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V dnešním čísle najdete:

● Kam s odpady - str. 4
● Odhalení pamětní desky

P. J. Vojáčka - str. 9
● Vánoční bohoslužby 

- str. 9
● Výsledky fotosoutěže 

- str. 11
● Představujeme - str. 12
● Mikulášský Polabský

motoráček - str. 15
● Vánoční aerobik - str. 26

Astronomie

Vánočně od Marcely
Podzim letošního roku je velice

shovívavý. Listí na stromech
postupně mění barvy do překrás-
ných odstínů, ranní mlhy jsou
předzvěstí slunného dne, příliš
neprší ani ze strnišť nefou-
ká a mrazíky nás ještě ani
nepotrápily. Přesto, když
jsem doma z kuchyně sly-
šela - jako každoročně -
střelbu mysliveckého sdru-
žení ozývající se z lovu
kachen, uvědomila jsem si,
že zahájením lovecké sezó-
ny Vánoce nebudou daleko.

Nalistovala jsem kalen-
dář, abych si připomněla,
co bych měla dokoupit
z vánoční výzdoby. Jak
počátkem roku sklízím
dekoraci, tak si do kalen-
dáře k datu následujících
Vánoc poznamenám, co je
třeba doplnit. Dělám tak od
té doby, kdy světýlka na
vánočním stromku zůstala
tmavá a v krabici chyběla
náhradní žárovka. (Zachrá-
nila mne otevírací doba
v obchodě, která nahrává
zapomnětlivcům. Chudáci proda-
vači. My ostatní div nesedáme ke
stolu a oni teprve odcházejí domů
z práce.) Tak si také zkontrolujte
včas, zda Vám něco důležitého
loni neselhalo (co se ovšem může

koupit!), ať neodbíháte od vánoč-
ního finišování. Takové epizodky,
zvláště když jsou v rodině ještě
mladší děti, dokáží čekání na
Ježíška pěkně znepříjemnit. 

Letos jsem se opět vypravila na
výlet do Kuksu. (Jistě víte, že
s obcí Kuks má naše město navá-
zané partnerství. Obě místa spoju-
je osobnost hraběte Šporka.)
Zajdu vždy do lapidária se socha-

mi z Braunovy dílny zobrazující-
mi pozitivní a negativní stránky
lidské duše. Zastavuji se u jednot-
livých monumentů ctností a neřes-
tí a v duchu se napomínám a poví-

dám si, jak mnoho na sobě
stále musím pracovat, aby
ctnosti převažovaly nad
neřestmi. Zkuste si i Vy dát
takový testík. Sochy ctností
představují víru, naději,
lásku, trpělivost, moudrost,
statečnost, cudnost, píli,
štědrost, upřímnost a spra-
vedlnost. Neřesti zastupuje
pýcha, lakomství, smilstvo,
závist, obžerství, hněv,
lenost, zoufalství, lehkomy-
slnost, pomluva a lstivost.
Také Vás výsledek nepotě-
šil? Nevadí. Kladem je již
skutečnost, že dokážete
objektivně zhodnotit, jak si
stojíte. Nic nepředstíráte,
nepřetvařujete se. Však se
do Kuksu vypravte třeba
i se svými dětmi nebo
vnoučaty. Vyprávějte si
u každé sochy o tom, co
představuje. Věřte, že pou-

čení se jistě dostane oběma stra-
nám. Tyhle neřesti - potvůrky totiž
mají takovou moc, že „ledují
a mrazí lidská srdce“. A Vánoce,
milí čtenáři, jsou příliš krátké na

Pranostiky
● Když v prosinci hrom 
ještě hučí, v roce příštím 
stále vítr fičí.

● Sv. Barbora vyhání dříví 
ze dvora. (4.12.)

● Když na Mikuláše prší,
zima hodně lidí zkruší. (6.12.)

● Když Vánoce obílí 
stromy sněhem, posype je 
jaro květem.

Město Lysá nad Labem 
a Římskokatolická farnost

Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ
KONCERT

se sólisty:
Alešem Bártou (varhany)
Mirosl. Matějkou (flétna)

Olgou Jelínkovou (soprán)
Václavem Návratem(housle)

26.12. 2008 v 16,00 hod 
v kostele sv. Jana Křtitele

V s t u p n é  d o b r o v o l n é

Hasičská dechová 
hudba Lysá nad Labem 

Vás zve na

TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ 
KONCERT

v neděli 
14.12.2008

od 19 hodin
v sále budovy Kina.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pokračování na str. 5



2
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20. jednání rady města se konalo
21. 10. 2008. V prvním bodu rada
schválila úpravu rozpočtu, týkající se
pozemních komunikací a dopravního
značení. Druhý jednací bod přinesl
dlouhou diskusi o vybudování inženýr-
ských sítí pro přístavbu rodinného
domu ve Fibichově ulici, při níž by bylo
nutné překopat komunikaci, která byla
opravena před šesti lety. Pokud se pro-
vede pouze úzký překop, i při dobrém
zhutnění si podloží po určité době
„sedne“, což se projeví i na povrchu.
Doporučeným postupem je odfrézování
živice od hran výkopu k obrubníkům
v délce 10 m od hran výkopu na každou
stranu komunikace, provedení výkopu,
položení sítí a následné obnovení sklad-
by podkladních vrstev a strojové obno-
vení živičného povrchu. Na dílo bude
poskytnuta záruka 60 měsíců. Jedinou
nevýhodou je cena kolem 200 tis. Kč,
pro individuálního stavebníka téměř
neřešitelný problém. Členové rady však
budou trvat na tom, aby u relativně
nových povrchů byla tato technologie
dodržena, případně aby stavebník našel
jiný způsob provedení (podkop, pro-
tlak) nebo napojení z jiného bodu.

V bodu č. 6 rada schválila plán
zimní údržby, který předložila firma
A.S.A. Praha. Blok dalších 6 bodů se
týkal věcných břemen, bytů a nebyto-
vých prostor.

V následujících 2 bodech rada města
schválila příspěvky: 3,2 tis. Kč Farní
charitě na Adventní koncert a 7,2 tis. Kč
občanskému sdružení Empatie na Sva-
tomartinský průvod. V bodu č. 12 se
projednávaly žádosti o pronájem
Husova náměstí příští rok v červnu pro
uspořádání tradiční Svatojanské pouti.
Nabídky přišly od 2 zájemců - tradiční-
ho provozovatele pana Josefa Tříšky
z Prahy 9 a nového zájemce pana
Václava Šmída z Přelouče. Diskuse
ukázala různost názorů radních, a tak
bod skončil nerozhodně: žádosti se
odkládají a pan starosta byl pověřen
jednáním s Ing. Odcházelem, zda by
bylo možné umístit pouťové atrakce do
areálu Výstaviště. Vzhledem k zázemí
na Výstavišti by to nemusel být špatný
nápad.

V dalších dvou bodech rada města
vzala na vědomí zápisy z kulturní
komise a z komise sociální a zdravotní.

Blízkost Vánoc připomněl bod č. 16,
v němž rada schválila nákup balíčků
pro seniory z Domova na Zámku, pro
seniory z Lysé v ostatních domovech
důchodců a pro děti v dětských domo-
vech. Seniorům na zámku budou květi-
ny a kalendáře předávat osobně členové
rady. 

Předposlední tři body už zase byly
ryze praktické: rada schválila uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo se společ-
ností EPK z Kolína, která podá opako-
vanou žádost o dotaci na revitalizaci
Masarykovy ulice; dále schválila uza-
vření dodatku ke smlouvě o dílo s fir-
mou Renards z Brna, která zpracovává
žádost o dotaci na dostavbu kanalizační
sítě v lokalitách: Družstevní, Za Kru-

hovkou, Okrsek, U Cihelny, Jaromírovy
sady, Hrabanov, Lom II. Rada neschvá-
lila změnu územního plánu na pozem-
cích za železničním přejezdem U Kříž-
ku směrem k závodišti, protože stávají-
cí územní plán výstavbu kynologického
cvičiště povoluje. Rada města schválila
pronájem obecních polí - z pěti nabídek
uspěli 2 zájemci: firma Brazel a p.
Hejňák z Byšiček, každý získal zhruba
polovinu nabízené výměry, tj. zhruba
po 10 ha. V obou případech byla stano-
vena cena pronájmu u polí pod závla-
hou 3.000,- Kč/ha/rok a u polí bez
závlahy 2.000,- Kč/ha/rok s tím, že
nájemní smlouvy budou uzavřeny na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 rok. Posledním bodem, který byl
„dotažen“ do konce, bylo doporučení
jmenovat novým členem kontrolního
výboru pana Viléma Pokorného za
odstoupivší paní RNDr. Pavlu Procház-
kovou. Tím bodem, který byl opět
posunut na další jednání, bylo projed-
nání návrhu na změnu systému dotací
města na podporu společenských
a sportovních organizací, které pracují
s dětmi a mládeží do 18 let. V závěreč-
né diskusi pan starosta informoval
o možné získání dotace 3 mil. Kč na
technické vybavení města. Po kratší dis-
kusi se členové rady města shodli na
realizaci městského rozhlasu a dvou
kamerových bodů, protože výběrové
řízení proběhlo a akci je možné realizo-
vat ihned po potvrzení dotace. Příjem-
nou tečkou byla informace Mgr.
Kopeckého a Ing. Šťastného o návštěvě
výstavy řezbářských prací pana
Bernarda Knápka. V prostorách archivu
byla k vidění mistrovská díla, která by
si určitě zasloužila větší publicitu i oce-
nění a možná i trvalé vystavení.

21. jednání rady města se konalo 
4. 11. 2008. Program byl nezvykle krát-
ký, obsahoval 13 bodů, z nichž se bude-
me věnovat 3 zásadním. Na jednání se
rovněž dostavil Ing. Špitálský ze spo-
lečnosti Brazel, který nebyl spokojen
s verdiktem rady na posledním jednání.
Během půlhodinové diskuse se hovořilo
o bonitě půdy v okolí města, o vlivu
závlahových systémů a podílu lidské
práce při pěstování různých plodin.
Nutno říci, že Ing. Špitálský byl dobře
vybaven argumenty, ale v závěru rada
setrvala na svém usnesení, že jak
Brazel, tak p. Hejňák se o obecní pole
rozdělí stejným dílem.

Obsáhlou diskusi, druhou nejdelší
z celého programu, vyvolal odložený
bod z minula, tj. změna systému dotací
města na podporu společenských
a sportovních organizací, které pracují
s dětmi a mládeží do 18 let. Odbor škol-
ství a kultury, který je garantem podkla-
dového materiálu, zpracoval podle
požadavků radních celou řadu variant,
jak by mohly být dotace rozděleny.
K první shodě došlo v názoru, že dota-
ce by se měly přidělovat ve dvou kate-
goriích jako doposud: společenské
a sportovní. Po delší diskusi rada dospě-
la ke shodě v kritériích, podle nichž se

dotace rozdělují: zohlední se počet dětí,
které do organizace chodí, a kolik času
tam v průměru jedno dítě v týdnu strá-
ví. Další hledisko je hledisko provozní -
náklady na provoz, některé náklady
jsou jakoby skryté, protože si je hradí
přímo členové a neprojeví se v provoz-
ních nákladech. Naopak některé organi-
zace do provozních nákladů dají
naprosto všechno. Další kriterium bude
podle výše příspěvku, kteří jeho členo-
vé platí. Pak se diskutovalo o tom, jaký
podíl bude to které kritérium mít. Tím
do hry vstoupila matematika, takže
v tomto momentu bylo další jednání
zastaveno a rada se k problematice vrátí
příště, až budou k dispozici různé
modely výpočtu podle váhy kritérií.

Diskusi vyvolal i bod č. 9, v němž se
posuzovaly architektonické návrhy na
dostavbu 2 tříd MŠ v Brandlově ulici.
Projekční kancelář MS architekti, s.r.o.,
z Prahy připravila 4 různé varianty, jak
by přístavba, nástavba nebo nová budo-
va mohly vypadat. Jak to bývá, když se
sejde více možností a více posuzovate-
lů, nebývá výběr jednoduchý. Po
zevrubném posouzení všech variant se
rada shodla na tom, že u 2 vybraných
variant (účelná a nejhezčí) nechá zpra-
covat předběžný odhad stavebních
nákladů, aby bylo jasné, v jakých hladi-
nách se pohybujeme. 

Časově nejobsáhlejším bodem byl
ten poslední, v němž se projednával
návrh rozpočtu města na rok 2009. 
Pan starosta podrobně probral položko-
vé členění, příjmy a výdaje, dotace,
investiční akce, provozní náklady. Kaž-
dý z členů rady se k rozpočtu vyjádřil
včetně návrhů, jak by se měl rozpočet
změnit.

Pracovní schůzka zastupitelstva
města se konala 5. 11. 2008, na níž
jediným bodem programu bylo projed-
nání návrhu rozpočtu města na rok
2009. V úvodu jednání pan starosta
popsal postup přípravy. Úvodní varian-
tu rozpočtu zpracovala vedoucí finanč-
ního odboru Ing. Polenová na základě
podkladů od vedoucích odborů. Ti byli
požádáni, aby do návrhu zahrnuli veš-
keré akce, které by měly být ve městě
realizovány - bez ohledu na finanční
zdroje, tedy tzv. soupis přání. První
varianta vznikla v polovině října, jejímž
výsledkem byl schodek ve výši téměř
112 mil. Kč. Dne 29. 10. byla zpraco-
vána varianta vyrovnaného rozpočtu,
která byla rozeslána členům zastupitel-
stva jako pracovní materiál k dnešnímu
jednání. Návrh byl projednán v radě
města dne 4. 11. 2008, kde zazněly
další připomínky.

V diskusi vystoupil se zajímavým
dotazem p. Stanislav Ježek - zda a jaký
bude vliv světové finanční krize na roz-
počet našeho města? Pan starosta uvedl,
že rozpočet je koncipovaný bez dotací.
U dotací se předpokládá vysoká prav-
děpodobnost, že se je podaří získat, 
tzn. že tím se situace vylepší. V daňo-
vých příjmech se počítá s částkou 
68 mil. Kč. Letošní příjem z daní bude

minimálně 69 mil. Kč, výběr daní se
trvale zlepšuje a neočekává se pokles
pod letošní úroveň. Tím je vliv „světa“
na rozpočet města minimalizován. Nez-
klamal ani letošní „věčný kritik“ Ing.
Gregor, který požadoval jinou metodiku
zpracování rozpočtu, aby bylo na první
pohled patrné, co lze pokládat za téměř
jisté příjmy, co bude kryto z dotací, kdy
bylo požádáno a jaká je pravděpodob-
nost jejich získání.

Dotaz pana V. Houšteckého směřo-
val k zajištění projektové dokumentace
(PD), protože jen na hotové projekty lze
čerpat dotace. Pan starosta odpověděl,
že PD na vodovody a kanalizace je
zpracována kompletně pro celé město,
realizace všech projektů by si vyžádala
náklady asi 140 mil. Kč. Projekt na
rekonstrukci Masarykovy ulice je hotov
také včetně výběru dodavatele (náklady
asi 47 mil. Kč), stejně tak na zateplení
pavilonů ZŠ Komenského. Postupně se
zpracovávají projekty na menší akce.
Na říjnovém zastupitelstvu padla infor-
mace o koupi městského kina od
Sokolů. Ing. Otava se dotázal, proč není
v rozpočtu pamatováno na nákup se 
7 mil. Kč, což je stanovená kupní cena?
Odpověď Mgr. Havelky byla jednodu-
chá a překvapující - město bude mít
v závěru roku 2008 určité volné pro-
středky a kino se koupí ještě letos!

V téměř dvouhodinové diskusi měl
každý z členů zastupitelstva možnost
vystoupit s připomínkami a náměty.
Bylo jich hodně a pro omezené místo
nelze uvést všechny. V závěru jednání
se zastupitelé dohodli na tom, že další
připomínky a náměty lze poslat v píse-
mné podobě mailem na starostovu adre-
su. Další varianta bude projednána na
zastupitelstvu 26. 11. 2008, upravená
podoba bude zveřejněna 1. 12. 2008
a na zasedání zastupitelstva 17. 12.
2008 by měla být schválena. 

22. jednání rady města se konalo
18. 11. 2008, těsně po státním svátku.
Den volna navíc byl nutný pro načerpá-
ní sil, protože na rozdíl od předchozích
jednání program čítal 51 bodů. U vědo-
mí takového „balíku“ však členové rady
jednali věcně a rychle, takže program
ubíhal vcelku svižně. Polovinu bodů
tvořily záležitosti věcných břemen,
nebytových prostor, směny bytů atd.
Z bloku 26 bodů vybírám bod č. 21,
v němž společnost A.S.A. Praha předlo-
žila návrh na zvýšení sazeb na údržbu
městské zeleně a úklid města v roce
2009. Navrhované zvýšení se projevilo
u všech prováděných prací v průměru
o 9,5 % s odvoláním na očekávanou
inflaci. To se radě samozřejmě nelíbilo,
protože to přinese velké nároky na
finanční zdroje města a rozhodla, že se
k návrhu vrátí až po vyhlášení oficiální-
ho inflačního koeficientu za rok 2008. 

V bodu č. 28 rada schválila příspě-
vek 3,2 tis. Kč ZŠ B. Hrozného na 9.
ročník běhu E. Zátopka a v dalším bodu
5,3 tis. Kč Spolku rodáků na uspořádá-
ní koncertu v Břeclavi. 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Zajímavostí byla čerstvě zpracovaná
kronika města za rok 2007, jejíž autor-
kou je paní Dr. Marie Kořínková.
Bohužel zdravotní stav paní Kořínkové
už nedovoluje další mravenčí práci na
pokračování díla, a tak rada jmenovala
kronikářku novou - paní Ing. Jitku
Fialovou z Litole. Kronika letošního
roku už bude její záležitostí, k čemuž
obdrží od předchůdkyně shromážděné
podklady a cenné rady.

V bodu č. 32 se rada opakovaně vrá-
tila ke změně systému dotací města na
podporu společenských a sportovních
organizací, které pracují s dětmi a mlá-
deží do 18 let. Odbor školství a kultury
na základě návrhů Mgr. Petra Kopec-
kého připravil 4 varianty výpočtu dota-
cí, kde po vcelku náročném jednání na
odboru byla stanovena 3 kritéria: počet
dětí, náklady a počet hodin věnovaných
dětem. Ani po velkém úsilí však
výsledné výpočty nebyly v radě přijaty
jednoznačně kladně, a tak konečná tíha
rozhodnutí připadne zastupitelstvu 
26. 11. 2008.

Hned následující bod však vyvolal
kladnou reakci - zápis z Komise regene-
race městské památkové zóny. Ukazuje
se, že Komise regenerace má opodstat-
nění a hlavně - díky její činnosti proudí
do pokladny města peníze na opravy
památek. 

Oživením programu byla žádost
Svazu postižených civilizačními choro-
bami o příspěvek na autobusový zájezd.
Jako obvykle se radní shodli na tom, že
do tohoto svazu by se mohl (vzhledem
k celkovému zdravotnímu stavu obyva-
telstva) přihlásit skoro každý z nás, ale
nakonec příspěvek 1 tis. Kč schválili.

Bodem č. 36 se uzavírá letitá pohle-
dávka za firmou REAN z Prahy 8, která
figurovala v případu spalovny na Šibá-
ku. Správkyně konkurzní podstaty sdě-
lila městu, že konkurz na uvedenou
společnost je ukončen, a tak může
město jako dlužník formálně odepsat
nesplacené dluhy ze svého účetnictví.
Závěrečné slovo však bude mít listopa-
dové zastupitelstvo. V bodu č.38 byla
schválena darovací smlouva na 1 počí-
tač a 1 monitor Sociálnímu centru

Milovice, což je nové občanské sdruže-
ní, které pomáhá lidem v obtížných
životních situacích. Výpočetní technika
je z městského úřadu, je sice trochu
starší, ale funkční a danému účelu ještě
poslouží.

V bodu č. 40 se rada vrátila
v výstavbě MŠ Brandlova. Architekti
předložili i předběžnou kalkulaci, z níž
vyplynulo, že účelnou variantu by
město pořídilo za 10 mil. Kč, zatímco
tu nejhezčí za 13 mil. Kč. Definitivní
závěr nepadl, pan starosta svolá do 
3 týdnů pracovní zastupitelstvo, jak se
to osvědčilo v případě zástavby Fruty.

Dlouho očekávaným bodem bylo 
č. 44, v němž byly předloženy závěry
šetření ministerstva vnitra ČR v případu
prodeje pozemků v areálu zmiňované
Fruty. Šetření proběhlo na základě pod-
nětu členů kontrolního výboru a trvalo
s přestávkami od července do října
letošního roku. MV ČR konstatovalo,
že zastupitelstvo nepřekročilo své pra-
vomoci a tím potvrdilo zákonnost dosa-
vadního postupu a legitimnost uzavře-
ných smluv.

V bodu č. 46 požádala společnost
LIDL, aby byla provedena změna
územního plánu, čímž by se umožnila
stavba nového obchodního centra
v zahradě v ulici Československé armá-
dy, vedle firmy Interhoek. LIDL operu-
je s výsledkem ankety, kdy více než 
60 % respondentů požaduje výstavbu
obchodu. Naproti tomu stojí celá řada
odpůrců, kteří si to nepřejí. Ani staveb-
ní úřad není této myšlence nakloněn -
hlavním důvodem je silné dopravní
zatížení ulice ČSA. Rada se přiklání
k negativnímu stanovisku, ale o návrhu
rozhodne rovněž zastupitelstvo.

Posledním jednacím bodem bylo
schválení programu zastupitelstva. 

7. zasedání zastupitelstva města se
konalo 26. 11. 2008, to znamená po
redakční uzávěrce, a tak nezbývá než
počkat si na informace do lednového
čísla Listů. Všem čtenářům děkuji za
trpělivost při čtení a do roku 2009 přeji
vše nejlepší a hlavně pevné zdraví!

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady 
a zastupitelstva města

Pokračování ze str. 2

Účast podle volebních okrsků:

Počet 
Počet Účast odevzdaných Z toho pro 
voličů voličů: platných hlasů p. Buřiče p. MUDr. Lebedu 

celkem Senát Senát ODS ČSSD

l. Byšičky 69 23 23 11 12
2. Dvorce 106 26 26 7 19 
3. Kačín 1.396 347 346 172 174   
4. Sídliště 928 284 283 114 169
5. Sídliště 1.010  275 275 141 134
6. Zámek 94    19 19 10 9
7. Město 1.009 264 264 160 104
8. Město 731    229 229 132 97
9. Litol 1.489 375 375 233 142

Celkem 6.832 1.842 1.840 980 860

Účast  Senát  =   cca 26,96 % I. Šťastná

Výsledky voleb do Senátu
Parlamentu České republiky
v Lysé nad Labem - 10/2008

Nové komunikace
V letošním roce byly rekon-

struovány tři nové komunikace 
a to Škroupova, Na Vlečce a Vich-
rova. Ulice Škroupova byla rekon-
struována v úseku mezi ulicí So-
kolovskou a Na Zemské stezce
celkovým nákladem 1 454 270,-
Kč. V rámci rekonstrukce byla
vybudována nová asfaltová vo-
zovka, přeložen chodník a upra-
ven zelený pás. Výběrové řízení
vyhrála firma Halko. Tato firma
vyhrála také výběrové řízení na
komunikaci Na Vlečce za celkové
náklady 2 496 188,- Kč. Rekon-
strukce probíhala obdobně jako
v ulici Škroupova. Práce na obou
komunikacích
byly ukončeny
v září 2008.
Novými komu-
nikacemi došlo
ke kvalitnímu
propojení ulic
Na Zemské stez-
ce a Dukelská
bez nutnosti pře-
jíždět železniční
vlečku, což jistě
přispěje k větší

bezpečnosti silničního provozu.
Třetí nově vybudovanou komuni-
kací je ulice Vichrova.Tuto komu-
nikaci vybudovala na své náklady
firma PMS Poděbrady, která v této
lokalitě nedaleko podchodu na
litolské straně staví nové bytové
domy, ve kterých má v první fázi,
tj. do konce roku 2009, vyrůst cca
100 nových bytů. Komunikace po
dokončení bude předána městu
Lysá nad Labem, tak aby mohla
sloužit všem občanům. Rád bych
poděkoval všem občanům za trpě-
livost při realizování těchto inves-
tičních akcí.

Jiří Havelka, starosta
Poděkování městské policii

Chtěla bych touto cestou poděkovat Městské policii v Lysé n. L. za
jejich pomoc při nalezení našeho psa, který byl zraněn při srážce
s autem v pátek 14. 11. 2008 v 17,45 hodin. Z místa srážky odběhl
a celá rodina neúspěšně prohledávala místo nehody i okolí do pozd-
ních hodin. Maminka prosila pracovníky Městské policie, pokud
najdou zraněného psa, aby nás kontaktovali. Při našem hledání proje-
vili účast a vždy, když nás při pochůzce městem potkali, ptali se zda
už jsme ho našli. Když už jsme vůbec nedoufali, že Broka najdeme
živého, potkala maminka opět hlídku, která ji sdělila, že zraněný pes
se nachází v Základní umělecké škole. Bylo to radostné setkání i přes
zranění, které naštěstí není vážné tak, jak se na první pohled zdálo.
Děkuji strážníkům městské policie, protože bez jejich spolupráce
bychom našeho rodinného mazlíčka nenašli. Naďa Tlamichová

Ulice Na Vlečce

Ulice Škroupova



Zimní údržba chodníků 
a komunikací

Zimní údržbu chodníků a ko-
munikací bude v období 2008 -
2009 opět provádět firma A.S.A.,
s.r.o. dle schváleného plánu zimní
údržby Radou města dne 21. 10.
2008.

Za průběžné odstraňování
závad ve sjízdnosti odpovídá
službu konající dispečer zimní
údržby a lze jej kontaktovat na
nepřetržitém dispečinkovém tel.
č. 602 146 565.

Komunikace patřící Správě
a údržbě silnic, tj. Jedličkova ul.,
ČSA, Mírová, Na Zemské stezce,
Sojovická a Stržiště zabezpečuje
SÚS Mnichovo Hradiště.

Dále upozorňujeme občany,

majitele a správce bytového
fondu a organizací na území
města, že jsou povinni v souladu
se Silničním zákonem č. 235/92
Sb. udržovat chodníky přilehlé
k nemovitostem.

Občané města si mohou
vyzvednout posypový materiál na
firmě A.S.A., Čapkova 598, Lysá
nad Labem. Jedná se o směs soli
a písku v poměru 1:3 (v dávce 4kg
na osobu - nemovitost).

K vyzvednutí na firmě A.S.A.
v pracovní den v době od 8:00 -
10:00 hod. (mimo tyto hodiny po
dohodě na tel. č. 602 146 573).

Odbor SMI

Navýšení vánočního svozu
popelnic

Oznamujeme občanům, že
v posledním týdnu tohoto roku, tj.
od 29. 12. 2008 do 4. 1. 2009 bude
firma A.S.A., spol. s r.o. provádět
mimořádný vánoční svoz komu-
nálního odpadu. Pokud budete mít
potřebu v uvedeném povánočním

termínu odpad vyvést, vystavte
odpadní nádoby včas, v obvy-
klých termínech.

Další pravidelný svoz bude
vždy v každý sudý týden roku
2009.

Pýchová Jar., odbor SMI
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Kam s odpady, které nepatří
do popelnice?

Sběrný dvůr je místo, kde
můžete odevzdat odpady, které
nepatří do popelnic. Sběrný dvůr
má svého správce a ten vám pora-
dí, do kterého kontejneru můžete
odložit odpady, které jste přinesli
nebo přivezli.

Na sběrný dvůr můžete odvážet
tyto druhy odpadů:
■ Objemné odpady: starý nábytek
(křesla, židle, skříně, válendy
atd.), podlahové krytiny (koberce,
linolea), umyvadla, toalety,
■ Kovové odpady: železný šrot,
hliníkové předměty, barevné kovy,
plechovky, hrnce atd.,
■ Stavební suť: cihly a beton
z drobných rekonstrukcí v bytě,
■ Kompostovatelný odpad: větve,
listí, tráva atd.,
■ Pneumatiky,
■ Znečištěné obaly od barev, ředi-
del, olejů, čisticích prostředků
atd.,
■ Sorbenty, hadry od oleje, olejo-
vé filtry atd.,
■ Upotřebené oleje: motorové,
převodové a hydraulické oleje,
brzdové kapaliny,
■ Pesticidy, herbicidy: nespotře-
bované prostředky k hubení
hmyzu a ochraně rostlin,
■ Spotřební chemikálie: nespotře-

bované kyseliny, louhy, fotoche-
mikálie, čistící prostředky apod.

Následující použité výrobky
můžete bezplatně odevzdat na
sběrném dvoře nebo u někte-
rých prodejců těchto výrobků:
■ Použitá elektrozařízení: lednič-
ky, mrazničky, pračky, televize,
rádia, počítače, mikrovlnky, videa
apod.,
■ Baterie a monočlánky, akumu-
látory z osobních aut a motocyklů,
■ Zářivky a výbojky,
■ Léky - léky nevyužívané nebo
s prošlou zárukou.

Váš sběrný dvůr:
Adresa: Pivovarská ul. (naproti
Hasičárně)
Provozní doba: Po + St: 9:00 -
12:00 13:00 - 17:00
So: 9:00 - 12:00

Zodpovědná osoba (správce):
A.S.A., s.r.o., Lysá n. L.
Telefon: 602 129 564

Informace, dotazy, připomínky:
■ Vyhláška č. 2/2007, o nakládá-
ní s komunálním odpadem
■ MěÚ, odbor správy majetku
a investic, tel.: 325 510 231,
www.mestolysa.cz

Oznámení veřejnosti 
- provoz městského úřadu 

a městské knihovny
Městský úřad a Městská kni-

hovna v Lysé nad Labem budou
mít v závěru roku 2008 omezený
provoz. Městský úřad bude po
vánočních svátcích ve dnech 29.
12. a 30. 12. 2007 zajišťovat služ-
by v kancelářích v běžné pracovní
době. Ve středu 31. 12. 2008 bude
úřední den ukončen ve 12 hodin. 

Městská knihovna bude mít po
svátcích v pondělí 29. 12. 2008
v provozu pouze videopůjčovnu,

která bude mít otevřeno podle
běžné otevírací doby, tj. 8-11
a 12-18 hodin. V úterý má knihov-
na vždy zavřeno. Na Silvestra 31.
12. 2008 bude knihovna uzavřena.

V pátek 2. 1. 2009 budou mít
městský úřad i městská knihovna
zavřeno a první klienty po Novém
roce přivítají v pondělí 5. 1. 2009.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Nový popelový vůz
Rádi bychom Vás touto cestou

informovali o novém popelovém
voze firmy A.S.A., s.r.o., která
zajišťuje pro město Lysá n. L. 

svoz komunálního odpadu. Jedná
se o vozidlo RENAULT  PREMI-
UM  DXI D 320.26 BOM 6X2 - 
EURO 4. Odbor SMI

Výběrové řízení - účetní 
městské knihovny

Město Lysá nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na
účetní(ho) Městské knihovny
Lysá nad Labem - od 1. 1. 2009.
Jedná se o zpracování mezd
malé organizace a vedení účet-
nictví příspěvkové organizace,
včetně zpracování čtvrtletních
výkazů a pololetních mzdových
sestav Informačního systému
o platech. Jde o práci na živno-
stenský list. Do přihlášky uveď-
te: jméno, příjmení a titul ucha-

zeče, datum a místo narození
uchazeče, státní příslušnost
uchazeče, místo trvalého pobytu
uchazeče, číslo občanského prů-
kazu, datum a podpis uchazeče.
Termín podání přihlášky je do
16. 1. 2009.

Informace podá a přihlášky
přijímá vedoucí městské knihov-
ny paní Jitka Koníčková, tel. 325
551 255.

Miloš Dvořák, tajemník 
MěÚ Lysá nad Labem



Vážení spoluobčané,
tak jak se zkracují dny a blíží se

adventní čas, nastává i období,
kdy bychom se měli zamyslet nad
uplynulým rokem. Jako každým
rokem i letos bychom asi konsta-
tovali, že ne vždy se nám vše
povedlo k naší spokojenosti. To již
tak v lidské povaze bývá, že si kla-
deme vyšší a náročnější cíle.
Pokud se k nim alespoň trochu
přiblížíme, pak ten rok nebyl
rokem ztraceným. Kyvadlo priorit
v naší současné společnosti je
silně vychýleno tržním směrem.
Nedomnívám se, že by tento jed-
nostranný extrém měl mít dlouho-
dobé trvání. Stav společnosti se
posuzuje nejen podle těch úspěš-
nějších, bydlících v rezidenčních
čtvrtích - budoucích ghetech bo-
háčů, ale také podle toho, jak dale-
ce se ti úspěšnější dokáží postarat
o zapojení méně úspěšných do
života celé společnosti. Obávám
se, že se nám to dosud příliš neda-
ří. Je u nás mnoho občanů, kteří
hledí s nejistotou do budoucnosti.
Je mnoho zejména mladých rodin,
které nesou tíhu často necitlivých,
možná nutných reformních kroků.
Pro každou a tedy i pro naši spo-
lečnost nejsou dobré extrémní

výkyvy umožňující hlásání popu-
listických názorů a vznik vůdců
nabízejících jednoduchá řešení
společenských problémů. Je proto
na všech představitelích celé spo-
lečnosti, aby hledali způsoby
a cesty k naplnění vyvážené soci-
ální a tržní filosofie, která nebude
privilegovat jednu skupinu osob
nad druhou. To zde již bylo.
Většina z nás si to nejen pamatuje,
ale takové společenské zřízení
i odmítla. 

Nastávající vánoční období
zákonitě musí být obdobím k zas-
tavení se a zamyšlení nad dosud
proklamovanými etickými a mo-
rálními hodnotami našeho života.
Vánoční čas nám dává možnost
alespoň částečně napravit to, co se
v denním shonu během roku příliš
nepovedlo. Čas na zlepšení mezi-
lidských vztahů, čas na to, aby-
chom se více věnovali svým rodi-
nám, přátelům, známým. Čas na
to, abychom otevřeli svá srdce
všem potřebným lidem. Přeji Vám
klidné a spokojené prožití vánoč-
ních svátků. A pro rok nadcházejí-
cí si připravit realistická splnitelná
přání.

Tomáš Sedláček
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Vánočně od Marcely
to, aby to špatné, co se v nás
nahromadilo za celý rok, roztálo.

Na Vánoce se každým rokem
těším, i když připouštím s přibý-
vajícím věkem, že účastnit se jich
není tak kouzelné, jak by se
mohlo zdát, ale zůstat mimo, je
nepopsatelně horší. Všechny potí-
že s nakupováním dárků, různé
komplikace, mrazení v zádech
jistě i Vás vedou k touze popřít
Vánoce, hodit je za hlavu. Naše
druhé já však Vánoce vítá, těší se
na ně, chápe je jako rituál, který je
spíš než vybočením z každoden-
nosti potvrzením, že všechno je,
jak má být.

Nevnímejte Vánoce jako
finančně nejdostupnější omluvu
špatného svědomí těch z Vás, kteří
celý rok myslí jenom na sebe.
Nepodlehněte shromažďování
vánočních kýčů, které na nás
pokukují z reklamních letáků
v poštovních schránkách. Místo
toho obejděte alespoň některé
předvánoční výstavky, koncerty,
vystoupení, které pro Vás chystají
třeba Vaše děti spolu se svými uči-
teli. Nebo i cizí děti s jinými
dospělými. Trochu pokliďte, tro-
chu napečte cukroví, trochu drob-

ných dárků nakupte, ale hlavně
a především se věnujte svým nej-
bližším nebo těm, se kterými je
Vám dobře. 

Vážení a milí, děkuji Vám za
všechno dobré, co jste během
roku vykonali. Pokud dobro pře-
kročilo i práh Vašeho domova,
poděkování je o to větší. Já totiž
nejvíc oceňuji takové skutky, při
kterých je upřednostněn charakter
nebo upřímná snaha pomoci.
Nabízí se mi opět slova Karla
Čapka, která jsem již jednou na
stránkách Listů použila. „Nikdo si
nesmí myslet, že je o něco víc
nebo něco lepšího než ten druhý.
Možná, že toho má víc v makovi-
ci, možná, že nosí lepší košili.
Možná, že má fortelnější ruce,
možná, že má větší bicepsy. Ale
tohle všechno ho jenom zavazuje!
Jenom zavazuje k tomu, aby toho
udělal víc, tím víc pro ty s menší-
mi bicepsy a s horší košilí.“ 

Těším se na Vás, až se uvidíme
třeba na nějaké kulturní či spor-
tovní akci, nebo se jen tak mineme
na chodníku a vyměníme si
pozdrav s úsměvem. Spokojené
Vánoce všem přeje

Marcela Chloupková

Pokračování ze str. 1 Vítání občánků
se uskutečnilo dne 20. 11. 2008

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

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

Romana Nováková, odbor kultury

Petr Čadek
Žaneta Vacková
Adam Fér
Štěpánka Šejnová
Petr Houska
Vojtěch Hejňák
Václav Smola
Vojtěch Lelovics
David Hamáček
Vít Karamon
Alena Prchalová
Antonio Kroščen

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
LYSÁ NAD LABEM , FARNÍ  CHARITA

LYSÁ NAD LABEM

zve děti i dospělé na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
a ŽIVÝ BETLÉM
24. 12. 2008 ve 13.30 hodin

v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem
ZPÍVAT BUDOU DĚTI ZŠ V LITOLI

a DĚTI ZŠ B. HROZNÉHO V LYSÉ N. LABEM

Město Lysá nad Labem
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

Domov na zámku 

p o ř á d a j í  v  p á t e k  1 2 .  1 2 .  2 0 0 8  v  1 7  h o d i n

Zimní setkání 
v zámeckém parku

a v zámecké kapli
Rekapitulace stavu oprav soch a stavebních prací - setkání
s hrabětem Šporkem - malý vánoční koncert - občerstvení

S r d e č n ě  z v o u  o r g a n i z á t o ř i
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Blahopřejeme
„Štěstí je pouze láska. A láskou štěstí."
Adalbert von Chamisso

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří 

oslavili své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
Františka Jelínková

Věra Oupicová
Bořivoj Kučera

Karel Zumr
Marie Mincbergerová

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

3.,17.12. Kurz drátování
Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

4.12. Čtení s čertem
Od 15,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

4.12. Mikulášská nadílka
Od 16,00 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.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

5.-7.12. Výstava Ptačí svět
Výstaviště Lysá nad Labem - www.vll.cz

5.-7.12. Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem - www.vll.cz

6.12. Mikulášský Polabský motoráček (Mochov - Libice n. C.)
S nadílkou pro děti

Odjezdy z Lysé: 10.09,14.49,11.48,13.55,17.16 - karelotava@centrum.cz

7.12. Turnaj v kulečníku
Od 9,30 hod. v ZŠ J. A. Komenského - hochman.j@seznam.cz

7.12. O perníkové chaloupce aneb O Mařence, Jeníčkovi,
stařence a perníčkovi
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

11.12. Předvánoční jarmark
Od 16,00 hod. ve všech pavilonech ZŠ Komenského

reditelka@zsjaklysa.cz

12.-14.12. Stříbrné trhy
Výstaviště Lysá nad Labem - www.vll.cz

12.12. Zimní setkání se sochami 
V 17,00 hod. v zámeckém parku - bodnarova@mestolysa.cz

12.12. Justin Lavash - kytara
Zdena Košnarová - klavír
Od 20 h Živý hudební doprovod k filmům v kině na Husově nám.

www.luftkinoklub.cz

13.12. Polabské vystoupení škol
Od 14,00 hod. na výstavišti - reditelka@zsjaklysa.cz

14.12. Tradiční vánoční koncert hasičské dechovky
Od 19 h 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

18.12. Zájezd na Advent do Pasova
horcickova@mestolysa.cz

18.12. Školní vánoční koncert
Od 16,00 hod. v Základní škole praktické a speciální - zvslysa@seznam.cz

19.-21.12. Zlaté trhy
Výstaviště Lysá nad Labem - www.vll.cz

19.12. Projekce filmů Tomáše Vorla - Z města cesta, Skřítek
Duobetic Homunkulus - koncert
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

24.12. Vánoční zpívání a živý Betlém
Od 13,30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele - labutova@seznam.cz

24.12. Vánoční videoprojekce 
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

26.12. Vánoční koncert se sólisty
Od 16,00 hod. v Kostele sv. Jana Křtitele - frankeova@mestolysa.cz

26.12. Vánoční nadílka aerobiku
Od 15,30 hod. v sokolovně - luckaswindler@seznam.cz

26.12. Oskar Petr (ex Marsyas) a Jirka Vopava (COP) - koncert
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

31.12. Silvestr v kině - JAMNIGHT
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

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

na www.otomtoje.cz.

Dne 26. 12. 2008 oslaví manželé Miluška a Vladimír
Novotných krásných 60 let společného života. 

Do dalších let hlavně pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu v rodinném kruhu

p ř e j e  d c e r a  s  r o d i n o u .  

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

Dne 6. 12. 2008 uplyne 50 let společné cesty 
životem manželů Františka a Antonie Procházkových
z Litole. Do dalších společných let přejí hodně zdraví

a spokojenosti děti s rodinami.



Když byla v polovině 19. stole-
tí zrušena vrchnostenská správa,
byly zřizovány různé úřady na
úrovni okresu. Lysá nemohla,
vzhledem ke svému významu,
pomýšlet na sídlo politického
okresního úřadu. Proto se ucháze-
la o zřízení sídla okresního soudu,
čímž by se vymanila z pravomoci
Okresního soudu v Benátkách nad
Jizerou.

Žádost o zřízení okresního
soudu podala Lysá nad Labem
spolu s okolními obcemi (Bená-
tecká Vrutice, Litol, Milovice,
Ostrá, Stará Lysá, Stratov) v roce
1937. Obecní zastupitelstvo argu-

mentovalo jednak velkou vzdále-
ností a špatným dopravním spoje-
ním do Benátek, jednak nárůstem
obyvatelstva v Lysé a okolí, výz-
namem vojenského tábora v Milo-
vicích a předpokladem dalšího
rozvoje Lysé díky výhodnému
spojení do Prahy. Spojilo problém
zřízení okresního soudu se vzni-
kem okresního úřadu v Benát-
kách. Jeho vznik hodlalo bloko-
vat, pokud nesvolí Benátky ke zří-
zení okresního soudu v Lysé.
Patrně vzhledem k napjaté situaci
předválečného Československa se
však nepodařilo okresní soud
ustavit. Jediným výsledkem bylo
rozšíření tzv. „soudních dnů“
v Lysé ze dvou na tři dny v měsí-
ci. Nakonec nebyl zřízen ani plno-
hodnotný okresní úřad v Benát-
kách, pouze expozitura Okresního
úřadu Mladá Boleslav.

PhDr. Michal Řezníček 

Archivní 
střípky
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ČERVEN 2008

K I N O
Začátky projekcí 20,00 hod.,
pokud není uvedeno jinak

St 3.12. (ODK) Ivetka a hora
režie: Vít Janeček, ČR, 2008, premiéra 20. 11.
2008 
Dokumentární film o spirituální zkušenosti jedné
dívky na slovenské hoře Zvir.
Vidění se opakovala od 5. srpna roku 1990
každý měsíc až do 6. srpna 1995, místo navštívi-
lo statisíce lidí. Hora Zvir byla v letošním roce
prohlášena za poutní místo. Cena za nejlepší
dokumentární film roku 2008 na mezinárodním
festivale dok. filmů v Jihlavě.
DVD projekce v baru kinoklubu,
vstupné: 60,- Kč

Čt 4.12 Poločas rozpadu
Komedie / Drama, Slovensko, 2007, 105 min 
Tragikomédia zo súčasnej Bratislavy o rozpade
vzťahov a hodnôt, o miznutí elementárnej sluš-
nosti z nášho života. Vstupné 70,-

Po - Út 8. a 9.12.
Quantum of Solace
Akční / Dobrodružný / Drama / Thriller, USA /
Velká Británie, 2008, 106 min
Pokračování vysokooktanového dobrodružství
Jamese Bonda (DANIEL CRAIG) 
ve filmu CASINO ROYALE.
Vstupné 80,-

Čt 11.12. Nadine
Drama, Belgie / Nizozemí, 2007, 105 min
Druhý celovečerní film Erika de Bruyna se
zamýšlí nad generací soběstačných žen, které
dávají přednost kariéře před rodinou.
Vstupné 70,-

Pá 12.12. (ODK) 
Kabinet doktora Caligariho
Drama / Horor / Fantasy, Německo, 1920,71 min

(ODK) Moderní doba
Komedie, USA, 1936, 87 min, 
Režie: Charles Chaplin 
Živý hudební doprovod.
Vstupné: 70,-  Kč

Út 16.12. Děti noci
Drama, Česko, 2008, 84 min, Režie: Michaela
Pavlátová, Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Jan
Dolanský 
Intimní příběh dívky uvázlé mezi dětstvím a
dospělostí v autentickém a zajímavém prostředí
pražského Karlína.
Vstupné 70,- Kč

St 17.12. Česká rapublika
Dokumentární / Hudební, Česko, 2008, 90 min,
Režie: Pavel Abrahám, Hrají: Hana Hegerová 
Zábavný dokument, který těží z neustálého
vytváření umělých konfrontací.
DVD projekce v baru kinoklubu,
vstupné: 70,- Kč

Čt 18.12. (ODK) 
Rembrandtova Noční hlídka
Drama / Mysteriózní / Historický, Velká Británie /
Německo / Francie / Polsko, 2007, 125 min,
Režie: Peter Greenaway 
Nový film slavného a celosvětově uznávaného
režiséra P. Greenawaye o životě a díle jednoho z
největších malířů našich dějin.

Pá 19.12.
Projekce filmů Tomáše Vorla:
od 18 h. Skřítek
od 20 h. Z města cesta
Vstupné: 50,- Kč / film

Út 23.12. Nestyda
Komedie, Česko, 2008, 88 min, Režie: Jan
Hřebejk 
Film, který Michal Viewegh s nadsázkou označu-
je jako neromantickou komedii o manželství a
sexu, vznikl na základě jeho bestselleru
„Povídky o manželství a o sexu“.
Vstupné: 80,- Kč

Čt 25.12. Taková normální rodinka
Komedie, Česko, 2008, 90 min, 
Režie: Patrik Hartl
Film na motivy jednoho z nejoblíbenějších 
českých televizních seriálů a knihy Fan
Vavřincové, navazující na to nejlepší z televizního
zpracování a zároveň obohacující děj o nové
situace a zvraty.
Vstupné 70,- Kč

Út 30.12. U mě dobrý
Komedie, Česko, 2008, 102 min, 
Režie: Jan Hřebejk
Devadesátá leta rašícího kapitalismu v Čechách.
Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, kteří se 
pravidelně scházejí v přístavní hospodě na
Libeňském ostrově a jsou odhodláni vzít zákon
do vlastních rukou.
Vstupné 70,- Kč

P R O  D Ě T I
( K I N O ,  
D I V A D L O )
Dětské neděle - začátky projekcí 
a představení v 15,00 hod.

Ne 7.12. O perníkové chaloupce
aneb O mařence, Jeníčkovi,
stařence a perníčkovi 
Uvádí Divadlo ZPRAKU při divadle v Horních
počernicích
Vstupné: 70 Kč dítě, dospělý; 250,- rodinné 
(2 dospělí a dvě děti, příp. 1 dospělý a 3 děti)

Ne 21.12. Vesmírní opičáci
Animovaný / Komedie / Dobrodružný, USA,
2008, 81 min 
Vstupné: 60,- Kč

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.

Pá 5.12. (ODK) 
Vernisáž výstavy obrazů básnířky
a malířky Hany Fouskové,
autorské čtení, host: Vladimír Pavlovič 
(ODK) Pepíček Čečil 
- akordeon, zpěv (koncert)

St 10.12. Vánoční koncert učitelů 
a žáků ZUŠ F. A. Šporka od 19 hod.

Pá 12.12. (ODK) Justin Lavash -
kytara, Zdena Košnarová - klavír
Improvizovaný hudební doprovod 
k němým  filmům
Vstupné: 70,-

Út 16.12. Mrazík
Představení ZUŠ na motivy známé pohádky 
od 17,30

Pá 19.12. Projekce filmů 
Tomáše Vorla - Skřítek,
Z města cesta,
Duobetic Homunkulus (koncert),
(ODK) Víra je bezbožnost  
- osvětový traktát, umocněný projekcí tematic-
kých fotografií a korespondujícím zvukovým
doprovodem,  
Vstupné: 50,- Kč / film

St 24.12. Vánoční videoprojekce,
bar otevřen od 20 hod.

Pá 26.12. Oskar Petr (ex Marsias) 
a Jirka Vopava (COP) - koncert
Vstupné: 70,- Kč

St 31.12. Silvestr v kině 
- JAMNIGHT 

LUfT KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

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

PROGRAM PROSINEC

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.

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 :

K I N O
1.1. Karamazovi
6.1. Sněženky a machři po 25 letech
9.1. Metropolis
13.1. Anglické jahody
15.1. Max Payne
20.1. REPO: Genetická opera
21.1. Katyň
22.1. Zohan: Krycí jméno Kadeřník
23.1. ...a bude hůř
27.1. Hlídač č. 47
29.1. Vy nám taky šéfe

D Ě T I
4.1. Kozí příběh - pověsti staré Prahy
11.1. Šíleně prolhaná princezna 
(divadlo Bez názvu)
18.1. Nejkrásnější hádanka

A K C E
9.1. Vernisáž výstavy obrazů Šimona Pikouse,
koncert
16.1. Stephen Brandon 
(kytara, zpěv, „urban folk“, Sydney, Australia)
23.1. A bude hůř (koncert), ...a bude hůř 
(projekce filmu)
24.1. FEIOJADA: portugalský večer
30.1. SeAniN (zpěv, mandolína, kytara,
„irský pop-folk“ Irsko/Německo)

PTAČÍ SVĚT
Výstava exotického ptactva

5. 12. - 7. 12. 2008

POLABSKÉ 
VÁNOČNÍ TRHY
Příležitost k předvánočním nákupům 
pod jednou střechou
14. ročník oblíbených prodejních 
adventních výstav

MIKULÁŠSKÉ TRHY
5. 12. - 7. 12. 2008

STŘÍBRNÉ TRHY
12. 12. - 14. 12. 2008

ZLATÉ TRHY
19. 12. - 21. 12. 2008
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Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz; 
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 3. a 17. prosince 2008

od 16.30 hodin

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

11

Čtení s čertem
Přijďte do dětského oddělení 

ve čtvrtek 4. prosince 2008 od 15.30 hodin!
Budeme si číst a hrát čertovskou pohádku.

A nakonec si každý malý posluchač 
vlastnoručně vyrobí vánoční ozdobu!

V š i c h n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i !

22

Beletrie pro dospělé
Harris Joanne, Krysařovy střevíce -

Benamou Georges Marc, Mnichovský
přízrak - Robb J. D., Smrtící imitace -
Jakoubková Alena, Slavnosti krokodý-
lů - Viewegh Michal, Román pro muže
- Vasold Manfréd, Křížové výpravy -
McBain Ed., Zlo na ostrově - Mc
Dermott Andy, Honba za Atlantidou -
Brown Sandra, Adamův pád - Vět-
vička Václav, Herbář pod polštář -
Coben Harlan, Temné lesy - Svěrák
Zdeněk, Povídky - King Stephen,
Svědectví

Naučná lit. pro dospělé:
Wilkinson Toby A. H., Lidé starého

Egypta, Krumlovský Felix, Ututlané
dějiny, aneb Záhady slavných postav
naší historie - Freud, Dobrodružství
psychoanalýzy - Konopka Peter, Cyk-
listika - Jurewitz Freischmidt S., Vlád-

kyně Louvru - Stevenson Neil, Archi-
tektura - Dvořáček Petr, České památ-
ky UNESCO   

Beletrie pro děti:
Francková Zuzana, Drobná vítěz-

ství - Lomová Lucie, Zlaté české
pohádky - Hlaváčková Iva, Tajemná
země Minor - Daxelmüller Christoph,
Kouzelníci, čarodějnice a magie -
Townsend Sue, Pravdivá zpověď
Adriana Molea - Coville Bruce, Dračí
vejce - Brezina Thomas, Tajemství
stříbrných vlků - La Fontaine J., Bajky

Naučná lit. pro děti:
Hegerová Vendula, Nauč mě kreslit

- Tamowski W., Rytíři - Übelacker
Erich, Měsíc - Gilsenbach H., Stromy
- Bär Frank P., Hudební nástroje -
Znáš svět kolem sebe? - Arredondo
Francisko, Hledej hasiče - Reichardt
Hans, Sedm divů světa  

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 

Napětí: Stalo se, Zločinec, Krvavá hra-
nice, Umění války II. - zrada
Sci-fi: Hvězdná brána - návrat,
Ironman, Neuvěřitelný Hulk

Pro mládež: Horton, Já a moje příše-
ra, Méďa Fantasie 1a 2
Ostatní: Indiana Jones a království
křišťálové lebky, Zapomenutý ostrov
Komedie: Tvrdé palice, Kopačky

Nové videokazety ve videopůjčovně

„Týden knihoven“ opět slaven
v naší Městské knihovně 

V rámci každoročních oslav
Týdne knihoven jsme i letos
v týdnu od 6. do 10. října připravi-
li pro malé i velké čtenáře mnoho
zábavných i poučných akcí. Tři
dny v týdnu byly ve znamení kni-
hovnického čtení pro děti, které
navštěvují družiny místních
základních škol. Malé čtenáře
jsme seznámili zábavnou formou
s novými nakladatelskými počiny
v oblasti dětské tvorby a společně
jsme vyluštili malovanou maxikří-
žovku. Úterní dopoledne bylo ve
znamení vystoupení klauna Ferdy
pro děti z dětského domova
v Milovicích. Klaun Ferda zane-
chal úsměvy nejen na tvářičkách
dětí, ale i mnohých dospělých.
Malé dárečky, které měl připrave-
ny, mile potěšily. S malými oby-
vateli dětského domova jsme se
rozloučili vlastnoručně upečený-
mi dobrotami a teplým čajem na
cestu. Na úterní podvečer jsme
připravili pro dospělé čtenáře his-
torickou přednášku PaedDr. Marie
Kořínkové z cyklu Toulky naší
minulostí, tentokrát na téma české
země po Bílé hoře.

Vyvrcholením oslav se stala
páteční Klučičí párty aneb
Pomáhat a chránit. Ve spolupráci
s Policií ČR, obvodní oddělení
Lysá nad Labem, jsme připravili
pro naše malé čtenáře bezpečnost-
ně vzdělávací akci, na které

nechyběla hra v terénu, přednáška
npor. Jany Skálové a netrpělivě
očekávané překvapení. Bleskový
vpád příslušníků zařazených
v pořádkové jednotce Policie ČR
do knihovny vzbudil u kluků nej-
prve rozpaky, které záhy přešly
v nadšení. Předvedení zadržení
pachatele, ukázky výstroje
a výzbroje včetně ukázek hmatů
a chvatů spolu s možností vyzkou-
šet vše na „vlastní kůži“ mělo
u kluků velký ohlas. Večer nás
ještě čekal turnaj v šipkách. 3 nej-
lepší hráči obdrželi krásné ceny.
Po přípravě na spaní si kluci plní
zážitků ještě pustili film na dobrou
noc. V sobotu 11. 10. 2008 kolem
9. hodiny jsme se všichni rozešli
ke svým domovům.

Pro nás knihovnice to byl týden
plný práce, napětí, zda všechno
vyjde tak jak má, ale samozřejmě
i uspokojení z rozzářených dět-
ských očí. 

Závěrem patří velké poděková-
ní městu Lysá nad Labem za
finanční příspěvek, Policii ČR za
příkladnou spolupráci a firmě JPC
s.r.o. za pomoc při výběru cen.

Pomalu už začínáme vymýšlet
program na Týden knihoven
v roce 2009. Na všechny se moc
těšíme! 

Michaela Baštecká,
Městská knihovna

Občanské sdružení Děti naděje ve spolupráci 
s Mateřským centrem v Milovicích

Vás zvou na 

benefiční koncert 
konaný 14. 12. od 14.30 hodin 

v Divadle Mladá, náměstí 30. června 507, Milovice

Vstupné: dospělí 60.- Kč, děti 3-15 let 30.- Kč

Výtěžek bude věnován na práci neziskových organizací 
pro děti a mládež v Milovicích.

Účinkující: Yamaha Class - zobcová flétna, rytmické krůčky 
(děti 3-7 let), Run(a)way - alternativ rock (teenager 15-19 let),

Abraham Team - vokálně instrumentální soubor (dospělí)

Sponzoři: město Milovice, Yabok s.r.o. úklidový 
servis, Moje kytice, Technické služby Milovice s.r.o.
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P. Josef Vojáček

V neděli 7. prosince 2008 od
15.30 hodin bude odhalena na
náměstí Bedřicha Hrozného na
domě č.p. 13 pamětní deska páte-
ru Josefu Vojáčkovi. Na to hned
navazuje adventní koncert v kos-
tele sv. Jana Křtitele pořádaný
z iniciativy Farní charity a Řím-
skokatolické farnosti.

Pater Josef Vojáček žil mezi
námi čtyřiapadesát let. Pocházel
ze starobylého rytířského rodu ze
Smíchova. Od r. 1904 působil
v Lysé jako katecheta. Před 1. svě-
tovou válkou zde založil šedesáti-

členný první žákovský
orchestr v Čechách, financo-
val nákup hudebních nástro-
jů a pultů, rozepisoval noty
a sám vyučoval děti hře na
jednotlivé instumenty. Na-
psal mnoho hodnotných cír-
kevních skladeb a několik
mší.

Nám občanům Lysé, se
však nejvíce zavděčil knihou
Grunty, domky a jejich maji-
telé. Takový přehled historie
svých staveb má málokterá
obec. P. Vojáček pátral
v matrikách a archivech, aby
pak mohl vydat tento vzácný,
ucelený dokument.

Jeho tvůrčí období je spjato
s bytem na náměstí Bedřicha
Hrozného v č.p. 13 kde žil i slav-
ný rod Bergerů (barokní malíř
Václav Petr B. či zakladatel
Bergerovy cukrárny ve Vodičkové
ulici v Praze) a samozřejmě zakla-
datel dětského ústavu prof.
MUDr. Rudolf Jedlička.

K Jedličkově desce na zmíně-
ném domě přibude tedy po záslu-
ze také Vojáčkova.

Přijměte prosím naše pozvání.

Jana Křížová

Lysá zpívala a hrála Břeclavi
Vystoupení umělců z Břeclavi

a Poštorné na XII. Šporkových slav-
nostech mají návštěvníci ještě v živé
paměti. Jako „oplátku“ připravilo
město a Spolek rodáků a přátel Lysé
nad Labem koncert v kostele sv.
Václava v Břeclavi. V sobotu 15. 11.
2008 se do Břeclavi vydala malá sku-
pina, vedená místostarostou města
panem Tomášem Sedláčkem. Spolek
rodáků a přátel reprezentovala před-
sedkyně spolku paní Dr. Papáčková.
Hudebníci z Lysé byli zastoupeni
Šporkovým triem ve složení: Věra
Vartová - housle, Jiří Krupička - vio-
loncello, Karel Novotný - kytara,
(umělecký vedoucí). Ozdobou skupiny
- zjevem i hlasem - byla slečna Libuše
Myřátská. Pochází sice z Čáslavi, ale
duchovně je již několik let spjata se
Šporkovými slavnostmi i s Květi-
novými slavnostmi, takže jsme ji čás-
tečně umělecky „adoptovali“. 

Pan děkan Mgr. Josef Ondráček
krátce přivítal přítomné a poté se prů-
vodního slova ujal sám František
Antonín hrabě Špork (v podání Jaro-
slava Bittnera). V úvodu představil
hraběte a jeho odkaz pro město i pro
hudební kulturu. A pak už zazněly
tóny varhan, Šporkova tria i andělský
hlas z kůru, patřící Libušce Myřátské.
Ocenění zaslouží i domácí varhaník
pan Jan Šprta, studující 5. ročník kon-
zervatoře v Brně. Viděli se s Libuškou

poprvé 1,5 hodiny před koncertem, ale
odvedli vskutku profesionální výkon.

Během koncertu jsme vyslechli
skladby velikánů J. S. Bacha, W. A.
Mozarta, ale velký potlesk sklidil
i současný skladatel Zdeněk Tošnar ze
Staré Boleslavi se skladbou Nálady
v podání Šporkova tria. Posluchači se
určitě nenudili a 90 minut koncertu
uteklo jako voda. O úspěchu svědčilo
to, že více než 100 přítomných po
zaznění posledních tónů spontánně
aplaudovalo vestoje. Pochvalný pot-
lesk určitě zněl i v uších pana Ing.
Kolacího, který připravil scénář kon-
certu včetně návrhu průvodního slova,
ale účastnil se jiné akce v Praze. A pak
už přišly na řadu nádherné kytice růží
pro umělce, které, stejně jako výzdoba
kostela, byly dílem pana děkana. 

Jen neradi jsme se loučili s přátel-
ským prostředím. Byli jsme si vědomi
toho, že máme za sebou další kapitolu
v rozvíjení partnerských vztahů, aby
smlouva nešustila jen papírem, ale
vešla do života lidí, kteří se budou rádi
navštěvovat a spolupracovat.

Závěrečná poděkování patří vedení
města za finanční podporu koncertu,
Sboru dobrovolných hasičů za poskyt-
nutí Fordu Transit a v neposlední řadě
panu Krejčíkovi, který seděl za jeho
volantem. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem,
Farní charita Lysá nad Labem 

a Římskokatolická  farnost Lysá nad Labem 

Vás zvou na

Odhalení pamětní desky
P. Josefa Vojáčka

v neděli 7. 12. 2008 v 15.30 hodin 
na domě č. p. 13 na náměstí B. Hrozného

Od 16.00 hodin následuje v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele tradiční 

Adventní koncert
VARHANY - MARTIN KUBÁT 
ZPĚV - CHRÁMOVÝ SBOR 

- DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
RECITACE - VÁCLAVA ŠOLCOVÁ

ZAKOUPENÍM MALÉHO DÁRKU PŘISPĚJETE
DĚTEM Z DĚTSKÉHO DOMOVA 

ZÁŠTITU NAD TÍMTO KONCERTEM PŘEVZALA
PANÍ MÍSTOSTAROSTKA MARCELA CHLOUPKOVÁ

(kostel na nám. B. Hrozného)

21.12. bohoslužby s vystoupením dětí, pěveckého sboru a orchestru 
od 9,00 hodin

25.12. bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 
od 9,00 hodin

25.12. bohoslužby v Čelákovicích, Vašátkova ul., s vysluhováním
večeře Páně od 14,00 hodin 

26.12. bohoslužby, káže host - Blahoslav Matějka z Kolína
od 9,00 hodin

28.12. bohoslužby - od 9,00 hodin
1. 1. bohoslužby s vysluhováním večeře Páně - 9,00 hodin

V š e c h n y  s h ro m a ž ď o v ac í  p ro s t o r y  j s o u  v y t á p ě n y.

V E  VÁ N O Č N Í M  O B D O B Í  VÁ S  Z V E M E
K  E VA N G E L I C K Ý M  B O H O S L U Ž B Á M  

Středa 24. prosince Kostomlaty dětská mše svatá 15,30 hod.
Milovice 22,00 hod.
Lysá n. L. 24,00 hod.

Čtvrtek 25. prosince Milovice 8,00 hod.
Lysá n. L. 9,30 hod.
Kostomlaty 11,00 hod.

Pátek 26. prosince Milovice 8,00 hod.
Lysá n. L. 9,30 hod.

Středa 31. prosince sedmý den v oktávu Narození Páně
sv. Silvestra
Mše poděkování na konci kalendářního          
roku Lysá nad Labem 17,00 hod.

P Ř E H L E D  K AT O L I C K Ý C H  
VÁ N O Č N Í C H  B O H O S L U Ž E B  2 0 0 8
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P ř i p r a v u j e m e  n a  p r o s i n e c

Pro děti do 2 let:
● Masáže kojenců a batolat
● Yamaha Class Hrátky s robátky - děti od 4 do 18 měsíců      
● Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro děti a rodiče 

- děti od 1,5 - 2 let

Pro děti od 2 let:
● Yamaha Class První krůčky k hudbě - děti od 18 měsíců do 4 let
● Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro děti a rodiče - děti 

od 2 - 3 let                                       
● Angličtina pro děti
● Tvořeníčko
● Brousíme si jazýčky - logopedická poradna

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

Pro všechny děti:
● Maňáskové - divadélko pro malé i větší děti
● Pravidelné návštěvy solné jeskyně pro děti s hlídáním

Pro těhotné a maminky je připraveno pokračování gravidjógy,
pilates a kalenetiky. Pokračují také relaxační večery pro ženy 
a výtvarná dílna pro dospělé.

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.

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

4 . prosince  od 16.00 hodin

- maňáskové divadýlko Čert a Káča, na palubu Parníčku
přijde Mikuláš s nadílkou

Kroužky:

Mikulášská nadílka
na Parníčku s maňáskovým divadlem

Vítězky se podívají do
Evropského parlamentu

Soutěž v dějepisných znalos-
tech pořádanou pro žáky lyských
škol při příležitosti 90. výročí
vzniku Československa vyhlásil
v květnu Spolek pro rozvoj města
Lysá nad Labem ve spolupráci
s Dr. Marií Kořínkovou a odbo-
rem školství a kultury městského
úřadu.

Ve dvou kategoriích - pro 6. až
9. ročníky základních škol a pro
střední školy - se soutěže zúčast-
nilo 26 zájemců. Ti po přihlášení
dostali v písemné podobě 17
respektive 20 otázek z oboru his-
torie, z nichž se polovina týkala
minulosti našeho města, a rovněž

seznam doporučené literatury.
Vypracované odpovědi mohli
odevzdat do 12. září. Potom násle-
dovalo vyhodnocení.

Vyhlášení vítězů soutěže se
konalo v rámci oslav státního
svátku 28. října v evangelickém
kostele. Všechna oceněná místa
získaly dívky. Od předsedy spolku
Ondřeje Rašína a jeho předchůdce
Ing. Vladislava Šťastného převzaly
knihy a další tiskoviny, vítězky
obou kategorií poukazy k návště-
vě Evropského parlamentu ve
Štrasburku, které poskytl europo-
slanec Hynek Fajmon.

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

Vstupné
30 Kč dospělí, děti zdarma

Vyhodnocení soutěže
90 let od vzniku Československa

1. kategorie - základní školy
Základní škola Jana Amose Komenského 
Lysá nad Labem

1. místo Soňa Čadková .................................... 38 bodů
2. místo Viktoria Vorokhta ............................... 33 body
3. místo Natálie Hrušková ............................... 30 bodů

2. kategorie - střední školy a učiliště
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Lysá nad Labem

1. místo Monika Pilařová ................................ 74 body
2. místo Magdalena Šenková ........................... 72 body
3. místo Jana Fořtíková ................................... 69 bodů

Pravidelní návštěvníci Lyského
Montmartre vědí, že kromě
hudby, tance a divadelního umění
se zde svými díly chlubí známí
i méně známí výtvarní umělci.
V letošním roce jsme měli zapůj-
čeno několik obrazů ze sbírky
moderního umění pana Charlese
Butlera, majitele zámečku Bon
Repos. Pro návštěvníky jsme
v rámci této malé galerie připravi-
li soutěž. Měli vymyslet název
jednoho z obrazů.

Sešlo se deset zajímavých
nápadů - Pěkný úlovek, Vstup do
„EU - zóny“, Modlitba po proje-
vu, Už mám dost skotských střiků,
Konec s pitím, Messenger, Brána

do minulosti, Pokrok nezastavíš,
Poslední soud, Stator a rotor. 

Odborné porotě se nejvíce líbil
název BRÁNA DO MINULOS-
TI. Autorkou je paní STANISLA-
VA LACINOVÁ. Kromě jména
na soutěžním kuponu nezanechala
jiný kontakt. Pokud bude tyto
řádky číst, určitě si také přijde pro
zaslouženou odměnu v podobě
láhve vína Bon Repos, kterou si
může vyzvednout na Městském
úřadě, na odboru školství a kulury.

Dodatek na konec: autorem
„bezejmenného“ obrazu je Daniel
Pitínský a své dílo nazval Zvonek.

Za organizátory 
Dagmar Pechová

Ozvěny lyského Montmartre
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Výsledky fotosoutěže
vyhlášené Městským úřadem 
Lysá n. L., odborem kultury

Do soutěže přihlásilo 14 autorů celkem 40 fotografií.

„Kulturní bohatství naší republiky“
1. místo: foto č. 6  „Bezděz“, autor Aleš Grochol 
2. místo: foto č. 4  „Augustiniánský klášter“, autor Jan Řehounek
3. místo: foto č. 7  „Panna“, autor Aleš Grochol 

„Technika v přírodě“
1. místo: foto č. 40 „Mlýny“, autorka Radka Krupová
2. místo: foto č. 11 „Staré zdymadlo II.“, autor Miroslav Šmejkal
3. místo: foto č. 37 „Západ nad dráhou“, autor Aleš Grochol 

1. místo v každé kategorii bude oceněno peněžní poukázkou ve výši 2.000,- Kč, 2. místo
peněžní poukázkou ve výši 1.000,- Kč a 3. místo peněžní poukázkou ve výši 500,- Kč.
Tyto poukázky budou splatné v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem na nákup zboží
dle vlastního výběru. 

Všechny fotografie
jsou vystaveny na
MěÚ do 30. 12.
2008, 2. patro,
dveře č. 58.  
Autoři neoceněných
fotografií si mohou po
tomto datu fotografie
osobně vyzvednout.

Všem vítězům blaho-
přejeme a přejeme
mnoho dalších úspě-
chů.

Alena Frankeová,
odbor kultury

č. 40

č. 6

č. 37

č. 11

č. 4

č. 7
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Představujeme
V tomto prosincovém předvá-

nočním vydání bychom vám, čte-
nářům Listů, rádi představili dal-
šího z lidí, kteří do pomyslné
mozaiky života vkládají pestrá
sklíčka. Člověka, který si dal za cíl
do palety barev pozdního podzi-
mu lidského bytí přidat trochu
více pohody a slunce. Tím člově-
kem je ředitelka lyského Domova
Na Zámku, který se stará o více
než stovku seniorů a snaží se jim
zpříjemnit poslední životní etapu.
Úkol vskutku nelehký, obzvláště
pokud si uvědomíme, že ač je
lyský zámek krásný, není zrovna
pro tento účel ideálním místem.
Paní Marie Beníková posledního
prosince tohoto roku z domova
odchází a sama se zařadí mezi
seniory. K rozhovoru s ní nás
vedle toho vedlo i to, že v tomto
předvánočním čase by nám násle-
dující řádky měli připomenout, že
lidský život není neměnný a že se
někdy zbytečně ženeme za nedůle-
žitými věcmi. A že bychom měli
v sobě zcela bezezbytku potlačit

bohužel ještě zažité, že nemocní
a staří se nás vlastně vůbec netý-
kají. Marie Beníková se spolu
s týmem pracovníků o seniory
stará již od roku 1976, tehdy ještě
jako zdravotní sestra, a od roku
1990 už coby ředitelka. A podařilo
se jí zrovna v ne lehkých podmín-
kách vytvořit pro ně druhý
domov. Během jejího působení se
podařilo domov „otevřít“ i veřej-
nosti ať už příjemnou kavárnou,
podílem na Šporkových slavnos-
tech a dalšími akcemi, které se zde
konají, nebo prací filmařů, kteří
sem přivedli řadu osobností
a coby komparz zapojili i místní
obyvatele. Domov navštívili
i všichni resortní ministři. Stála
i u zrodu sbírky na opravu soch
v zámeckém parku. Po svém
odchodu se chce věnovat rodině,

hlavně vnoučatům, vystudovat
dějiny umění na Univerzitě třetího
věku, které chtěla vystudovat už
po maturitě, ale tehdejší doba
tomu nebyla nakloněna. Pokud jí
čas a zdraví dovolí, chtěla by
i nadále v sociálních službách
pomáhat jako dobrovolník. Ráda
si přečte dobrou knihu, zacvičí
jógu či si zajede na kole do příro-
dy a vyšetří si čas i na svého pej-
ska. 

A jak se vlastně člověk dostane
k povolání sloužit starým lidem?

Můj vztah ke starým lidem vzni-
kl už v dětství. Moji rodiče v té 
době měli pronajatou restauraci
U Chloupků, kde jsem se i narodila.
Maminka v restauraci pomáhala,
takže jí s naší výchovou pomáhala
babička. Měli jsme skvělou a hod-
nou babičku. Dalšími zlomovými
momenty v mém životě bylo one-
mocnění tatínka tuberkulózou, to
bylo i podmětem ke studiu na zdra-
votní škole, protože jsem cítila
potřebu nějak pomoci, a nemoc mé
maminky. Abych jí mohla být

nablízku, začala jsem
pracovat v Kovoně, na
půl úvazku jako zdra-
votní sestra a na půl ve
mzdové účtárně. Tam
jsem se naučila to, co
mi pak pomohlo i tady. 

Lyský domov pro-
šel velkou rekonstruk-
cí, což asi pro vás
nebylo úplně jedno-
duché…

Dnes už na to vzpo-
mínám s úsměvem, ale
někdy to bylo velmi
těžké. Do technických
věcí jsem vůbec nevi-
děla, ale možná že to
bylo i trochu výhodou.
Někdy je lépe nevědět,
co vás čeká. A také
v tom roce devadesát
byla jiná atmosféra.
Lidé byli vstřícní
a ochotní pomáhat.

Moc mi v té době, kdy jsme dělali
vnitřní fasádu, přiváděli na zámek
vodu, zřizovali nový prádelenský
provoz, novou kuchyň, kotelnu
a kavárnu pomohl správce pan
Skála. A samozřejmě že i tehdy bylo
tím nejtěžším sehnat finance.

Máte tu krásnou kapli, která je
určitě chloubou nejen domova.

Ano, to byla jedna z prvních věcí,
kterou jsme obnovovali. Na její zno-
vuotevření přišlo tehdy hodně lidí, to
bylo druhý pátek v prosinci roku
1992. Udělali jsme z toho malé spo-
lečenské setkání.

Řadu let usilujete o stavbu
nového domova pro seniory, jak to
nyní vypadá?

O nový domov usiluji již od roku
1994. Dnes máme finance, stavební
povolení na budovu č. 13, která bude
součástí domova. Jsme v závěrečné

fázi. V prosinci navštívíme s paní
místostarostkou Chloupkovou nové
vedení krajského úřadu, který je
naším zřizovatelem, aby celá věc
mohla pokračovat a aby se již sku-
tečně začalo. 

A proč to vlastně celé trvá tak
dlouho?

Jedním z hlavních důvodů je fakt,
že se nejdříve začalo stavět tam, kde
tehdejší domovy musely být navrá-
ceny v rámci restituce, což se lyské-
ho zámku netýkalo. V našem přípa-
dě stát nebyl ničím tlačen. Takže
jsem věděla, že deset let není šance.
Ale řekla jsme si, že nebudu sedět
s rukama v klíně. Oslovila jsme stu-
denty fakulty architektury a pozvala
je k nám. Ti vypracovali studii, kte-
rou jsme poté prezentovali na
Výstavě seniorů, kde se mohla veřej-
nost s celou akcí seznámit. 

Kdy počítáte, že by se nový
domov mohl otevřít?

Od začátku stavby za dva až dva
půl roku. 

Místo pro nový domov seniorů
by mělo být přímo ve městě mezi
základními školami. To se však
u některých místních setkalo
s nevolí. Člověk by řekl, že předli-
stopadový postoj, že nemocní a staří
vlastně neexistují, je už minulostí.

Bohužel není, je to špatný postoj
společnosti. Jako by ti lidé, kteří žijí
zde na zámku, neměli takovou cenu,
jako ostatní.

A jak je tomu v cizině? Měla jste
možnost navštívit zařízení tohoto
typu u našich vyspělejších souse-
dů? A můžeme se v tomto směru
nějak srovnávat?

Několik domovů jsem měla mož-
nost navštívit a všude jsou senioři
součástí komunity. Domnívám se, že
řada domovů u nás je mnohem
luxusnějších než v cizině, a dle
mého názoru je to zbytečné. Mě
mile překvapilo, že například
v Holandsku nebo v Rakousku jsou
domovy přizpůsobeny lokalitě, ve
které se nacházejí. V malém městě
je malý domov a zapadá do daného
místa. Kdežto u nás tomu tak není.
Přála bych si, abychom to uměli
i my. Aby domovy jednak provozně
skvěle fungovaly a aby se v nich lidé
cítili dobře. Hlavní je, aby lidé doži-

li v prostředí, kde se celý život
pohybovali, kde mají své rodiny,
známé a také svou „cenu“. 

V cizině v domovech pomáhá
i řada dobrovolníků, jak jsme na
tom u nás?

Samozřejmě, že kolem sebe
máme dobré lidi, kteří sem chodí.
Mezi ně patří paní doktorka
Kořínková. I když máme dobrý tým
pracovníků, tak bychom dobrovolní-
ků potřebovali více, tak jak je v cizi-
ně běžné. A neznamená to dělat
práci za personál, ale třeba si jen
popovídat nebo lidem číst, prostě
dělat jim společnost. 

Přesto máte v domově řadu akti-
vit, můžete nám je přiblížit?

Máme terapeutickou dílnu, kte-
rou vede paní učitelka Škodová, tam
se většinou scházejí dámy, ale páno-
vé tam chodí také. Pan doktor
Kořínek se věnuje hudbě. Hraje pra-
videlně na všech odděleních. Máme
také svůj malý hudební a pěvecký
soubor „Šporkovjanku“. Hudba
a zpěv má velkou sílu a pomáhá.
Pravidelně se u nás hrají kuželky
a člověče nezlob se. K procházkám
využíváme zámecký park.

A co byste popřála obyvatelům
domova i všem ostatním k nadchá-
zejícím vánočním svátkům?

Obyvatelům domova bych přála,
aby se už co nejdříve skutečně
„koplo“ a začal se stavět nový do-
mov, všem bych pak přála, aby je
měl někdo rád.

A my držme palce všem z Do-
mova Na Zámku i sobě, ať se obě
přání splní. 

Jana Křížová (jzk)
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Není nad dobrý start…
Na začátku školního roku žáci

prvních ročníků čtyřletého studia
(propagační výtvarnictví - propa-
gační grafika, modelář - návrhář
oděvů) SOŠ a SOU v Lysé nad
Labem v lavicích dlouho nepoby-
li. Svůj první týden strávili totiž
v Albrechticích v Jizerských
horách, v prostředí jako stvoře-
ném pro vzájemné poznávání
a stmelování kolektivu. To byl
také hlavní cíl adaptačního kurzu,
jehož pestrá náplň nedala šanci
nudě a pasivitě. Týmy zvládaly
sportovní, turistické a ekologické
aktivity, výtvarné činnosti -
zejména malbu v plenéru, psycho-
logické hry, kvízy a soutěže, zku-
sily si první pomoc a pokoušely se
o efektivní komunikaci v novém
kolektivu.

Počasí nezradilo a legrace si
všichni užili vrchovatě.

Společné zážitky budou určitě

dobrým vkladem pro čtyřleté sou-
žití nových kolektivů.

Jizerky, Alpine, za rok na shle-
danou!

PhDr. Vlasta Kočová,
SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Třídíme odpady v rámci
Recyklohraní

Škola J. A. Komenského Lysá
nad Labem se zapojila do školní-
ho recyklačního programu Re-
cyklohraní. Program pořádají ne-
ziskové společnosti ASEKOL,
ECOBAT a EKO-KOM, které
zajišťují sběr a recyklaci vyslouži-
lých elektrozařízení, baterií
a obalů. 

Cílem projektu je zvýšit pově-
domí o třídění odpadů u mladé
generace a také zajistit recyklaci

drobných vysloužilých elektroza-
řízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklo-
hraní bude naše škola vybavena
sběrnými nádobami na použité
baterie a drobné elektrozařízení.
Sběrné nádoby poskytnuté společ-
nostmi ASEKOL a ECOBAT
budou umístěny na chodbě u ředi-
telny školy v pavilonu D.

Každý žák bude moci do školy
nosit nepotřebné drobné elektros-
potřebiče (například starý mobil,
kalkulačku, telefon, elektrohrač-
ku, drobné počítačové vybavení,
discman nebo MP3 přehrávač)
a baterie (všechny typy baterií
používané v domácnosti, ne bate-
rie rezavé, ne těžší než 1 kg, ne
autobaterie a akumulátory z prů-
myslových podniků). 

Naši žáci se mohou zapojit také
do zábavných her a soutěží,
výtvarných či fotografických
úkolů a kvízů z oblasti třídění
a recyklace odpadů, které budou
organizátoři projektu zadávat.

Za nasbírané vysloužilé baterie
a drobná elektrozařízení a splněné
úkoly získá naše škola body, za
něž žákům budeme moci pořídit
různé učební pomůcky, hry
i vybavení pro volný čas. Katalog
odměn a další informace o projek-
tu jsou Vám k dispozici na
www.recyklohrani.cz.

Rodiče, prarodiče i Vy všichni
se můžete do Recyklohraní zapo-
jit. Máte-li doma vybité baterie či
vysloužilé drobné elektrospotřebi-
če, věnujte je svým dětem.
Zajistíte tak jejich recyklaci
a pomůžete nám získat body na
nákup odměn.

Školní parlament 
ZŠ J. A. Komenského 

Lysá nad Labem

Základní škola praktická a speciální v Lysé nad Labem,
Komenského 1534, zve všechny přátele na

školní vánoční koncert 
VÁNOČNÍ
RADOST

Přijďte si s námi zazpívat a zpříjemnit 
si předvánoční atmosféru ve čtvrtek 18. 12. 2008 

v 16 hodin do budovy školy. 
Těší se na vás učitelé a žáci školy.

I r e n a  D l a b o l o v á ,  Z u z a n a  S e d l á č k o v á

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
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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.

společné vystoupení škol 
J. A. Komenského a B. Hrozného 

a obce baráčníků z Lysé nad Labem

13. prosince 2008 od 14.00 hodin
na Výstavišti v Lysé nad Labem
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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

Vás srdečně zve na autobusový zájezd

ADVENT v PASOVĚ,
městě tří řek

V uličkách starého města poznáme jeho bohatou historii, v dómu
sv. Stephana uvidíme největší varhany na světě, na náměstí před
dómem nás čeká adventní trh. Individuálně pak můžete navštívit
největší muzeum českého skla na světě, biskupský poklad a další
zajímavé cíle. V nedaleké obchodní čtvrti lze nakoupit vánoční
dárky a vychutnat předvánoční atmosféru, ke které jistě přispěje
ochutnávka bavorských specialit v některé z útulných hospůdek.

Termín: čtvrtek 18.12.2008
Odjezd: v 5.00 z parkoviště u kina
Návrat: cca 21 - 22 hodin
Cena zájezdu: členové 350,- Kč, ostatní 390,- Kč 
Přihlášky: sl. Horčičková, MěÚ II. patro 

(členové spolku do 30.11. ) 

Setkání s Řádem maltézských
rytířů - johanitů

Spolek rodáků a přátel přivedl
na své říjnové setkání se zajíma-
vými spoluobčany či přáteli opět
nové téma. Sourozenci Luděk
a Magda Horčičkovi vyprávěli se
zaujetím o historii a činnosti slav-
ného Řádu sv. Jana Jeruzalém-
ského, jehož jsou členy.

Řád vznikl v Jeruzalémě roku
1050, aby sloužil nemocným křes-
ťanům za bojů proti muslimům.
Ochraňoval i poutníky na cestách
k Svatému hrobu a nezřídka
s mečem v ruce. Po Jeruzalému se
jejich centrem stal Rhodos, zde
osamoceni hájili křesťanské posty
proti obrovské přesile, až nakonec
se ctí odešli do posledního suve-
rénního území na Maltu. Maltu
museli opustit až za Napoleona,
protože jim stanovy nedovolovaly
pozvednout zbraň proti křesťa-
nům.

Řád měl papežem garantovánu
nezávislost s právem svobodné

volby svého představitele a udržo-
vání vlastní armády. Začátkem 14.
století se jeho organizační síť roz-
dělila do sedmi jazykových sku-
pin, a to svědčí o celoevropském
významu. Však i banka Johanitů
patří k nejjistějším. Po ztrátě
Malty nachází vedení Řádu své
trvalé působiště v Římě.

Už v roce 1158 byl Řád uveden
do Čech a odpočátku je jeho cent-
rem konvikt s chrámem Matky
Boží pod řetězem na Malé Straně.
I česká historie se projevuje více
„špitálními“ a diplomatickými
službami, než vojenskými. 
Po obnovení Řádu zrušeného
minulým režimem se Johanité vrá-
tili k svému programu ve smyslu
jejich hesla „Obrana víry a služba
trpícím“, což znamená záslužnou
činnost v oblasti humanitární
pomoci, zdravotní a sociální 
služby.

Jana Křížová

Litol
První zmínka o Litoli je zápis

v pamětech litolské fary, že již 
10. srpna 1093 vzniká podél rame-
ne Labe malá rybářská osada.
Prokazatelnější zmínka je však
z roku 1291, kdy královna Guta
Habsburská, manželka Václava II.,
darovala svému poddanému
Rudlinovi svobodný přívoz v Litoli.

Tehdy zde bylo krásně.Všude
kolem hluboké lesy plné zvěře.V
této době v roce 1093 byli pány nad
Lysou a okolím staroboleslavští
probošti. Nejstarší z nich Herman
se stal v roce 1099 biskupem praž-
ským.

Přívoz byl tedy v Litoli již ve 13.
století. Později se u Labe také
postavil mlýn, který v roce 1631
vypálili Sasové. I když byl postaven
nový, zanikl při velké povodni
v roce 1674. Labe změnilo řečiště
a mlýn zůstal na suchu. Tato povo-
deň smetla i větší část Litole.

První most přes Labe byl posta-
ven v polovině 16.století. Byl ale
několikrát za purských válek zni-
čen.

V roce 1647 obdržel generál
Špork za své vojenské zásluhy od
císaře Ferdinanda III. lyské panství.
Jezdíval rád do Litole, kde měl dvě
obory. V Nové oboře choval stádo
daňků, které mělo kolem tisíce
kusů. Byl zde i letohrádek. Jezdil
sem později i jeho syn hrabě
František Antoním Špork. Od města
vedlo k oboře krásné lipové stromo-
řadí. Ve Staré oboře se chovala hří-
bata.

V roce 1733 postavila vrchnost
v Litoli u Labe na vyvýšeném místě
„Tři chaloupky“. Zde žili odjakživa
rybáři a převozník. Rybářům nále-
želo Labe až ke Káranému a oni
dodávali ryby na zámek do Lysé.

V roce 1753 úplně zanikl poško-
zený most přes Labe, a tak zde byl
stále malý přívoz.

Rybářská obec Litol byla v roce
1761 ze všech obcí lyského panství
nejmenší. Žilo zde 61 obyvatel.
Svůj podíl na tom měla právě často
se rozvodňující řeka. A tak se zača-
la Litol rozšiřovat směrem k Lysé
kruhovitou návsí, na které byla
později v roce 1884 postavena
kaple. Okolo Labe byli i chmelnice.

Od roku 1868 se stává Litol
samostatnou obcí. V roce 1898
měla již 526 obyvatel. A tak bylo
třeba časem otevřít v Litolo samo-
statnou školu. T ase začala stavět
v roce 1921. Architektem této již
moderní budovy byl litolský rodák
František Cuc.

Od roku 1922 se škola jmenova-
la Masarykova.

Za první republiky byl v Dob-
rovského sadech postaven pomník
prezidenta Masaryka. Za války byl
ale uschován před nacisty. Po válce
se vrátil na své místo, ale při srpno-
vých událostech v roce 1968 opět
zmizel. Třetí odhalení pomníku se
uskutečnilo 17. 11. 1990. Tato
busta T. G. Masaryk byla pořízená
ze sbírky mezi občany.

V roce 1928 byl konečně přes
Labe postaven železobetonový
most. Pod třemi chaloupkami byl
také smutný a strašidelný les,j ako
stvořený pro pytláky. V polovině
19.století zde existovalo i velké,
dobře organizované pytlácké druž-
stvo, které mělo hlavní sídlo v neda-
lekých semicích.

Úryvek z textu paní Boženy
Chmelové o historii Litole.

Celé znění naleznete na
www.litol.cz

ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem

čtvrtek 11. listopadu 2008

od 16.00 do 18.00 hodin

v prostorách školy

16.00 vystoupení dětí z MŠ Sluníčko Milovice - Mladá;
pak zazpívá pěvecký sbor FONTÁNA, kam chodí děti 

z naší školy i ze ZŠ B. Hrozného; po kulturním programu 
si rodiče, prarodiče, strýčkové i tetičky a další přítomní

budou moci zakoupit výrobky našich žáků.
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V sobotu 6. prosince 2008 
vyjede zvláštní

mikulášský Polabský motoráček
Po celý den bude v Polabském motoráčku nadělovat dětem drobné dárky Mikuláš 

s čertem a andělem.
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Polabské variace 2008 „Ve stínu zahrad“

Podzimní koncert
Den po svátku sv. Františka,

tedy v neděli 5. října, se díky las-
kavosti pana Charlese Butlera
mohl konat již třetí podzimní kon-
cert v Čínském pavilonu lovecké-
ho zámečku Bon Repos. Při vzpo-
mínce na loňský rok některým
z vás možná zimou zatrne, ale
letos jsme se probudili do sluneč-
ného dne. Optimismus přírody byl
pak jasně viditelný nejen v očích
diváků, ale především na účinkují-
cích. Ti byli postaveni před neleh-
ký úkol - v rámci dvou koncertů
zaujmout sál plný diváků. Jak se
však ukázalo, nebyl pro hudební-
ky souboru RITORNELLO
žádný problém „vystřihnout“ dva
koncerty o délce téměř 90 minut.
No a aby se bylo na co dívat
(sebekrásnější hudbu není vidět),
zdatně jim v tom pomáhali taneč-
níci souboru CHOREA HISTO-
RICA (tanečník měl ještě jeden

důvod k veselí, neboť se mu ráno
narodil syn). Koncert „Něžnosti
pod lipou“ tak mile připomněl
výročí 290 let od vysvěcení kaple
sv. Jeronýma na Čihadlech, ke
kterému došlo 30. 9. 1718.

Zámecké sázení
V roce osudových „osmiček“

jsme si pro vás na říjen připravili
několik historických vzpomínek.
Je pravda, že všechny ležely ve
stínu 28. října, kdy republika sla-
vila své 90. narozeniny. Chtěli
jsme však připomenout i jiná zají-
mavá výročí. 

Paní Luba Skořepová přijala
patronaci našich pěti „památných“
stromů s radostí a bez velkého
zaváhání. Při telefonátu bez roz-
mýšlení souhlasila. „A víte že
bych ráda přijela. Kde to je? Jo
v Lysý. Já už jsem sázela spoustu
stromů. Ale musíte si pro mne při-
jet. To víte je mi už pětaosmde-

sát.“ Po takovémto přístupu bylo
samozřejmostí, že si paní Skoře-
pová mohla vybrat k výsadbě
strom, který jí byl nejbližší. Zvo-
lila dub. „Víte, stromy musíme
propojit s lidmi. Žijí tady s námi.
Kolik je například tady tomu?“
Těmito slovy zahájila v úterý 
28. října slavnostní výsadbu pětice
stromů v zámeckém parku. Je tedy
až symbolické, že dub vysadila
u příležitosti 360. výročí ukončení
třicetileté války (24. říjen 1648).

V pořadí druhý - javor mléč,
vysadil další vzácný host pan
Pavel Soukup. V jeho případě
musíme ocenit nasazení, neboť se
akce zúčastnil o francouzských
holích. Pravda je, že na chvíli je
přidal k vysazovanému stromu,
ale to jen po dobu sázení. Při
výsadbě spolu se zámeckým
zahradníkem, panem Davidem
Kolářským, probírali důležité
téma. „Strom musíme nějak
pojmenovat. - Jak se jmenujete
vy? David. Já jsem Pavel. Tak to
nějak spojíme. Ale bude to tajné.“
Za pořadatele musím říci, že
konečné jméno je vskutku tajné.
Javor jsme však sázeli k výročí
320 let od narození zakladatele
přírodně krajinářské části zámec-
kého parku tzv. „Bludnice“ -
Františka Karla Rudolfa hraběte
Sweérts-Šporka (14. 10. 1688).

Zmíněnou připomínku 90 let
vzniku Československé republiky
zhmotnili zástupci Domova na
zámku ve formě výsadby v pořa-
dí třetí douglasky. Zde je třeba
uvést, že nesázeli pouze zdravotní
sestry, ředitelka domova a milá
paní „kantýnská“, ale i obyvatelé
domova v čele s paní Procház-
kovou. 

Mladší osazenstvo čítala skupi-
na sazečů z řad TJ SOKOL. TJ
SOKOL Lysá nad Labem letos
slaví 140 let od založení a k této
příležitosti byla pro výsadbu
vybrána další douglaska.

Poslední - převislý buk lesní,
sázela u příležitosti Dne stromu
(slaví se 20. října) naše „zahrad-
nická historička“ Veronika Pinco-
vá z Výzkumného ústavu pro kra-
jinu a okrasné zahradnictví v Prů-
honicích. Té jsme výsadbou chtěli
poděkovat za dosavadní pomoc při
vyhledávání, hodnocení a zpraco-
vávání podkladů pro obnovu
parku (viz Dny evropského dědic-
tví 2008).

Starolyské švestkování
Naopak odlehčenou formu

výsadby spolu se soutěží jsme si

užili při obnově druhé části sadu
ve Staré Lysé. V Urbanově pohos-
tinství se v sobotu 8. listopadu již
od 12 hodin shromažďovaly sou-
těžní vzorky do soutěže „O nej-
chutnější švestkovou specialitu“.
Ve 14 hodin vypuklo očekávané
sázení do Dětského sadu. První
dvojici stromů vysadili naši hosté,
pan Eduard Hrubeš s manželkou
Blankou. „Kolik že budete sázet
celkem těch švestek? Osmdesát!
Zdá se, že zde vyroste nová kon-
kurence Vizovicím,“ dodal na
závěr svého sázení pan Hrubeš. 

Na sázení nechyběl ani nym-
burský spisovatel Jan Řehounek.
„Tady jsem vám přivezl malé pře-
kvapení. Měří 2 metry a doufám,
že zde pro něj bude místo.“ A tak
do sadu ve Staré Lysé přibyl vzác-
ný strom - jeřáb oskeruše.

Po úvodním sázení, kdy se
hosté odebrali jako členové degus-
tační komise k zodpovědnému
hodnocení soutěžních vzorků,
vypukl v sadu čilý ruch. Najednou
se tam hemžilo třicet malých
zahradníků, kteří spolu s rodiči
zodpovědně přihrnovali k novým
stromkům substrát a řádně ušlapá-
vali. Za hodinu bylo vše nasázeno,
a tak zbyl do vyhodnocení soutěže
čas na legraci u šípkového čaje
a rumových koulí.

„Všechny vzorky byly naprosto
úžasné,“ zahájila Blanka Hrube-
šová vyhodnocení soutěže. „Mu-
seli jsme ale vybrat ty nejlepší a to
nám dalo dost práce. - V kategorii
A Pečené sladké se na prvním
místě umístila Václava Šolcová
z Milovic. Blahopřeji - a pak vás
hned požádá o recept.“ Druhé
místo získala Kateřina Žáková
a třetí paní Marie Hrdličková.
Účastníky loňského ročníku jistě
nepřekvapí, že Václava Šolcová
získala první cenu i za kategorii B
Ostatní. Na druhém místě se umís-
til starosta obce pan Vladimír
Vaněk se svou slivovicí a na třetím
pan Jan Stehlík, rovněž se slivovi-
cí. Po předání cen vypukla druhá,
tentokrát neomezená, degustace
všech vzorků. 

Listopadové zamyšlení
Oslavu vzniku republiky jsme

si připomněli 28. října. Měli jsme
však pocit, že neuškodí zamyslet
se nad tímto odkazem znovu. Pan
biskup Václav Malý nás při svém
zamyšlení provedl 90 lety trvání
státu z pohledu proměny lidských
vztahů, hodnot a víry (první

Pokračování na str. 17
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Polabské variace 2008 „Ve stínu zahrad“
republika, druhá světová válka,
komunistický režim, doba po listo-
padu 1989). Jak uvedl: „Dnešní
společnosti chybí symboly.
Myslím, že není ke škodě, pokud
bychom jako symbol státu vníma-
li např. sv. Václava, sv. Vojtěcha,
nebo třeba M. Jana Husa či T. G.
Masaryka. Nesmíme si však plést
vlastenectví s vlastenčením a pro-
padat stádovitosti.“ Závěr zamyš-
lení pan biskup Malý směřoval ke
každému jednotlivci. „V současné
době máme zřejmě nejvíce mož-
ností svobodného rozhodování za
celou dobu trvání republiky. Je jen
na nás, jak s těmito možnostmi
naložíme. Zda budeme hledět jen
na vlastní prospěch, či se budeme

snažit vytvářet něco i pro druhé.“
Příjemnou atmosféru dopoledne
v kostele dotvořili naši „dvorní
hudebníci“ pan Jan Mikušek
s manželkou Marií.

Listopadovým zamyšlením
skončil již třetí ročník Polabských
variací. Děkuji realizačnímu týmu
ve složení: Jaroslava Labutová,
David Kolářský, Jan a Marie
Kořínkovi, Jaroslava Bajerlová,
Pavel Porochnavec, Jana Kří-
žová, Martina Klejchová a Jitka
Valentová za pomoc s přípravou
celého cyklu. Všichni se s vámi
těšíme na viděnou v roce 2009,
kdy se zaměříme na židovskou
kulturu.

Za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda

Po labské  var iace  2008  s e  u skutečňuj í  za  f inančn í  podpory  měs ta  Lysá  nad  Labem a  S tředočeského  kra je

Pokračování ze str. 16

Balónky letěly vzhůru (28. říjen v Lysé nad Labem)
Vlastně ani nevím, v čí hlavě se

ta myšlenka zrodila. Někdy
v květnu nebo červnu zazvonil
telefon a jeden z místních radních
se mě zeptal, zda by se letos
mohlo vzpomínkové shromáždění
k 28. říjnu konat v našem kostele.
Proč ne. Evangelíky a Českoslo-
vensko spolu poutala spousta
vazeb. Nejviditelnější byla určitě
v osobě prvního presidenta T.G.
Masaryka. Ale zdaleka nešlo jen
o vztahy a souznění na nejvyšší
úrovni. Staršovstvo lyského
Evangelického sboru například
zareagovalo na vznik republiky
zrušením své církevní školy.
Zdůvodnění tohoto rozhodnutí
bylo až dětinsky odzbrojující:
Československé republice naroz-
díl od Rakouska-Uherska důvěřu-
jeme! Přes prázdniny jsme ohláše-
nou akci pustili z hlavy. Věnovali
jsme se prozaičtějším věcem.
Rekonstruovali jsme sborová soci-
ální zařízení, opravovali severní
zeď kostela, připravovali Dny
evropského dědictví, zajišťovali
autobusový zájezd a dojednávali
podmínky pro výkon veřejně pro-
spěšných prací. Začátkem října se
„radnice“ ozvala s hotovým pro-
gramem.

Vzhledem ke kulatosti letošní-
ho výročí se slavilo více než
v předchozích letech. K tradiční-
mu pokládání věnců obětem 1.
světové války u pomníků v Lysé
a v Litoli přibylo sázení dubů
v zámecké zahradě. Okresní
archív ve spolupráci s místním
muzeem zahájil výstavu dobových

dokumentů a fotografií. Časově
navazovalo jedno na druhé. Kdo
chtěl, mohl stihnout všechno. Do
našeho sborového areálu se začali
lidé trousit kolem patnácté hodiny.
Kousek za branou je vítaly dvě
dívky a nabízely jim červené, zele-
né a bílé balónky se znakem
města. Kdo se neostýchal a řekl si,
dostal od nich i praporek. V někte-

rých chvílích se pestrobarevný
balónkový had vlnil ze vstupní
dvorany až ke dveřím kostela.
Před vchodem do něj si někteří
„slabší jedinci“ balónky přivazo-
vali k vodicím drátům vinice s tím,
že si je při odchodu vezmou.
(Skutečně tam po skončení byly.)
Většina lidí však s nimi odvážně
vstoupila dovnitř. Když se kostel
zaplnil - mohlo v něm být kolem
120 lidí - byl pohled do jeho nitra
vskutku neobvyklý.

V půl čtvrté zahájila shromáž-
dění česká hymna. Po ní předala
moderátorka slovo panu starosto-
vi. Ten promluvil o tom, co se
odehrálo před 90 lety a k čemu by
nás to dnes mělo motivovat.
Myšlenky T. G. Masaryka pak
zvučným hlasem přednesl herec
Pavel Soukup. Je lyským rodákem
a má pro město slabost. Už na jaře

vyhlásil Spolek pro rozvoj města
školní soutěž v dějepisných zna-
lostech. Udílení diplomů a cen se
stalo dalším bodem programu.
Vítězkyně kategorie základních
i středních škol dostaly jako
zvláštní prémii od přítomného
europoslance Hynka Fajmona
zájezd do Štrasburku. Vedle státní
a městské vlajky stála v průčelí
kostela i vlajka sokolská. To proto,
že místní jednota letos oslavila
140 let od svého založení. Její sta-

rosta připomenul, čím za tu dobu
prošla. Starosta města a zástupky-
ně klubu důchodců poté uvázali na
sokolskou zástavu pamětní stuhy.
V závěrečném půlhodinovém
hudebně-dramatickém bloku
vystoupili snad všichni učitelé
místní umělecké školy. Tečku za
shromážděním svým potleskem
učinili vděční účastníci.

Několik balónků přitom vylétlo
ke stropu. Jejich pohyb jako by
naznačoval, že něco z toho, co se
tu dělo, v sobě má kvalitu, která
ukazuje vzhůru. Nejenže to bylo
„hezké“, ono to pootevřelo lidskou
mysl pro polohy, kterým obvykle
zůstává uzavřena. Kdo by se namá-
hal, když nemusí, kdo by riskoval,
kdo by se obětoval? Bez odvahy
k těmto projevům bychom však
stále ještě žili v Rakousku-Uher-
sku. A tak to platí stále: Kde lidé
nejsou ochotni udělat víc nežli
musí, tam národ chřadne. Kupředu
se zdaleka nejde pouze cestou
technologického pokroku. Bez
obětovného nasazení pro ideu i ta
technologicky nejvyspělejší spo-
lečnost retarduje a hroutí se. Jako
lyský farář mám radost z toho, že
při této oslavě náš kostel objevili
lidé, kteří o něm dosud nevěděli.
Je pozoruhodné, že ačkoli z něk-
dejšího státu Čechů a Slováků
zbyla už jen vzpomínka, přesto má
tato vzpomínka stále ještě takovou
sílu, že dokáže člověka přivést do
evangelického kostela. Vazby,
které spolu kdysi poutaly evangelí-
ky a Československo jsou pořád
živé. Emanuel Vejnar

Autorem fotografie je Emanuel Vejnar ml.



Občanské sdružení Diakonie
Broumov, na jehož výzvu orga-
nizuje humanitární sbírku
město Lysá n. L. a Farní charita
Lysá n. L., oznamuje písemně
na náš telefonický dotaz, že
nebude v Lysé nad Labem
v tomto roce iniciovat uspořádá-
ní podzimní sbírky. 

Tuto zprávu zařazujeme do
Listů z důvodu četných dotazů
občanů. Důvodem, jak uvádí zprá-
va z Diakonie je (citace): …
neskutečně velké množství na jaře
sebraného materiálu. Je potěšující,
že přibývá měst a obcí, která se
iniciativně zapojují do pořádání
humanitární sbírky. Nárůst míst
konání i objem sebraného byl ale
skutečně obrovský, a tak na jaře
často docházelo k posunu pláno-
vaných termínů odvozu. Tím jsme
některým z Vás nechtěně zkompli-

kovali chod úřadu. Některé okre-
sy, které byly námi oslovené, jsme
dokonce museli požádat o přelo-
žení termínu odvozu. Někdy i o tři
týdny. Za to se ještě jednou velice
omlouváme! Do dnešního dne
jsme také nebyli schopni nasbíra-
né množství zpracovat, tudíž jsou
naše prostory pro skladování
skoro plné. Aby se tato situace již
neopakovala, rozhodli jsme se, že
neoslovíme plošně všechny okre-
sy, ale zhruba polovinu. Vás, které
jsme nyní neoslovili (pozn.
i Lysou n. L.) si dovolíme požádat
o uspořádání humanitární sbírky
opět na jaře 2009. Prosíme Vás
i Vaše občany o pochopení neleh-
ké situace, která nastala na jaře
letošního roku a kterou bychom
neradi opakovali. (konec citace)

K dopisu jsou dále přiložena
nová pravidla sběru, kde je mimo

jiné uvedeno, že z důvodu vyso-
kých nákladů na likvidaci nepo-
třebných věcí, které se do sbírky
dostanou i přes upozornění, bude
napříště sběr zpřísněn. Pokud si
chystáte věci k odevzdání, ozna-
mujeme Vám dopředu, že napříště
nebudou vybírány: molitanové
věci a jakékoliv odřezky, silonové
a dederonové zboží, saka, unifor-
my, vatové kabáty, balonové a šus-
ťákové kabáty, vatované přikrývky
a polštáře, dále věci špinavé
a zatuchlé. Změna bude i v tom, že
věci budou přijímány pouze
v pytlích, již ne v krabicích!

Naproti tomu budou vybírá-
ny nadále věci, které pomáhají:
veškeré dámské, pánské, dětské
oblečení z bavlněného materiálu
(trička, košile, mikiny, tepláky
a teplákové soupravy, halenky,
kalhoty, kimona), lůžkoviny,

ručníky, utěrky, látky - nejméně
1m2, zimní oblečení pouze nepo-
škozené bez fleků, děr, molů
a rozbitých zipů (sportovní
bundy, kabáty), kožené nepo-
škozené věci (bundy, kabelky,
peněženky, pásky), nepoškozené
záclony různých rozměrů, lari-
sy, vlněné deky, nepoškozené
plyšové hračky, spací pytle,
knihy, boty pouze nové, přikrýv-
ky pouze péřové.

Již dnes, prosím, věnujte těmto
řádkům pozornost, abychom pře-
dešli případným nedorozuměním
při pořádání humanitární sbírky
v jarních měsících nového roku.
Informujte též své přátele
a známé!

Za pochopení děkují
Marcela Chloupková
a Jaroslava Labutová
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Návštěva Sociologického 
ústavu

Dne 6. listopadu 2008 jsme se
my, žáci 2.B Obchodní akademie
v Lysé nad Labem, vydali na den
otevřených dveří do Sociologic-
kého ústavu v Praze. Po půlhodi-
nové cestě vlakem jsme se ocitli
na Masarykově nádraží. Odtud
nás čekala neplánovaná delší cesta
centrem Prahy. Praha nám připra-
vila nečekané komplikace v podo-
bě propletených uliček, ale po
kratším bloudění jsme Sociolo-
gický ústav nalezli. 

Po vstupu do budovy nás uvíta-
la příjemná paní. Po chvilce čeká-
ní jsme se mohli jít podívat do
kanceláře, kde se tvoří a vy-hod-
nocují dotazníky. Tato jediná
místnost s deseti počítači tvoří
Centrum pro výzkum veřejného
mínění. Zpracovávají se zde
dotazníky z celé republiky. Výs-

ledky těchto průzkumů pak může-
me vidět v televizi nebo si o nich
přečíst v novinách.

Poté jsme byli uvedeni do před-
náškové místnosti, kde jsme
vyslechli dvě prezentace výzku-
mů, které Sociologický ústav pro-
vádí. První se týkala motivací
žáků pro výběr střední školy
a druhá informovala o vývoji vel-
koměst a městských oblastí. Po
přednáškách jsme měli možnost
zavítat do knihovny, která sice
byla v rekonstrukci, ale mohli
jsme se dozvědět, jaké publikace
vydává Sociologický ústav a jaké
knihy jsou zde k dispozici. 

Exkurze se vydařila a my jsme
odjeli spokojeně domů.

Lenka Hlaváčková 
a Lucka Jelínková 

Humanitární sbírka bude až na jaře 2009

MUDr. Čerňanská / mobil: 602 830 242
MUDr. Dáňová / mobil: 728 234 392

MUDr. Dalecký
MUDr. Chocholová / mobil: 606 840 451
MUDr. Matasová / mobil: 607 746 211

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 19.12. MUDr. Čerňanská
So 20.12. MUDr. Matasová
Ne 21.12. MUDr. Matasová
Po 22.12. MUDr. Čerňanská
Út 23.12. MUDr. Matasová
St 24.12. MUDr. Chocholová
Čt 25.12. MUDr. Dáňová
Pá 26.12. MUDr. Matasová
So 27.12. MUDr. Dáňová
Ne 28.12. MUDr. Dáňová
Po 29.12. MUDr. Čerňanská
Út 30.12. MUDr. Matasová
St 31.12. MUDr. Chocholová
Čt 1.1. MUDr. Dáňová
Pá 2.1. MUDr. Dáňová
So 3.1. MUDr. Chocholová
Ne 4.1. MUDr. Chocholová

Prosinec 2008

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Po 1.12. MUDr. Čerňanská
Út 2.12. MUDr. Matasová
St 3.12. MUDr. Chocholová
Čt 4.12. MUDr. Dáňová
Pá 5.12. MUDr. Dáňová
So 6.12. MUDr. Chocholová
Ne 7.12. MUDr. Chocholová
Po 8.12. MUDr. Čerňanská
Út 9.12. MUDr. Matasová
St 10.12. MUDr. Chocholová
Čt 11.12. MUDr. Dáňová
Pá 12.12. MUDr. Chocholová
So 13.12. MUDr. Čerňanská
Ne 14.12. MUDr. Čerňanská
Po 15.12. MUDr. Čerňanská
Út 16.12. MUDr. Matasová
St 17.12. MUDr. Chocholová
Čt 18.12. MUDr. Dáňová
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Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s
informuje

CSZS Poděbrady o.p.s. posky-
tuje podporu seniorům a občanům
se zdravotním handicapem v jejich
domácím prostředí. Působíme
v regionu nymburského okresu
a naše střediska najdete ve měs-
tech Lysá nad Labem, Nymburk,
Poděbrady a Městec Králové. 

Domácí zdravotní péči zajišťu-
jí zdravotní sestry na základě ordi-
nace praktického lékaře. Dochází
za pacienty domů, aby zajistily
např. aplikaci inzulínu, injekcí,
převazy bércových vředů a dalších
ran, pomohly s nácvikem chůze
a návratem k soběstačnosti nebo
naučily pečovat rodinu o ležícího
nemocného apod. 

Ze sociálních služeb, které
zajištujeme, mohu jmenovat pečo-
vatelskou službu, osobní asisten-
ci, pobyt v denním stacionáři
a odlehčovací služby. Cílem
odlehčovací služby je pomoci
pečujícím rodinám, aby si mohli
zařídit osobní záležitosti, návštěvu
lékaře nebo si odpočinout. Po tuto

dobu převezme péči náš pracovník
přímo v domácnosti klienta nebo
v denním stacionáři a od srpna
letošního roku nově i v týdenním
stacionáři v Sánech. Zde může kli-
ent pobývat po dobu 1 - 2 týdnů
podle potřeby rodiny. Kdo se
dostal do role pečujícího ví, jak je
to namáhavé a bez možnosti odpo-
činku vede k vyčerpání. Pokud
budete potřebovat pomoci kontak-
tujte naše střediska, rádi poskytne-
me více informací o všech našich
službách a pomůžeme najít vhod-
né řešení. Kontakt na středisko
v Lysé nad Labem, nám. B.
Hrozného 1722, tel. 325 551 353,
mob. 775 760 777, e-mail: souc-
kova@centrum-podebrady.info.

Abychom zajistili větší infor-
movanost veřejnosti o naší společ-
nosti a poskytovaných službách,

vznikl Zpravodaj - časopis o naší
činnosti, aktivitách a tématech,
která vás zajímají. Výtisky jsou
pro Vás k dispozici na našich 
střediscích, na sociálním odboru
městského úřadu, na obecních
úřadech, v Klubech důchodců.
Občanům, kteří využívají naše
služby, je pracovníci předají
přímo domů. V současné době při-
pravujeme i nové internetové
stránky.

1. říjen byl radou OSN vyhlá-
šen v roce 1990 Dnem seniorů,
aby se společnost na celém světě
zabývala problematikou stáří
a stárnutí. Již se stalo tradicí, že
v tomto měsíci připravujeme
zábavné odpoledne pro seniory
v Lysé nad Labem a v Milovicích.
Poděkování za hezké vystoupení
patří mažoretkám ze ZŠ Komen-
ského pod vedením paní učitelky
Tovarové a dramatickému kroužku
ZUŠ z Lysé nad Labem, který
vede paní učitelka Urbánková.
A samozřejmě Baráčníkům, kteří

se postarali o dobrou náladu
a zahráli a zazpívali hezké písnič-
ky. Seniory přišli pozdravit zástup-
ci města Lysé nad Labem starosta
Mgr. Havelka, místostarostka paní
Chloupková, vedoucí sociálního
odboru paní Tobiášová, p. Uhlí-
řová a Mgr. Kopecký.

V říjnu jsme také zahájili
kurzy trénování paměti pro
seniory. Cyklus obsahuje 10 set-
kání, vždy 1 x týdně, každá lekce
trvá 60 minut. Je veden lektorem
s certifikátem trenéra paměti.
Cílem je zlepšit paměť a činnost
mozku. Kurz nyní probíhá v Lysé
nad Labem a v Milovicích. Pokud
budete mít o kurz zájem, můžete
se přihlásit na výše uvedených
kontaktech.

Oblíbenou podzimní akcí je
beseda s paní Burdovou ze Semic

na téma háčkování a pletení, která
se uskutečnila v listopadu. 

V prosinci připravujeme Vá-
noční posezení 11. 12. od 14 hod

v Milovicích. Poprvé pořádáme
Vánoční benefiční koncert, který
se uskuteční v Poděbradech
v Divadle na Kovárně 9. 12. od 15
hod, kam zajistíme dopravu
a umožníme účast i méně pohybli-
vým občanům. 

Chtěla bych poděkovat za Vás-
klienty Městskému úřadu v Lysé
nad Labem a Milovicích a všem
obecním úřadům, které podporují
naši společnost a finančně se podí-
lejí na provozních nákladech. Bez
tohoto finančního zajištění by
nemohla být služba poskytovaná.
Jsem ráda, že občané našeho regi-
onu mohou žít v domácím prostře-
dí, které je pro ně nejšetrnější a to
nejen ve městech, ale i v jednotli-
vých obcích.

Děkuji všem lékařům, pracov-
níkům Městského úřadu, Klubu
důchodců Lysá nad Labem a Litol,
spolupracovníkům a mnoha dal-

ším za velmi dobrou spolupráci.
Vám všem spoluobčanům přeji
příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku mnoho zdraví,

pohody a radosti ze života. Chtěla
bych se s Vámi v tomto roce roz-
loučit slovy Matky Terezy.

Hymna života
Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho

Matka Tereza
Za středisko Lysá nad Labem

Součková Věra

PRODÁM S VELKOU SLEVOU
PANENKU BABY ANNABELL

(brebtá, vrní, brečí, dudlá lahvičku, dudlík, 
říhá, zavírá a otevírá oči, směje se když se 

na ni mluví,…)
Původní cena 1950,- Kč, prodám včetně 

doplňků za 800,- Kč

KOČÁREK NA PANENKU SPORŤÁK s fusakem
Velmi pěkný, zachovalý

Původní cena 1200,- Kč, prodám za 500,- Kč

Tel. 732 467 124



31. srpen 2008 změnil obsah
peněženek aneb 

co s padesátníky?
Možná jste si všimli, že od 

1. září 2008 vám z peněženek
zmizely lehké slitiny hliníku
a hořčíku a že váš nákup nestojí
999,50, ale rovnou 1000 Kč. Ke
dni 31. 8. 2008 skončila platnost
padesátníků. Ne všechny mince
této hodnoty se vrátily do České
národní banky. Tato instituce
uvádí, že jich zůstalo v oběhu
ještě asi 410 milionů. Na váze vaší
peněženky jste zrušení padesáti-
haléřů téměř nepoznali, jedna
mince totiž váží pouhých 0,9
gramu. Celková hmotnost všech
padesátníků v oběhu je tedy 369
tun. Pokud bychom převáželi
všechny zbývající padesátníky,
potřebovali bychom k odvezení
20 kamionů. 

Bylo to dobré rozhodnutí zrušit
padesátihaléře? Pro nás tato mince
vlastně neměla žádnou hodnotu.
Co jsme si mohli za padesát halé-
řů koupit? Nic. Ale v minulém sto-
letí byste se za to dobře nasvačili.
V roce 1914 jste koupili za pade-
sát haléřů 3 litry mléka a 0,25 kg
másla, v roce 1924 vás přítel mohl
za 50 haléřů pozvat na buřta
s rohlíkem a malým pivem, o 10
let později vás mohlo potěšit 

10 dg pražské šunky. V roce 1954
vám za 50 haléřů donesli malé
pivo a housku, v roce 1964 gulá-
šovou polévku a v roce 1974 si
kupovali naši rodiče kopeček
zmrzliny nebo eskymo. V roce
1984 jste si v trafice zakoupili za
50 haléřů libovolný deník, o 10 let
později jen zápalky. Na počátku
21. století už nic.

Na výměnu těchto dnes už
nepotřebných mincí mají lidé
jeden rok. Pokud se vám s každým
padesátníkem nechce běžet do
banky, můžete je přinést do
Základní školy J. A. Komen-
ského v Lysé nad Labem, kde
budou vybírány a použity na
nákup panenek od organizace
UNICEF. Ta využije získané pení-
ze na zakoupení očkování pro děti
v rozvojových zemích. Jde
o pokračování akce z loňska,
o které se už v Listech psalo.
K 30.10. jsme napočítali 600
padesátníků, což znamená, že
máme už na „polovinu“ jedné
panenky. Navíc bychom chtěli
letos panenky vyrábět a požádali
jsme proto o pomoc i Domov na
Zámku.

Sepsaly žákyně 9.B
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Sobotní podvečer 25. října
pozvaly členky Polského klubu do
Lysé n. L. pana Andrzeja Pacz-
kowskiego, který již nějaký čas
žije a pracuje v Praze. Setkání se
uskutečnilo v prostorách bývalého
Privumu (dnes objekt města), kde
má mimo jiné pronajaté místnosti
též Polský klub. 

Zálibou sympatického mladíka
je literární tvorba, které se inten-
zívně věnuje ve volném čase. Paní
Mariola Světlá, která Polský klub
vede, autora milých básní poznala

v zaměstnání. Slovo dalo slovo
a pozvánka do Lysé na sebe neda-
la dlouho čekat. 

Jednalo se o klubové setkání
určené především členkám Pol-
ského klubu a jejich rodinným pří-
slušníkům, na které jsem byla
pozvána. Kulinářské umění nejen
polské kuchyně, efektní květinová
výzdoba od pí. Labutové, příjem-
né teplo na těle i na duši a útulno.
Tohle všechno zpříjemnilo komor-
ní večer v klubu, které nepravidel-
ně děvčata pořádají. 

Na setkání se domlouval spo-
lečný výlet členek do Mělníka
8.11. U příležitosti polského stát-
ního svátku tamní polský farář
organizuje setkání Poláků z blíz-
kého okolí trvale žijících mezi
námi. Když píšu tyhle řádky, mám
zprávu, že prožité chvíle nad sou-

tokem Labe a Vltavy přítomné
vrátily do hezkých vzpomínek na
dětství. Litovat mohou všechny,
které se akcí ve své mateřštině
neúčastní. 

Dzenkuje za zaproszenie
Marcela Chloupková

Wieczór poezji

Vánoce s Kašpárkem
Možná Ti vážení čtenáři, kteří

hledají v Listech seriózní informa-
ce, budou pohoršeni, takto psát
a navíc k Vánocům. Odpusťte, ale
snad právě o svátcích se najde
chvilka k zamyšlení a ohlédnutí za
tím, co bylo pěkné, třeba i skrom-
né. Kašpárek sice není typickou
postavou vánočních svátků, těch
nejkrásnějších v roce, ale býval to
krásný dárek ke stromečku. Je
nutno zdůraznit, že
to nebyl kašpar ani
šašek, ale takový
všem sympatický
chlapík. Byl veselý,
ale moudrý, uměl
rozesmát i pobavit
a poučit. Nápadně se
odlišoval od ostat-
ních svým obleče-
ním. Bylo z barev-
ných čtverců od
čepice až po kalho-
ty. Na všech cípech,
které na sobě měl,
byly rolničky, takže
při poskoku celý
zacinkal. Dokona-
lým vzorcem byl v Praze Vojta
Merten, takový usměvavý a pří-
jemný. U nás ve městě byli
postupně různí, ale ten nejmilejší
byl určitě Láďa Cincibus. Nebyl to
jen Kašpárek, ale také sokol, vla-
stenec a odbojář, ve válce umu-
čen. V Sojovicích má kámen
s pamětní deskou. Byli ještě další
herci, kteří ve velkém sále plném
dětí plnili svá ušlechtilá poslání,
kromě hotelu i na dalších místech.

Mimo takto hraných pohádek
byla ještě loutková divadla - na
faře, u Krále Václava a pro nároč-
né diváky v jídelně továrny Vichr.
Práce v těch loutkových divadlech
byla v temné době velmi a velmi
záslužná. Loutkové u Vichrů, to
bylo skutečné umění i pro dospě-
lé. Kašpárek byl jako živý, doko-
nale mluvený Hanou Makovco-

vou. Děti byly nadšené. Takže
Vánoce u nás bez Kašpárka by
byly smutné. Smutné je, že je
napsáno byly - ano byly, těch lou-
tek totiž bylo víc jak 200. Většina
v té optimální velikosti 25 cm.
A k tomu různé nezbytné vybave-
ní - kulisy, závěsy, dekorace lesa,
pokojů, chalup a salonů, celý
osvětlovací park atd. Byl by omyl
domnívat se, že to převzala

Kovona a zničilo se
to. Právě naopak,
zvláště na Letní
scénu bylo z továr-
ny dáno mnoho
vybavení. Kam to
tedy všechno zmize-
lo? Nezmizelo, jen
to změnilo majitele.
Takové otázky do
sváteční pohody asi
opravdu nepatří,
vraťme se ke
Kašpárkovi.

Ten by jistě věděl
- ona to totiž není
krabice hraček, ale
celé sklady. Kašpá-

rek není, zůstalo jen vzpomínání.
Tak třeba se stalo, že holčička
byla na Kašpárka tak natěšená, že
běhala několikrát za den k hotelu,
jestli už tam je. Pršelo, promokla,
nachladla a místo do divadla
musela do postýlky. Blouznila
a volala Kašpárka. Maminka už
byla nešťastná. Šla tedy za diva-
delníky na zkoušku požádat
Kašpárka, aby na chvilku přišel.
Po představení se nepřevlékal,
vzal si kabát a šel. Holčička byla
šťastná, byly to její nejkrásnější
Vánoce - Vánoce s Kašpárkem.

Třeba si vzpomene, není to
zase tak dávno, pouze 70 let. Nic
nezbylo z té slávy. Vánoce ty sou-
časné, klidné a v pohodě bez
Kašpárka, ale ve zdraví 
- ó Vánoce.

šonda
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Zeleň na sídlišti v Jedličkově ulici
Nejsem vztahovačný, ale nelze

nereagovat na článek v Listech
č. 10, informující o jednání rady
a zast. města dne 26. 8. 2008 bod
19. V článku jsme byli my obyva-
telé sídliště dost nešťastně rozděle-
ni na příznivce a odpůrce zeleně...
Já mám být asi tím „odpůrcem“,
protože jsem měl nejvíc připomí-
nek k projektu Ing. Řehákové,
který nám měl prostředí kolem
našich domů vylepšit.

Opak je pravdou. Patřím mezi
nás několik (na prstech jedné ruky
se to dá spočítat), kteří pro zeleň
a okolí domů něco dělají. Sekáme
si trávu, hrabeme listí, zastřihává-
me živé ploty, zaléváme a veškeré
pomůcky jsme si pořídili ze svých
prostředků.

Tvrdit budu ale stále, že projekt
Ing. Řehákové byl veskrze špatný
a z městské kasy vysál zbytečně
spousty tisíc. Uvedu několik pří-
kladů: před naším domem 1405
byly dva dlouhé, travnaté pásy.
Podle projektu nám tam ale vysa-
dili křoví, prosypané mulčovací
kůrou. Nedaleko jsou však kontej-
nery, takže naše křoví bylo neustá-
le plné nafoukaných papírů, plast.
folií a místo do zeleně jsme z oken
koukali na hnědé, nevzhledné plo-
chy s roštím plným navátých

odpadků. Díky zdravému rozumu
p. F. Blažka tam už zase máme
trávu (realizovali jsme si to sami).
Další příklad: vedle našeho domu
byla krásná dvacetiletá borovice
černá. Nikdy by nestínila, byla
opravdu nádherně vzrostlá a stále
zelená. Protože prý ale její větve
částečně zasahovaly do profilu
vozovky (všechny stromy v této
ulici zasahují) a protože to prý
není naše česká původní dřevina,
byla z rozhodnutí pí Pilařové
a Ing. Svobody podříznuta - upro-
střed vegetačního období... Místo
ní tam dnes stojí sakura.
Obyčejný, nic neříkající, pseudoo-
vocný strom, kromě pěti dnů
v roce kdy kvete - zcela nevýraz-
ný. To je domácí dřevina? A tako-
vých tam je šest... Stojí ještě za
zmínku, že větve žádného z těch
stromů průjezdu osobních vozidel
nevadí a nákladní tam mají zákaz
vjezdu.

Další vyhozené peníze: během
let si z obou stran našeho domu
lidé vyšlapali dvě cestičky. K nád-
raží a do města. Když pršelo, byly
plné bláta. Proto jsme se před lety
se sousedem B. Šťastným rozhod-
li, že cestičky vydláždíme.
V mateřské školce na sídlišti měli
spoustu starých dlaždic, které

nepotřebovali. Odvezli jsme je
a pěšinky vydláždili. Jenže -
v projektu Ing. Řehákové „logické
cestičky“ nebyly. Byla tam jiná,
ale v místě, kde neměl nikdo
potřebu chodit. Tak nám prostě 
tu jednu naši vytrhali. Naštěstí
aspoň tady zdravý rozum zvítězil
a vydláždili na místě staré no-
vou. Zbytečná investice i úsilí
dlaždičů.

A další zbytečnost. V prostoru
mezi prvním domem 1399 a dru-
hým č. 1401 byl zcela bezdůvodně
vydlážděn jakýsi malý helioport -
prostě čtverec asi 6 x 6 metrů.
Nikdy tam žádná lavička stát
nebude. Nikdy totiž na to místo
nepadne stín. Proč tedy... Jen
zarůstá plevelem, jako křoviny
vysázené dle projektu vedle.

Co bylo pozitivní na projektu,
bylo vybudování dětského hřiště.
Ano, na sídlišti v Jedličkově ulici
je v současné době hodně rodin
s malými dětmi. Ty jsou však
odsouzeny k tomu, aby si hrály na
veřejné komunikaci. Mezi domy
1399 a 1401 bylo pískoviště, byly
prolézačky. S realizací projektu
ale všechno vzalo za své a nad
výstavbou nového hřiště se v této
lokalitě stahují mraky... Přitom
hřiště by tu bylo tolik potřeba!

No a co říci k nápadu, aby plo-
chy uvnitř sídliště odkoupili oby-
vatelé a udržovali si vše sami? To
snad nemyslíte vážně! V našem
domě 1405 jsme (aspoň zatím)
jediní dva skoro pětašedesátiletí
mladíci, kteří sekají, stříhají, hra-
bou atd. Ve vedlejším domě 1406
to dělá pan Kos a pan Kožený.
A to je na našem sídlišti vše! Buď
jsou tu lidé ještě starší než jsme
my, nebo jsou mladí a nemají
zájem starat se o věci veřejné.
Chtějí prostě jen bydlet.

My jsme si koupili sekačku,
kropení, ale jsme rádi, že to zvlá-
dáme v okolí svého domu. Nedo-
kážu si představit, kdo a čím by
sekal ty velké plochy trávníků.
Kdo by asi plel ty vysázené křovi-
ny, když firma na to zaměřená to
sama nestíhá a dostanou se k nám
2x - max. 3x za rok. Nemluvě
o zalévání.

S tímto návrhem už kdysi přišel
p. Fajmon. Tenkrát uvažoval
o 300 Kč za čtvereční metr.

Vážení radní, domnívám se že
vést s obyvateli sídliště jednání
o odkoupení pozemků mezi domy
do os.vlastnictví je zcela nereálné
a to i v případě částky podstatně
nižší.

Jaroslav Bittner

Jen jako šeptnutí
Zvláštním způsobem zpracová-

vá vánoční událost evangelista
Jan. Zatímco jeho kolegové
Matouš a Lukáš se doširoka roze-
pisují o Josefovi, Marii a děťátku
v jesličkách, Jan mluví o Slovu.
Ne o ledajakém. O takovém, které
platí od počátku, v určité dějinné
chvíli však zazní nahlas. Ne jako
burácení hromu, které na sebe
okamžitě strhne pozornost davů.
To podivuhodné Slovo, skrze něž
podle Jana všechno povstalo a bez
něhož nepovstalo nic, zaznělo
v dějinách velice cudně. Jen jako
šeptnutí. Zaslechlo ho pár betlém-
ských pastýřů a skupinka mudrců.
Byli jím však natolik podmaněni,
že si ho nemohli nechat pro sebe.
Pochopili, že v něm tkví tajemství
života, jehož se lidé po tisíciletí
marně pokoušejí zmocnit. Teď je
před nimi odhaleno: V dítěti Jose-
fa a Marie k nám promlouvá Bůh.

Proto je to dítě tak mimořádné.
Ačkoli má pozemské rodiče, vstu-
puje jím do našeho světa, co oko
nevídalo, ucho neslýchalo a na lid-
skou mysl nevstoupilo. Nebo snad
někdo viděl syna z rodu králov-
ského přicházejícího na svět ve

chlévě? Nebo snad někdo slyšel
o panovníkovi, který neměl, kde
by hlavu složil? Nebo snad něko-
mu vstoupilo na mysl, že by vlád-
ce sloužil? To nejsou lidské způso-
by. My lidé toužíme po pohodlí,
lísáme se k mocným a chceme,
aby nám druzí sloužili. V tom
mezi námi není rozdílu. Slovo,
které určuje Ježíšovo myšlení
a jednání, nepochází ani od Josefa
ani od Marie. Zaznívá z prostoru
jiné životní filozofie, nežli jsou ty
naše lidské. Ty slibují život, ale
vedou k smrti. Slovo, které se
v Ježíši stalo tělem, vede k smrti,
ale přesto ve svých důsledcích
dává život.

Evangelista Jan přirovnává ono
Slovo vtělené v Ježíši ke světlu.
A dějiny mu daly zapravdu. Lidi,
kteří žili s očima upřenýma k Je-
žíši, tma nikdy nepohltila. Mohla
je obklopovat, svírat a dusit, ale
oni měli před sebou jasný bod,
který jim ukazoval směr. Kdo se
orientuje na Ježíši, má ten nejlepší
předpoklad k životu. V něm totiž
nalezlo svůj definitivní výraz tvůr-
čí Boží Slovo. To, které skrytě
platí od počátku. Za císaře Augus-

ta však v Betlémě zaznělo nahlas.
Syn Josefa a Marie odhalil nejzaz-
ší tajemství bytí. Skutečnost, že
láska, která miluje i když ji to bolí,
je nevlastnější podstatou stvoření.
Co jsme my lidé od počátku tušili,
čemu jsme se však současně zuby

nehty vzpírali, to bylo jednou pro-
vždy zcela jasně vysloveno:
V Ježíši Nazaretském nás přichází
vysvobodit ze zajetí smrti sám
Bůh.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

František Bodnár
PRODEJ

AUTOBATERIÍ
motobaterií

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

- různé druhy 
pro tuzemské 
i zahraniční automobily

- nabízíme montáž nové
baterie a odebrání staré

tel. 7 2 3  5 0 4  5 5 7
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PRODÁM štěňata rottwailera
nar. 10. 9. 2008

Matka s průkazem PP
Štěňata bez PP, cena: 4000,- Kč

Tel.: 607 975 191

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

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Za Lysou krásnější XVII.
Koncem října se město „vytáh-

lo“ a předvedlo nám jak by měly
vypadat úpravy veřejných pro-
stranství. Volba roku 2008 padla
na park U Křížku. Zahradnická
firma Lukáš Rajtr z Dřevčic pro-
vedla nejen kompletní odkácení
nežádoucích stromů, ale přede-
vším ukázkovou výsadbu nových
stromů a bezchybné založení tráv-
níku. Zdá se, že město konečně
pochopilo, jak zakládat veřejné
výsadby. Slovy mistra Jana Weri-
cha „na odbornou práci jsou od-
borníci“. Doufejme tedy, že v roce
2009 budeme opět mile překvape-

ni, a to nejen v dlouho slibované
Masarykově ulici.

K novému parku jenom dodám,
že po stranách křížku jsou vysaze-
ny dva pyramidální duby letní
(nahradily původní topoly).
Stromy kolem parkové plochy
vymezují kulovité formy javoru
babyka (na místo původních javo-
rů mléč). Živý plot je z kvetoucích
tavolníků. Ten nahradil již dožilý
ptačí zob s příměsí hlohu. Druhá
strana parku byla doplněna přesa-
zeným buxusem a zlaticí.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

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

Německý ovčák č. 56
- pes, stáří 2 roky, poslušný,
hodný, vhodný na hlídání

Kříženec č. 59
- fena, stáří 10 měsíců, hravá,
veselá, přítulná, malého vzrůstu 

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 maji-
telé, kteří se
ujmou pejska
z útulku, jsou
o s v o b o z e n i
z platby (roční
poplatek za psa) po dobu dvou let.
MěÚ Lysá n. L. děkuje všem
občanům, kteří projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Durdanová Alena

Městská policie, která 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
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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

KURZY SNIŽOVÁNÍ 
NADVÁHY

PŘESTAŇTE HUBNOUT! ZHUBNĚTE! NEVÍTE JAK?

S NÁMI HUBNETE POMALU, ALE JISTĚ… 
JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT 

DO KURZU SNIŽOVÁNÍ 
NADVÁHY VEDENÝM ZKUŠENÝMI 
LEKTORKAMI SPOLEČNOSTI STOB.

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

Mobil: 775 246 033, 737 032 526

Hledám hlídání 
pro svou 18 měsíční dceru, 

časová pružnost nutná.

Tel. 737 235 531



Jsem stavař. Touto profesí se zabý-
vám prakticky většinu svého aktivního
života. Je proto celkem logické, že
i převážná část mých článků v Listech
se blíže či vzdáleněji dotýká tohoto
oboru. Nebude tomu jinak ani tento-
kráte. Dnes jsou to městské chodníky
a dopravní komunikace.

Denně procházím městem a i se
zavřenýma očima bych došel ke zjiště-
ní, že zde není něco v pořádku.
Pokusím se osvětlit svůj názor.

Město nemá nazbyt finanční pro-
středky na všechny potřebné investice
v této infrastruktuře. Přesto si myslím,
že by se měly stanovit závazné priori-
ty dle významu a potřebnosti, kam
peníze směrovat. Podle toho co slyším
občas od občanů města, se tak neděje.
Domnívají se, že město vkládá své
prostředky v určitých případech podle
preferencí, kterým se podle novodo-
bého názvosloví říká klientismus. 

Jako příklad bych uvedl ulici
Sokolovskou za drážním nadjezdem.
Nedovolím si tvrdit, že zde jde o klien-
tismus, ani že by zpevnění této prašné
vozovky nebylo potřebné. Takových
ulic je však ve městě více. Navíc je to
silnice minimálně používaná, opatřená
několika zákazovými značkami a ome-
zeními, včetně zákazu vjezdu. Nezjiš-
ťoval jsem, kolik milionů zde bylo pro-
investováno, určitě by však stačily na
značnou část nutnějších oprav chodní-
ků a vozovek ve městě. Uvedl bych pár
míst z mnohých.

Začnu na Husově náměstí. Bude se
sice rekonstruovat, to však může být
až za několik let. Dnes jsou tam četné
výtluky po dlažebních kostkách 
a prolákniny po vjezdu nákladních
aut. Opravy jsou totiž prováděny
neodborným způsobem. Přilehlý
chodník proti kinu je za deště plný
hlubokých kaluží, které zde vydrží
i několik dní. Když prší, byly by tu
vhodné gumáky. Ozdobou města je
pak chodník po obou stranách radnič-
ního podloubí. S velkou dávkou sebe-
zapření lze pominout živičný povrch
prostoru dvora před vstupem do rad-
nice. Asfaltový chodník směrem ke
kostelu, navíc zhyzděný v místech
zakrytí dodatečných podzemních sítí
a dírami v něm, nebo směrem ke kinu
s celoročně neupravenou a plevelem
zarostlou plochou před pravou částí
kina, s opadaným obkladem fasády,
není adekvátní reprezentativnímu
významu místa. Dle mého mínění je
to ostuda.

Přestavba Masarykovy ulice je sice
naplánována na příští rok, nějakou
dobu to ale bude trvat. Co však mají
do té doby dělat ženy s lodičkami na
vyšších podpadcích? Děr je tam na
chodníku jako much. Musí jít buďto
s očima upřenýma trvale k zemi, nebo
riskovat ulomený podpatek. Takových
míst je samozřejmě po Lysé víc,
zejména po nedostatečně zhutnělých
zásypech inženýrských sítí. Zkuste se
třeba projít Stržištěm směrem od

Sojovické ulice, nebo ulicí Čapkovou.
Tam navíc vynikne vjezd na výstaviš-
tě. Ty dvě rozježděné a propadlé části
chodníku od nákladních aut vjíždějí-
cích na výstaviště, jistě nedělají čest
majiteli zařízení. 

Někdy jsou na vině i chybné pro-
jekty. Jako příklad bych uvedl ulici
Příčnou. Již projektant zde měl navrh-
nout pod dlažbu zpevněný podklad
pro zajíždění zásobovacích aut.
Nestalo se a následky jsou viditelné.

Jsem si vědom, že ne všichni

budou s mými názory srozumněni.
Souhlasím i s tím, že jsem vyčerpal
jen zlomek toho, co by bylo třeba
opravit. Myslím si však, že by město
mělo stanovit priority a sled oprav
komunikací, zadávat je jen kvalifiko-
vaným a seriozním firmám a vymáhat
na správcích sítí dlouhodobou odpo-
vědnost za kvalitu oprav překopů pro
sítě. To vše je v kompetenci představi-
telů města a měla by to být také jejich
povinnost.

Václav Mrkvička
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Co mě trápí

CENTRUM ZÁJEZDŮ

Zahajuje jubilejní 10 sezónu působení v Lysé nad Labem

ČEDOK, EXIMtours, FIRO, NECKERMANN a mnohé další cestovky
pod jednou střechou ● KOMPLETNÍ SERVIS PRO KLIENTA

● Vyřízení předrezervací, rezervace, platby, pokyny 
JISTOTA - SPOLEHLIVOST - PROFESIONALITA

Prodej zájezdů pro rok 2009 je zahájen
Informujte se u nás na novinky, ceny a slevy!

Cestovní agentura
EVENtour - Ing. Evžen Šulc, Masarykova 209, Lysá n. L.

Tel.: 325 551 595, e-mail: eventour@tiscali.cz

Dovolujeme si touto cestou poděkovat našim klientům za přízeň 
v minulém roce a zároveň jim i čtenářům Listů popřát mnoho zdraví, 

štěstí a elánu v novém roce.
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Vážení přátelé...

V tomto roce si připomínáme
90. výročí obnovení naší statnosti
a vznik Československé republiky. 

Avšak ohlédneme-li se od
památného roku 1918 ještě půl
století zpět do doby, kdy v Rakou-
sku-Uhersku dochází k určitému
politickému uvolnění, kdy byly
zakládány různé kulturní vlastene-
cké spolky, byly zahájeny práce na
vybudování národního divadla,
byl v roce 1862 z iniciativy Dr.
Miroslava Tyrše za účasti předních
českých vlastenců založen také
český tělocvičný spolek SOKOL.
Do vínku mu bylo Tyršem vlože-
no heslo „Tužme se!“, Josef Barák
navrhl pozdrav „Nazdar“, Jindřich
Fügner tykání a oslovení bratře
a Josef Mánes namaloval první
prapor. Cvičební program byl již
tehdy velmi pestrý. K tomu patřila
i etická a vlastenecká výchova,
což odpovídalo Tyršově představě
- výchova všestranné zdatné osob-
nosti tělesně i duševně. V Sokole
byl také bohatý společenský a kul-
turní život - vzdělávací přednášky,
hudební, divadelní a loutkové sou-
bory, koncerty, plesy a zábavy. Již
v průběhu roku 1862 vznikly další
jednoty a k nim přibývaly každo-
ročně další, a to nejen na území
Čech a Moravy, ale i v zahraničí.
Pro mnohé porobené slovanské
národy znamenalo založení
Sokola zvýšení národního uvědo-
mění a vlasteneckých snah. V roce
1865 založili naši krajané také
první jednotu ve Spojených stá-
tech amerických.

V roce 1868, tedy před 140
lety, byla založena i sokolská jed-
nota u nás v Lysé nad Labem.
Existence Sokola byla pro město
v dalších letech velice významná,
a to nejen v oblasti tělocvičné, ale
i kulturní a společenské. O založe-
ní se přičinili především úředníci
lyské pojišťovny prince Benjamina
z Rohanů. Naše město se v té době
nalézalo v období rozkvětu a bylo
střediskem pro široké okolí. Stejně
tak tomu bylo v šíření sokolské
myšlenky, kdy naši bratři pomohli
založit nemálo okolních jednot.
Největší událostí se tehdy stalo

svěcení nového krásného praporu
jednoty, kde na jedné straně byl na
červeném poli vyšit český lev a na
bílé straně sokol s rozpjatými
křídly. Prapor byl předán jednotě
z rukou kněžny Rohanové.
Slavnost se konala v místě dnešní-
ho náměstí Bedřicha Hrozného
před farním kostelem. Účinkovala
při tom slavná Kmochova kapela
a zúčastnilo se mnoho členů
sokolských jednot, včetně Sokola
pražského v čele s Miroslavem
Tyršem. 

Tehdy nikdo z přítomných
netušil, že se schyluje k hluboké-
mu útlumu. Dne 5. srpna 1873
vznikl v Lysé oheň, který zachvá-
til 51 stavení. Zlé časy přišly nejen
na město, ale i na jednotu sokol-
skou. Lidé, které pohroma posti-
hla, zanedbávali samozřejmě veš-

kerý společenský život. Přelo-
žením ústavu pojišťovacího do
Prahy, pádem banky a cukrovaru
nastal odchod sil nutných pro
život jednoty. Majetek jednoty byl
rozprodán, nádherný prapor byl
prodán jednotě vršovické. 

Celých dvacet let trvalo, než
Sokol v Lysé opět rozepjal svá
křídla. Od roku 1893, kdy došlo
k oživení činnosti, však nastalo
pro naši jednotu období velkého
rozmachu, který nezadusila ani
léta první světové války. Mnoho
sokolů muselo odejít na frontu,
a tak činnost jednot závisela na
ženách. V některých sokolovnách
vznikly během války lazarety pro
sokoly raněné na frontě, ve kte-
rých vykonávaly dobrovolnou
službu členky jednot. Když
byl T. G. Masaryk navštívit
v Rusku příslušníky našich legií,
přivítali jej legionáři-sokolové,
kteří si zakládali jednoty přímo ve

svých bojových jednotkách.
Masaryk později prohlásil
„Sokolové byli moje první
vojsko“. Když bylo zřejmé, že se
válka chýlí ke konci, začalo se
vedení Sokola připravovat na dny
převratu. Díky tomu byli schopni
hned 28. října postavit do služeb
nové republiky Národní stráž,
která převzala okamžitě pořádko-
vou službu v Praze i dalších měs-
tech. Nejinak tomu bylo i v Lysé
nad Labem. V roce 1919 postavili
Sokolové čtyři jednotky Pluku
stráže svobody na obranu jižního
Slovenska proti vpádu Maďarů. 

Návrat legionářů a vznik samo-
statného Československého státu
odstartoval zatím nejmohutnější
a z hlediska aktérů nejkrásnější
období Sokola Lysá nad Labem.
Rok od roku přibývalo členů.

Podstatné, nejen z hlediska tohoto
období, ale i pro naši současnou
existenci, byla stavba „provizorní“
sokolovny, koncem roku 1925.
Tato sokolovna nám slouží dodnes
a zřejmě ještě dlouhou dobu slou-
žiti bude. Tím však budovatelská
činnost našich předků zdaleka
nekončila. Od města zakoupili
pozemek - Panskou zahradu, kde
bylo vybudováno letní cvičiště
a také hřiště ledního hokeje, kam
chodila veřejnost bruslit a kde
sokolové plánovali stavbu nové
velké sokolovny. Peníze na tuto
investici získali sbírkou a dary.
Ovšem přišla třicátá léta s nástu-
pem fašismu a velké plány byly
odloženy. 

V Německu se zmocnili vlády
fašisté, kteří své územní požadav-
ky rozšířili i na Československo.
V těchto těžkých dobách opět
Sokol podporoval vlastenecké
cítění Čechů, což vyvrcholilo

manifestací na X. všesokolském
sletu v roce 1938. Poslední chvíle
Sokola v Lysé nad Labem předvá-
lečné éry jsou spojeny se založe-
ním tradice - Běhu zámeckou
zahradou na Velikonoce roku
1941. Ten den byl Sokol v celém
státě zakázán. Přibližně 12 000
členů bylo vězněno, z toho 3300
v nacistických koncentračních
táborech zahynulo. Sokol přišel
o své nejlepší činovníky a neušel
ani postihům během heydrichiády,
neboť do atentátu bylo zapleteno
několik sokolských rodin. 

Potřetí se Sokol v Lysé nadechl
v roce 1945. Toto nadechnutí
předznamenalo necelé čtyři roky
intenzivní činnosti, která vyústila
Všesokolským sletem, kterému
předcházel župní slet v Lysé nad
Labem, v roce 1948 v atmosféře
počínající éry „diktatury proletari-
átu“. Samozvané panstvo nemoh-
lo Sokol, který hlásal naprosto
odlišný žebříček hodnot ve svém
programu, potřebovat. Stovky
významných členů Sokola, z nichž
mnozí přežili nacistické koncent-
ráky, skončily v komunistických
kriminálech. Tělovýchova začala
sloužit propagandě socialismu,
slety se změnily na megalomanské
spartakiády, kde se důvěřiví účast-
níci s údivem dozvídali, že svou
účastí ve skutečnosti projevují
lásku ke komunistické straně
a Sovětskému svazu. 

V roce 1968 se celá naše veřej-
nost probudila v očekávání změn,
které bohužel netrvaly příliš dlou-
ho. Nicméně v tomto roce jsme si
stačili připomenout významné
výročí, 100 let od založení
naší T.J. Byla to doba naděje,
která předznamenala další období
tvrdé „normalizace“ autoritářské-
ho systému. 

I když to bylo období dlouhé
celých dvacet let, jiskra naděje
stále doutnala a rozhořela se napl-
no v listopadu 1989. Období „nor-
malizace“ bylo v naší sokolovně
dobou činnosti odboru ZRTV. Pro
většinu z nás, kteří toto období
aktivně prožili, to byla doba
zástupné činnosti Sokola. Proto
události na Národní třídě 17. listo-
padu byly pro nás signálem
k nastartování akcí, které jedno-
značně směřovaly k obnovení čin-
nosti Československé obce sokol-
ské. 

V roce 1990 byla zahájena
nová éra Sokolstva. Hned v lednu
naše ženy a muži začali s nácvi-
kem na Sokolský slet v Paříži, kde

Lysá nad Labem
140 let

Pokračování na str. 26

25



26

12/2008 LISTY města Lysé nad Labem

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, měsíčník, den vydání 3. 12. 2008
Vydává: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n. L., IČO: 239 402 evidováno Živnostenským úřadem MěÚ Lysá n. L. pod č.j. 00034/00073/99 

• Registrace u OkÚ Nymburk, evidenční číslo MK ČR E 10869 • Zajišťuje: Městský úřad, odbor školství a kultury. Odpovědný redaktor: PaedDr. Věra Bodnárová 
• Redakční rada: Jana Křížová, Ing. Stanislav Svoboda, Jan Škorpil, Ing. Václav Mrkvička, Lenka Hodková • Autoři označení zkratkou: Jzk - Jana Křížová. 

• Adresa redakce: Městský úřad, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 510 214, fax: 325 552 066, e-mail: frankeova@mestolysa.cz 
• Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. • Tiskne a pro internet zpracovala: m-inzert vydavatelství a tiskárna, Husovo nám. 24, Lysá n. L., 

tel.: 325 551 632, www.m-inzert.cz, e-mail:info@m-inzert.cz • Příspěvky zasílejte na adresu redakce - podatelnu MěÚ, vždy do 5. dne v měsíci.

Vážení přátelé...

se poprvé po dlouhých letech set-
kali sokolové z celého světa včet-
ně Čechů a Slováků. Členská
základna se rázem rozrostla
o sokolskou věrnou gardu, muže
a ženy, kteří dlouhá léta byly
odloučeni od svého milovaného
Sokola a teď pocítili satisfakci za
toto příkoří, byť o čtyřicet let star-
ší. Najednou tady byli, mezi námi
a naprosto samozřejmě se zapojili
do života jednoty. Jejich sokolské
myšlení a vědomí kontinuity se
stalo pro nás všechny úžasně
povzbuzující. Dnes si nikdo
neumí představit Sokolský triat-
lon, Silvestrovský běh nebo Šib-
řinky bez jejich aktivní pomoci.
Ale není na místě o našich senio-
rech mluvit ve třetí osobě. My
všichni bez ohledu na věk tvoříme
společenství lidí, které se nazývá
Tělocvičná jednota Sokol Lysá
nad Labem. Pod křídla Sokola při-
byl oddíl stolního tenisu. Naše
jednota má dnes téměř 400 členů
od nejmladších v oddílu rodičů
s dětmi až po seniory v oddílu
věrné gardy. Účastnili jsme se ve
velkém počtu všech porevoluč-
ních sletů a naši závodníci dosa-
hují velmi dobrých výsledků
v gymnastických soutěžích a vše-
strannosti. Je možno říci, že na
tradice, které sokolské generace

před námi v Lysé vytvořili, jsme
v této moderní, pro spolkovou čin-
nost nesnadné době, navázali
úspěšně. Naší trvalou snahou je
výchova nových cvičitelů a jejich
vzdělávání. A věřte, že v dnešní
době to není vůbec snadné.
Všeobecný pokles morálky, který
není pouze problémem českým,
dává Sokolu nezastupitelnou
úlohu ve společnosti při výchově
dětí a mládeže. Rozvoj tělesná
kondice a pohybové kultury na
straně jedné a upevňování mezi-
lidských vztahů, čestnost a vědo-
mí sokolských tradic na straně
druhé. A o to se snažíme.

Chtěl bych připomenout slova
náčelníka naší jednoty Josef
Bičíka, která pronesl při znovuob-
novení činnosti Sokola v Lysé
v roce 1895: „Není důležité pro-
vozovat krkolomné kusy, ale
vychovávat lidi zdravé, mravné,
počestné charaktery, národně uvě-
domělé a pevné“. To není
archaismus, to musí být samozřej-
most nejen pro současnost, ale
i pro generace, které přijdou po
nás. Protože totiž motto: „Byli
jsme a budem“ stále platí. 

Jaroslav Denemark,
t.č. starosta tělocvičné jednoty

Sokol Lysá nad Labem 

Pokračování ze str. 25

Aerobiková neděle s Katkou
Bímanovou

Dne 2. listopadu 2008 se v So-
kolovně v Lysé nad Labem konala
Aerobiková neděle s hostující cvi-
čitelkou Katkou Bímanovou (pro-
fesionální instruktorka aerobiku,
provozovatelka aerobic studia Fit
& Fun, lektorka vzdělávacího pro-
gramu Českého svazu aerobiku,
osobní trenérka, certifikáty IFAA,
IDEA, FISAF).

Děkujeme 24 cvičenkám, které
si tuto skvělou akci nenechaly
ujít. Kromě dvou nabitých hodin
cvičení byl pro každou cvičenku
připraven dárek od firmy Dove
a časopisy od vydavatelství Mladá
fronta, nechyběla zde ani nabídka
sportovního oblečení značky
Touche. 

První hodinu jsme si zacvičily
aerobic energy, druhou následoval
bodystyling a stretching. Pauzu
mezi oběma hodinami vyplnila
bohatá tombola. Vylosované ženy
získaly sportovní oblečení značky
Touche a hlavní cenou byla volná
vstupenka do Solné jeskyně
v Nymburce.

Další možnost dát si do těla
máme 26. prosince 2008, kdy nás
čeká Vánoční nadílka aerobiku,
a samozřejmě každé pondělí,
úterý a středu od 19:00 - 20:15
hod. v Sokolovně s domácími cvi-
čitelkami. Další informace nalez-
nete na http://aerobiklysa.tym.cz.

Těšíme se na Vás. 
Lucie Pragrová

Turnaj v poolbilliardu
o Mistra Lysé

7. 12. 2008 se v ZŠ J. A. Komenského
koná 2. ročník Mistr Lysé 2008 poolbilliardu 

v disciplínách 
8 ball a 9 ball systémem DKO.

Prezentace proběhne 7. 12. 2008 
od 9,30 do 10,00 hodin, zahájení bude 

v 10,00 hodin, turnaje se může účastnit kdokoliv
z Lysé n. L., jakékoliv věkové kategorie, 

startovné - 100,- Kč, jako novinka je zařazení hry 
o JACKPOT, která proběhne o přestávce ve 13,00 hodin.

Hrát se bude o pohár Mistra Lysé 
a o věcné ceny od sponzorů.

VÁNOČNÍ NADÍLKA AEROBIKU
❍ Kdy: pátek 26. prosince 2008 od 15:30 hodin

❍ Kde: sokolovna Lysá nad Labem
❍ S sebou: pití, ručník, chuť dát si do těla, 

samozřejmě dobrou náladu a úsměv na tváři
❍ Vstupné: 100,- Kč

Program:
15:30 prezence, nabídka sport. oblečení T o u c h e
16:00 dance aerobic - V e r o n i k a
16:45 step aerobic - J a r d a
17:30 posilko a relax - L u c k a
18:15 předpokládaný konec akce

(podrobné info: Lucka swindler@seznam.cz, 
Petra Petra.Juzova@seznam.cz, Veronika weronic@senam.cz, 

www: http://aerobiklysa.tym.cz)


