled zřejmých,
mohl každý účastník ze získaného
průvodce sychrovským parkem

odhalovat i jeho dendrologickou
hodnotu. Někoho zaujala sbírka
dubů, jiného pestrolisté formy buků.
Králem mezi sychrovskými stromy
je pak červenolistý Rohanův buk
(Fagus silvatica Rohanii), který byl
vyšlechtěn místními zahradníky
v 19. století.

Další pozornost byla věnována
zámeckému parku ve Smiřicích,
který v druhé polovině 19. století
projektoval nám známý E. Petzold.
Jak bylo psáno výše, měli jsme mož-
nost spatřit unikátní červenolistý
dub, stejně jako nejstarší jilm

v Čechách. Konečný dojem ze
Smiřic uzavřela návštěva zámecké
kaple Zjevení páně. Mimořádná
stavba s mimořádnou výzdobou je
národní kulturní památkou, a jak
jsme měli možnost zjistit z různých
úrovní (průvodce nás pustil až na
kůr) po právu.

Opravdovou skrytou lahůdkou
byla návštěva zámeckého parku
v Dobřenicích. Pozornému divákovi
neušla velká podobnost s naším par-
kem. A jak by ne, když jej projekto-
vala stejná osobnost. Zejména zde
byl mimořádně zajímavý výklad
Ing. Pincové, která popisovala osudy
areálu po znárodnění a snahu dcery
původního majitele o záchranu. Pod
skupinou památných dubů letních
jsme měli možnost nejen vyslech-
nout zajímavosti o spolupráci
s mezinárodní skupinou nadšenců na
odstraňování náletových dřevin
z parku, ale zavzpomínat i na naše
jarní uklízení u nás v parku. A tak se
celkem přirozeně vynořila myšlenka
v těchto akcích příští rok opět pokra-
čovat. Možná však jen s větším nasa-
zením, abychom si našeho obnove-
ného parku stačili ještě užít.

Za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda
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Polabské variace 2008 „Ve stínu zahrad“

Polabské  var iace  2008  s e  u skutečňuj í  za  f inančn í  podpory  měs ta  Lysá  nad  Labem a  S tředočeského  kra je
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MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

MUDr. Dalecký
MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

Ve všední dny 
od 17,00 hod. - 22,00 hod.
V sobotu, neděli, svátek 
od 8.00 hod. - 20.00 hod.

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách

Pá 14.11. MUDr. Chocholová
So 15.11. MUDr. Čerňanská
Ne 16.11. MUDr. Čerňanská
Po 17.11. MUDr. Čerňanská
Út 18.11. MUDr. Matasová
St 19.11. MUDr. Chocholová
Čt 20.11. MUDr. Dáňová
Pá 21.11. MUDr. Čerňanská
So 22.11. MUDr. Matasová
Ne 23.11. MUDr. Matasová
Po 24.11. MUDr. Čerňanská
Út 25.11. MUDr. Matasová
St 26.11. MUDr. Chocholová
Čt 27.11. MUDr. Dáňová
Pá 28.11. MUDr. Matasová
So 29.11. MUDr. Dáňová
Ne 30.11. MUDr. Dáňová

Listopad 2008

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Po 27.10. MUDr. Čerňanská
Út 28.10. MUDr. Matasová
St 29.10. MUDr. Chocholová
Čt 30.10. MUDr. Dáňová
Pá 31.10. MUDr. Matasová
So 1.11. MUDr. Dáňová
Ne 2.11. MUDr. Dáňová
Po 3.11. MUDr. Čerňanská
Út 4.11. MUDr. Matasová
St 5.11. MUDr. Chocholová
Čt 6.11. MUDr. Dáňová
Pá 7.11. MUDr. Dáňová
So 8.11. MUDr. Chocholová
Ne 9.11. MUDr. Chocholová
Po 10.11. MUDr. Čerňanská
Út 11.11. MUDr. Matasová
St 12.11. MUDr. Chocholová
Čt 13.11. MUDr. Dáňová

P ř i p r a v u j e m e  n a  l i s t o p a d

Pro děti do 2 let:
● Yamaha Class Hrátky s robátky - děti od 4 do 18 měsíců

Pro děti od 2 let:
● Yamaha Class První krůčky k hudbě 1 - děti od 18 měsíců do 4 let
● Yamaha Class První krůčky k hudbě 2 - děti od 18 měsíců do 4 let
● Angličtina pro děti od 3 let - začátečníci
● Angličtina pro děti od 3 let - pokročilí
● Říkadla - říkanky s tvořením pro děti od 2 let
● Parníčkoviny - skotačení, tančení a malování pro děti od 3 let

Pro děti od 4 let:
● Šikovné ručičky - výtvarná dílnička pro děti od 4 let

Pro všechny děti:
● Maňáskové - divadélko pro malé i větší děti

Pro těhotné a maminky je připraveno pokračování gravidjógy,
pilates a kalenetiky.

Dopoledne s Alicí:
● cvičení a poradenství o výživě pro maminky s dětmi od 0 do 4 let
● Cvičeníčko pro děti od 2 do 4 let
● Cvičeníčko pro děti od 6 měsíců do 2 let
● Laktační a výživové poradenství - pro maminky s dětmi do 3 let

Přesný časový rozvrh najdete na www.mcparnicek.cz 
nebo na vývěsních tabulích. Telefon do MC 775 685 501.
Mateřské centrum Parníček, Čsl. Armády 29/11, Lysá nad Labem,
www.mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501. Změny programu vyhrazeny.

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

Vstupné
30 Kč dospělí, děti zdarma

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

Provádím masáž lávovými kameny 
i masáž klasickou!

Relaxujte a naberte nové síly.

TTeell..::  777755  330088  119966

v sobotu 8 . 11. 2008 od 14.00 hodin

do dětského areálu v Čechově ulici v Lysé nad Labem na

Co čeká všechny návštěvníky:
● řada her pro děti i jejich rodiče na téma
● co vše se dá dělat s bramborami a pytli od brambor
● opékání z domova přinesených buřtíků nad ohýnkem
● něco teplého do bříška - bramboračku za kačku

Vstupné za dospělou osobu je 40 Kč, děti zdarma.
Akce je určena nejen pro děti předškolního i školního věku,
ale i pro dospělé.
V případě velmi nepříznivého počasí bude akce zrušena.

Kroužky:

MC Parníček, Čsl. armády 29/11, Lysá nad Labem, www.mcparnicek.cz
Pořadatelem je Občanské sdružení Pro dětský úsměv, 
které je zřizovatelem a provozovatelem MC Parníček.

BRAMBORIÁDU

Výstaviště Lysá nad Labem vyhla-
šuje tradičně u příležitosti Polabských
vánočních trhů výtvarnou soutěž.
Letos má téma VESELÍ ČERTÍCI.

Soutěže se může zúčastnit každý
zájemce při splnění stanovených pod-
mínek v kategoriích do 10 let, do 15
let a nad 15 let.

„Čertíci musí být vyrobení trojroz-
měrně z jinak již nepotřebných plasto-
vých odpadů  - lahví, krabiček, víček,
sáčků, použitých fixů, propisovaček,
obalů, nádob, rozbitých hraček.
Velikost exponátů není určena ani
omezena. Podmínkou je, že čerti musí

být veselí,“ říká manažer vánočních
trhů Jan Řehounek. 

Zákemcip účast v soutěži najdou
podrobné propozice a přihlášky na
www.vll.cz.

Ze soutěžních prací bude připrave-
na expozice, kterou budou moci zhléd-
nout návštěvníci všech tří vánočních
trhů: 5. - 7. prosince Mikulášské trhy,
12. - 14. prosince Stříbrné trhy, 19. -
21. prosince Zlaté trhy.

Soutěžní práce zhodnotí porota,
která udělí ceny, jež budou předány
vítězným autorům v neděli 21. prosin-
ce ve 14 hodin.

Výtvarná soutěž
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TÍSŇOVÁ PÉČE

AREÍON
služba pro seniory a zdravotně
postižené občany

● nepřetržitá služba 24 hodin denně 7 dní v týdnu
● stačí pouhé stisknutí tlačítka k přivolání pomoci
● pro spojení není nutné zvedat sluchátko u telefonu
● oboustranný hovor probíhá pomocí hlasitého telefonu
● systém hlídá klienta i při pohybu v jeho vlastním bytě
● hlídání bytu v době nepřítomnosti proti zloději

tel. 327 532 900, 327 532 901, 327 532 999,
327 534 159, 602 235 375, 724 182 325

Klient tísňové péče nosí doma neustále při sobě tlačítko velikosti
krabičky od zápalek, které umožňuje z kteréhokoliv místa v bytě spo-
jení s centrálním dispečinkem. Při stisknutí tísňového tlačítka dojde k
automatickému propojení s dispečinkem. Kromě toho systém spustí
další funkce, především zapíná  „hlasitý telefon“, takže klient může
hovořit s operátorem i v případě, kdy např. leží na zemi v koupelně a
na telefon nedosáhne. Operátoři jsou kvalifikované zdravotní sestry,
které mají v počítačovém pultu všechna potřebná data pro organizo-
vání zásahu včetně zdravotní dokumentace klienta a podle potřeby
okamžitě  zorganizují potřebnou odbornou pomoc - přivolají záchran-
nou službu, hasiče, elektrikáře, plynaře, policii apod. Poté ke kliento-
vi vysílají buď strážníky Městské policie nebo kontaktní osoby, které
např. pomohou klientovi po pádu jenom vstát nebo jsou nápomocny
zdravotnímu či jinému personálu.

V rámci systému se také zapojuje tzv. „smyčka časového dohle-
du“, která sleduje pohyb po bytě v určitém nastaveném intervalu.
Neprojde-li klient okolo čidla v tomto časovém úseku, zařízení opět
hlásí na dispečink nebezpečí. 

Pohybového čidla lze využít i k hlídání bytu při dlouhodobější
nepřítomnosti (hospitalizace, lázně, návštěva příbuzných apod.).
Jednoduchým způsobem se systém uvede do provozu „hlídání“ a při
návštěvě nezvaného hosta okamžitě vysílá na dispečink signál, že je v
bytě zloděj. Dispečerky opět zajišťují zásah Městské policie nebo
Policie ČR.

Cílem tísňové péče je udržet staré a zdravotně postižené osoby co
nejdéle v jejich vlastním sociálním prostředí v důstojných podmín-
kách a prostředí, na které jsou zvyklí. Současně systém přináší pomoc
pečujícím rodinám o jejich seniorské či zdravotně postižené členy.

V jakých situacích pomáhá AREÍON klientům ?

● při náhlém zhoršení zdravotního stavu
● při požáru, úniku plynu, výpadku elektrické energie
● pokud upadnou a nemohou vstát
● nemohou sami dosáhnout na telefon 
● nemohou sami otevřít dveře
● nemohou si vzpomenout na důležitá telefonní čísla

(záchranná  služba, policie, lékařská pohotovost, hasiči) 
● při napadení v bytě
● při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci

Jaké další služby poskytuje tísňová péče?

● obecné zdravotní a sociální poradenství
● prosazování práv a oprávněných zájmů klienta 
● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
● zprostředkování kontaktu s rodinou
● pomoc při jednání s úřady
● pomoc při zajišťování případných sociálních dávek
● zprostředkování návazných služeb

Co má zájemce o službu udělat?

Kdykoliv zavolat na dispečink AREÍONU a nechat se zapsat do
pořadníku na tuto službu.
Telefonní čísla dispečinku v Kutné Hoře jsou 327 532 901, 327 532
900 nebo 602 235 375

Další poskytované služby:

● Informační centrum - Benešova 649, tel. 327 532 901 
● Linka domácího násilí pro seniory - tel. 327 532 999
● Senior telefon  - tel. 327 532 900 
● Zdravotní, sociální i obecné poradenství  
● Seniorská  autobusová a pěší turistika
● Setkání seniorů 
● Klubová činnost
● Zprostředkování návazných služeb

Název: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou
Sídlo: Sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou, tel. 327 534 159, 602 235 375
Informační centrum: Benešova 649, Kutná Hora, tel. 327 532 901, 327 532 900

Registrace u MV: VSP/1 - 2890/90 - R z 24.10.1990
IČO: 49545957

Číslo účtu : 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou 
Email : zivot90@mybox.cz, zdenek.jelinek@mybox.cz, 

Webové stránky: www.zivot90-zrucns.cz

Vážený pane přednosto,
obracím se na Vás s jednodu-

chou prosbou. Jsem dlouholetým
klientem Českých drah, povětšinou
spokojeným. V posledním roce ale
bývám často rozhořčen s komuni-
kací na lyském nádraží. K tomuto
dopisu jsem se již odhodlával něko-
likrát a situace k ránu dne 6. 10.
2008 mne donutila jej napsat.
Všechna zpoždění a vynechání vla-
kových spojů naprosto, vzhledem
k modernizaci tratí, chápu. Vůbec
ale nemohu pochopit, proč nemůže
být řádný cestující informován
o vynechání či zpoždění spoje
včas. Jestliže jsem chtěl jet spojem

v 8.53 hod do stanice Praha
Masarykovo nám. a zpoždění 30
min. naskočí 2 min. před řádným
odjezdem, nevím, co si mám mys-
let. Už vůbec nechápu, že následu-
jící rychlík z Trutnova do Prahy je
zrušen úplně a informováni jsme
v čase 9.10 hod., přičemž pravi-
delný odjezd je v 9.12 hod. Proč
není možné, při dnešních komuni-
kačních systémech, informovat
cestující s dostatečným předsti-
hem? Nejsem odborníkem v oblas-
ti dopravy, ale je zřejmé, že včas-
né ohlášení v silách Vašich podří-
zených je. Bohužel tento problém

odráží celkovou situaci v české
společnosti. Měl bych obrovskou

radost z toho, kdyby alespoň nád-
raží v Lysé nad Labem z této situa-
ce vybočovalo k lepšímu. Děkuji
Vám moc, pokud si tento dopis
přečtete. A pokud v této věci
uděláte i nějaký posun k lepší-
mu, budu šťasten. Věřím, že
bych nebyl zdaleka osamo-
cen. Velmi rád budu služby
ČD dále využívat. Tento
dopis Vám posílám jako
otevřený a dávám ho k dis-
pozici i redakci měsíčníku
Listy města Lysé nad
Labem a okolí.

MgA. Milan Muzikář
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Co mě trápí
Lysá je bezesporu hezké a pří-

jemné město. Leží v úrodném
Polabí s příznivým klimatem,
v blízkosti hlavního města a v po-
hodlném dosahu všech doprav-
ních prostředků, v blízké budouc-
nosti možná létání z Božího daru.

Utěšeně se nám rozrůstá na
všechny světové strany převážně
úhlednými rodinnými domky, vil-
kami i obytnými domy. Má výraz-
né dominanty v zámku s klášte-
rem, barokní kostel, zámecký park
a prostorná náměstí. Připočteme-li
k tomu plánovanou moderní
zástavbu Fruty a Slunéčkovy
zahrady, nový domov důchodců
a dokončení obchvatu města, měli
bychom být spokojeni. Problém je
sice nedostatek parkovacích míst
v době výstav, i to se snad
v budoucnu vyřeší.

Přesto má město též odvráce-
nou tvář. Tou jsou například hlav-
ní průtahy městem, ať již Sojovic-
kou či Poděbradovou ulicí. Ten
špatný dojem působí několik
nepěkných, mnohdy doslova
ohyzdných fasád domků i domů.
Co je platné, že většina domků je
vzorně upravena, když několik

odstrašujících objektů kazí celko-
vý dojem. Je to jako bolák na
hezké tváři či kaňka na hezkém
obrázku. Svědčí to o neúctě
a nedobrém vztahu některých
majitelů k městu i jeho obyvate-
lům. A mnohdy by stačilo málo,
jen dobrá vůle a trochu námahy
a kde síly a prostředky nestačí,
mělo by pomoci město. Nějaký
způsob jak pomoci a neporušit
zákon by se při dobré vůli jistě
našel.

Jsme regionální město, v doh-
ledné době překročíme desetitisí-
covou hranici v počtu obyvatel,
návštěvy výstav jdou do statísíců.
Neměli bychom proto snad věcmi,
které městu nesluší zavírat oči.

Jsem si vědom, že se dočkám
na tento článek nepříznivé kritiky
jak od jednotlivců ze strany města,
tak i těch, jimž se říká potrefené
husy. Už jsem si na to zvykl.Všem
shora uvedeným se předem
omlouvám. Mě to ale opravdu
mrzí, obvzláště, když vidím při
svých častých cestách, že jinde to
jde.

Nakonec připojuji jeden návrh,
který by mohl snad alespoň trochu

Operátor NC frézy řízené PC,
který se zaučí i na částečné programování. 

Pečlivost, zodpovědnost, flexibilita.
Kontakt: p. Šestáková, p. Hrůza, Akrylux - Benátky nad

Jizerou. Tel. 326 323 691, sekretariat@akrylux.cz

pomoci. V každém čísle Listů jsou
v poslední době uveřejňovány
obrázky a pochvaly hezky uprave-
ných předzahrádek v našem
městě. Co takhle uveřejnit pár
obrázků těch nevzhledných fasád.
Kdo ví, zda by to pomohlo.

Zastyděl by se někdo a pro
lepší vzhled svého majetku něco
udělal? Nebude to potom někdo
považovat za zásah do svých
vlastnických práv? Co si myslíte
vy, vážení čtenáři?

Václav Mrkvička

Masarykova č. p. 521 (naproti restauraci U Krále Václava)

PRO NAŠEHO KLIENTA
HLEDÁME BYT 
NEBO RD V TÉTO LOKALITĚ.
NABÍZÍME DOPORUČITELSKOU
PROVIZI 10 %.

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

U B Y T O V N Y  L Y S Á
Ubytovna se nachází na okraji města, 

v blízkosti vlakového nádraží.

Nabízíme vám kvalitní, příjemné a levné 

ubytování ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích, 

na patře se nachází nově zrekonstruované 

sociální zařízení a kuchyňka se společ. 

prostorem. Ubytování je vhodné pro turisty, 

studenty i firemní zaměstnance. 

Při dlouhodobém ubytování je možné 

sjednat smluvní ceny.

Kontakt: Ubytovna LYSA, Švermova 792/9, 
289 22 Lysá nad Labem

972 255 888, 777 110 287, 777 913 213
www.volny.cz/ubytovna.lysa

e-mail: ubytovna.lysa@volny.cz
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„NECHCEŠ-LI BÝT XXL = ZAČNI S AEROBIKEM!!!“

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
ŘÍJEN A LISTOPAD 2008

Hodiny kondičně-posilovacího cvičení žen a dívek pro 
zdraví, kondici a formování postavy s náčiním i bez náčiní, 

s využitím mikroportu v krásném prostředí V NOVÉ ŠKOLE 
- V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ OBCHODNÍ AKADEMIE V LYSÉ N. L. 

PONDĚLÍ  19,30 hod. - 20,35 hod.
P - CLASS (BODYSTYLING)
Cíl hodiny: kondičně - posilovací aerobní cvičení zaměřené na
zpevnění a vyrýsování problematických partií těla za použití náčiní
(činky, gumičky) i bez náčiní.
Obtížnost: tuto hodinu doporučuji začátečníkům, středně pokročilým
i pokročilým, kteří nemají rádi příliš rychlé tempo a složité taneční
choreografie.. 
„Pro všechny, kteří na sobě chtějí „zapracovat“ a zbavit se bolesti zad“

(AEROBIC DANCE = plánováno = pondělky 
od 5. ledna 2009 od 20,30 hodin)

ČTVRTEK  20,00 hod. - 21,15 hod. (od 18. 9. 2008)
AEROBIC - MIX STŘEDNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ 
Cíl hodiny: aerobně - kondiční cvičení zaměřené na spalování
zásobních tuků, pomocí středně těžké choreografie nastartovat
odbourávání zásobních tuků, zlepšit činnost kardiovaskulárního 
systému. Třicetiminutový spalovací blok + posilování 
problematických partií + stretchinkové (protahovací) techniky.

„Pro všechny, kteří chtějí hubnout a zpevnit si tělo.“

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, obuv na přezutí
(škola se uzamyká) ● Cena: 45 Kč (1 hodina cvičení)

Cvičitelka: Hana Houžvičková 
Mezinárodní licence - certifikát FISAF, tel. 721 658 766

Tuzemské i zahraniční pobyty se cvičením
e-mail: Houzvickova.Hana@seznam.cz

w w w . h o u z v i c k o v a . w z . c z

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ  
SOBOTA

S HOSTUJÍCÍM CVIČITELEM LUKÁŠEM KOLKEM
Specializace cvičitele Lukáše Kolka:  

Licence A IFAA ● Profi Licence MŠA ● Power stretch diplom 
● Step Diplom ● Bodystyling diplom ● Člen Nike Dance

Teamu na Nike Dance Tour 2005 ● Prezentér kongresových
akcí v ČR, na Slovensku a v Polsku

Kdy? V sobotu 22. 11. 2008 (13.00 hod. - 15.15 hod.)
Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní akademie, 

ul. Komenského (bílý pavilon při základní škole)
Program? Aerobic  Dance ● Bodystyling ● Stretchink

● Nabídka tuzemských i zahraničních pobytů 
se cvičením● Nabídka + ukázka ČESKÉ BIŽUTERIE
● Představení převratného produktu v oblasti intimní
hygieny žen● Ochutnávka + nabídka  produktů firmy
DIET PRO s.r.o.

S sebou? Ručník, podložku, sportovní obuv, náhradní 
sportovní oblečení + dobrou náladu, pití.

Vstupné? 200,- Kč (180 Kč při platbě do 10. 11. 2008)

P ro  ka ž d é h o  ú č a s t n í ka  p ř i p ra v e n  d á re k  !

Bližší informace, rozpisy cvičebních hodin a přihlášky:
www.houzvickova.wz.cz

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

Poprázdninový nářez
V sobotu 27. září 2008 se

v Sokolovně uskutečnila další
z oblíbených aerobikových akcí.
Jelikož byl zřejmě poslední slu-
nečný víkend, zúčastnilo se akce
pouze 15 nadšenců, kterým i tak
děkujeme za účast a vytvoření
skvělé atmosféry. 

Na akci jste si mohli, jako již
tradičně, zacvičit dance aerobik
(Martina Krčilová, mistryně světa
ve fitness aerobiku), step aerobik
(Petra Jůzová), double aerobik
mix (Lucie Pragrová a Veronika
Šimková), bodystyling a strečink
se zajímavými baletními prvky
(Jarda Vobr).

Zájemci si mohli zakoupit
sportovní oblečení značky
Touche.

Příští akci plánujeme na 
2. listopadu 2008 s hostující
instruktorkou Katkou Bímanovou,
vynikající lektorkou budoucích
instruktorů (Český svaz aerobiku)
a provozovatelkou aerobik studia
Fit & Fun. 

Těšíme se na Vás na našich pra-
videlných hodinách (pondělí,
úterý, středa od 19:00 hod.).
Informace:
http://aerobiklysa.tym.cz.

Veronika Šimková

František Bodnár
PRODEJ AUTOBATERIÍ

motobaterií
tel. 7 2 3  5 0 4  5 5 7

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

- různé druhy 
pro tuzemské 
i zahraniční automobily

- nabízíme montáž nové
baterie a odebrání staré
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Skončila tenisová sezona
I pro členy, hráče a hosty

Tenisového klubu Lysá nad Labem
skončila v říjnu letní sezona roku
2008.

Pro klub, který si v příštím roce
připomene 90 let existence tenisu
v Lysé nad Labem v Jaromírových
sadech, byla ta letošní devětaosm-
desátá poměrně úspěšná, i když
v některých ohledech zcela spoko-
jeni být nemůžeme.

K naší radosti se po řadě let
podařilo znovu postavit závodní
družstvo starších žáků. Jeho první

start v krajské soutěži 2. třídy byl
však rozpačitý. Což se částečně
očekávalo, ale mnohé prohry byly
až příliš jednoznačné. 

Úspěšné bylo v krajské soutěži
3. třídy družstvo dospělých, které
obhájilo loňské 3. místo a předčilo
i několik družstev oblasti z větších
klubů, než je náš.

Nejúspěšnější reprezentantkou
našeho klubu, ale i města Lysá nad
Labem je bezesporu mladší žáky-
ně Tereza Stehnová. Vzhledem ke
své výkonnosti hostovala v soutě-

ži žákovských družstev v TK
Benátky nad Jizerou, ale v celo-
státních turnajích jednotlivců
a v krajském a republikovém žeb-
říčku je vedle jejího jména uveden
náš Tenisový klub Lysá nad
Labem. Tereza Stehnová startova-
la celkem na patnácti turnajích
v různých městech Čech. V soutě-
žích dvouher vybojovala dvě finá-
lová a šest semifinálových umístě-
ní vedle několika čtvrtfinále.
V soutěžích čtyřher pak hrála čtyři
finále, dvě semifinále a dvakrát
získala vítězný pohár.

Na závěr sezony se uskutečnil
přebor klubu. Při neú-
časti závodních hráčů
si vítězství odnesl M.
Jákl, druhé místo
obsadil P. Hou-dek,
třetí J. Vrtiška.

K pozitivu sezony
patří prázdninový teni-
sový kemp dětí zorga-
nizovaný J. Svobodou.
Kemp proběhl ke spo-
kojenosti malých te-
nistů.

V příštím roce
bychom rádi uvítali na
dvorcích ještě více
dětí. Neuzavíráme
možnost obnovení te-
nisové školičky nej-
menších. Rádi bychom
poskytli více prostoru
hostům a zájemcům
o rekreační hru na kva-
litních dvorcích v ti-
chém a zelení obklo-

peném prostředí. I zde jsme ale
limitováni finančními prostředky,
které nedovolují využívat služeb
placeného správce, který by
zabezpečil celodenní přístup na
kurty i na dohled nad majetkem
klubu. Nad rozšířením možností
hry pro hosty však stále uvažuje-
me.

K závěrečné rekapitulaci sezo-
ny roku 2008 patří naše díky
Městskému úřadu Lysá nad
Labem za dlouholetou podporu
činnosti tenisového klubu.

Mgr. Bedřich Stehno,
předseda klubu

VOLEJBAL
Tabulka soutěže Okresního

poháru - Ženy 08/09
(po odehrání poloviny soutěže)

1. Bohemia Poděbrady 7 6 1 20 : 5 13
2. SKP Nymburk  B 7 6 1 19 : 8 13
3. Lysá n. L. C 7 5 2 17 : 7 12
4. SKP Nymburk A 7 3 4 12 : 13 10
5. Lysá n. L. B 7 3 4 11 : 16 10
6. Spartak Pečky 7 2 5 8 : 16 9
7. SK Kostelní Lhota 7 2 5 9 : 18 9
8. Sokol Sadská 7 1 6 6 : 19 8


