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Obnova vily cukrovaru zahájena!

Jistě mnohé z Vás potěší informace, že na podzim 
letošního roku započala 1. etapa obnovy vily cukro-
varu. Jedná se o obnovu vyvýšené části střechy, kte-
rá spočívá v odstranění nefunkčních vrstev a polože-
ní nových včetně hydroizolace. Dále jsou prováděny 
klempířské práce a oprava komína. Veškeré práce 
jsou realizovány v součinnosti se zástupci památko-
vé péče dle schválené projektové dokumentace, kte-
rou vypracovala společnost MURUS, s.r.o. 

Vila cukrovaru čp. 147 v Lysé nad Labem - Lito-
li nese statut nemovité kulturní památky evidované 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
rejstříkovým číslem 101031.

Akce obnovy probíhá s fi nančním přispěním MK 
ČR v rámci dotačního titulu „Programu podpo-
ry obnovy kulturních památek“ (mimo MPZ Lysá 
nad Labem). V roce 2011 bude proinvestováno cca 
300 tis. Kč, dotace činila 161 tis. Kč. 

Společnost ARS Altmann Praha, s.r.o., bude 
v příštím roce opětovně žádat o fi nanční příspěvky 
v rámci různých dotačních titulů, a to na další eta-
pu obnovy a opravy střechy. Společnosti ARS Alt-
mann Praha, s.r.o., i všem ostatním vlastníkům kul-

turních památek přejme, ať jsou maximálně úspěš-
ní a získané fi nanční prostředky jim pomohou k zá-
chraně památek.

Na závěr připojuji alespoň pár slov z historie: 
Jedná se o zcela mimořádný příklad české mo-

dernistické architektury zasažené kubismem, kte-
rý svými kvalitami výrazně překračuje místní ho-
rizont. Autorem projektu, který byl realizován 
v letech 1912 - 1913 pro rodinu cukrovarníka Mi-
chaela Beniese, byl význačný pražský architekt Emil 
Králíček. Vila, pojatá jako letní rekreační sídlo, byla 
situována v areálu litolského cukrovaru náležejícího 
Beniesovi. Její okolí, již dříve využívané jako zahra-
da, bylo nově upraveno a vybaveno skleníkem, teni-
sovými kurty, kuželníkem a dalšími zařízeními. Po 
druhé světové válce, která na rodinu dolehla zvláště 
tíživě, byla budova prodána a využívána jako správ-
ní objekt cukrovaru. V 90. letech 20. století byl pro-
voz cukrovaru ukončen. Přilehlá továrna byla zbou-
rána, vila rozdělena na dílčí bytové jednotky a okolní 
zahrada téměř zničena.

Hana Nesměráková
referentka odboru školství a kultury

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2012

V letošním roce proběhne 
8.1.2012 od 9 do 11 hodin
u kostela sv. Jana Křtitele 

v Lysé nad Labem

Letošní cyklus bude zaměřen na šlechtické rody, které zvelebovaly 
Lysou nad Labem před působením hraběte F. A. Šporka, jehož 
350. výročí narození si letos připomeneme.

Petr z Vartenberka 
1402 – Původně knížecí resp. královský majetek postoupila 
Anna Svidnická, manželka Karla IV, augustiniánům. Tito 
řeholníci založili malý klášter a školu, ale nedokázali uživit 
kostel s farou, proto předali Lysou Vartenberkům.

Úspěšný rok 2012
přeje čtenářům Listů 

redakce
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Advent očima organizátora

Až budete, milí čtenáři, číst 
tento příspěvek, bude se psát již 
rok 2012, vánoční svátky budou 
za námi a krásné zážitky s nimi 
spojené zůstanou pouze v našich 
vzpomínkách. Tak si pojďme ještě 
jednou společně zavzpomínat, jak 
to vlastně všechno začalo.  

V sobotu 26. 11. 2011 se již tra-
dičně zcela zaplnilo Husovo ná-
městí množstvím návštěvníků, 
zvláště pak spoustou dětí. Ve vá-
nočně laděném kulturním pro-
gramu, který provázel slovem 
Ing. Dvořák, tajemník městské-
ho úřadu, vystoupilo letos rekord-
ních 175 dětí z lyských školek, zá-
kladních škol i ZUŠ a hasičská 
dechovka s tradičními koledami. 
Na závěr zazpívali s pěveckým 
souborem paní Kremlíkové i naši 
hosté – děti z Dětského domo-
va v Nymburce. Právě pro ně byla 
v rámci akce uspořádána sbírka 
a na závěr předán jejich zástup-
ci, panu Dr. Šturmovi, symbolický 
šek na 14.641 Kč. Nechybělo ani 
předání cen za soutěž o nejhezčí 
vánoční ozdobičku, kterou již dru-
hý rok zorganizovala paní Marti-
na Havelková. 

Stánky s vánočním zbožím, 
vůně svařeného vína a pečených 
klobás, domácí vánočky a perníč-
ky skautů – to vše vytvářelo slav-
nostně laděnou vánoční atmosfé-
ru, i když počasí připomínalo spí-
še jaro.

I těm nejmenším zářila očka ra-
dostí, když se mohli svézt mašin-
kou, projet na ponících a hlavně 
na slavnostně vystrojených vel-
bloudech. Očekávaným vrcholem 
programu byl příchod pana sta-
rosty Mgr. Havelky v doprovodu 
Mikuláše s andělem a třemi čer-
ty, aby obdarovali nejenom vy-
stupující děti, ale všechny ty, kte-
ré byly po celý rok hodné. Zazvo-

nil zvoneček a pan starosta spolu 
s ostatními návštěvníky počítali 
a počítali…a lyský vánoční strom 
se rozsvítil. Již podruhé byl výji-
mečný tím, že na něm visely vá-
noční ozdoby, které vyrobily samy 
děti v rámci soutěže, jejíž dva vítě-
zové si svoje výrobky mohli z vy-
sokozdvižné plošiny pana Bílka 
dokonce sami pověsit!  

Největší odměnou nám orga-
nizátorům je množství návštěv-
níků, jejich spokojené tváře i roz-
zářené oči dětí a pohodová atmo-
sféra. Toho všeho jsme si při této 
akci mohli bohatě užít. Bylo to jistě 
i tím, že se našlo ještě více pomoc-
níků než vloni -  členové hasičské-
ho sboru, skauti, pracovníci fi r-
my Šimon a Kolman, LINDE + 
WIEMANN, děti i dospělí z Dět-
ského domova v Nymburce, ře-
ditelky a učitelky z lyských škol, 
aranžérka paní Jakubalová s dce-
rou, elektrikář pan Bílek, pan Bře-
zina, pan Urban a další. Celá akce 
se konala za fi nanční podpory měs-
ta, bez níž bychom celou akci ne-
mohli uspořádat. Velký dík patří i 
těm, kterým osud jiných není lhos-
tejný a kteří přispěli do naší sbírky.

A tak na závěr Vám všem, 
milí čtenáři, přeji, abyste mohli 
po celý rok číst v Listech hodně 
takovýchto pozitivních a děkov-
ných článků, které nás organi-
zátory motivují a nabíjejí novou 
energií do akcí příštích. Jménem 
Spolku rodáků a přátel města 
Lysá nad Labem Vám přeji, aby 
ten rok 2012 pokračoval v kli-
du a pohodě tak, jak začal právě 
na našem lyském náměstí s pří-
chodem Adventu a jak ho na 
svých fotografiích zachytil pan 
MVDr. Kořínek.    

Dana Papáčková, 
předsedkyně Spolku rodáků 

a přátel města Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
V době, kdy čtete tyto řádky, je le-

topočet zase o jedničku vyšší, ale pro 
úplnost se vrátíme ještě do závěru 
loňského roku. Jak je patrné, závěr 
„úředního“ života města v roce 2011 
byl rušný a vlivem přípravy územní-
ho plánu města náročnější než v le-
tech předchozích.

7. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 23. 11. 2011. Na návrh 
člena zastupitelstva pana Bc. Eliš-
ky byly zařazeny body, jež zajímaly 
především přítomné občany, zkraje 
jednání. Jako první se projednáva-
ly obecně závazné vyhlášky, jejichž 
účelem je určitým způsobem regu-
lovat provoz hracích automatů. Do-
provodná zpráva popisuje druhy pří-
strojů a způsob zpoplatnění. Část 
přístrojů, jejichž počet klesá, povo-
luje obec, modernější přístroje (zjed-
nodušeně řečeno) povoluje minister-
stvo fi nancí. Z tohoto důvodu jsou 
vydány vyhlášky dvě, pro každou 
kategorii vlastní. Diskuse ukázala, 
že některým zastupitelům automa-
ty velmi vadí. Do diskuse se zapojili 
i přítomní provozovatelé heren, kte-
ří kladli důraz na fi nanční přínos pro 
město, který ročně činí kolem 3 mil. 
Kč. Snížení počtu provozovaných 
hodin se promítne do nižšího výno-
su. Při hlasování o omezení provozní 
doby se zvedlo 8 rukou pro, proti 3, 
zdrželi se 2 zastupitelé. Zákaz provo-
zování hazardu o nedělích a svátcích 
pak podpořilo 13 zastupitelů.

Bodem, který zajímá asi většinu 
obyvatelstva města, byla zpráva o 
stavu ovzduší ve správním obvodu 
města. O rozruch se postarala ročen-
ka Českého hydrometeorologického 
ústavu, která zařadila město do ka-
tegorie míst s velmi špatným ovzdu-
ším s vysokým podílem prachových 
částic. V diskusi se řada zastupite-
lů snažila dobrat příčin, ale nakonec 
převládl racionální přístup a radě 
města bylo uloženo objednat rozpty-
lovou studii, která by měla určit vý-
znamné zdroje znečištění a faktory, 
které znečištění způsobují. Informa-
ce o tom se určitě v Listech objeví.

Třetím předřazeným bodem bylo 
projednání zápisu z Osadního výbo-
ru Byšičky, který vzalo zastupitelstvo 
na vědomí. V dalším předřazeném 
bodu se jednalo o žádosti společnosti 
Výstaviště Lysá n. L. (VLL) o sníže-
ní, případně odpuštění poplatku ze 
vstupného, který v současnosti činí 
15%. Přítomný pan ředitel Matouš 
uvedl některé údaje o vývoji počtu 
návštěvníků. Podle poznatků VLL se 
zlepšuje i situace v parkování během 

výstav. Následující diskuse ukázala 
široké názorové spektrum, zajíma-
vým návrhem byla myšlenka pana 
Sedláčka, aby se VLL změnilo na ak-
ciovou společnost, která by část ak-
cií věnovala městu. Nápad však zů-
stal oboustranně bez odezvy. Na-
konec byl bod odložen do doby, než 
se majitel VLL vyjádří k navrženým 
kompenzacím, které by měly vyrov-
nat pokles poplatku ze vstupného.   

Poté se program vrátil k připrave-
ným bodům – bloku 7 bodů s věcný-
mi břemeny a pozemkovými záleži-
tostmi.

V bodu s č. 8 se jednalo o uzavření 
mandátní smlouvy na dopravní ob-
služnost pro rok 2012. Systém do-
pravní obslužnosti je jedním ze dvou 
tzv. solidárních systémů, do nichž je 
Lysá zapojena (druhým systémem je 
provozování Centra sociálních slu-
žeb). Úvodní vysvětlení podal pan 
starosta, město ročně platí do spo-
lečné pokladny asi 1,3 mil. Kč (po-
platek 150 Kč/obyvatele). V diskusi 
převažovaly kritické hlasy, zastupite-
lům se zdá, že v tomto případě je „za 
hodně peněz málo muziky“, otázkou 
je i efektivnost vynaložených nákla-
dů. Rozhodujícím argumentem v zá-
věru diskuse byl fakt, že z minulosti 
zbyla ve společné pokladně systému 
částka, která bude použita na úhra-
du příspěvku za rok 2012. Za tohoto 
předpokladu byla mandátní smlou-
va schválena.

V bodu č. 9 byly schváleny fi nanč-
ní dary celkem 75 tis. Kč od dvou ob-
čanů na výstavbu vodovodního řadu 
v ulici Družstevní.

Bod č. 11 byl věnován úpravě roz-
počtu končícího roku – projevuje se 
vliv dotací především z ministerstva 
práce a sociálních věcí na různé dru-
hy dávek.

Rozšířením programu bylo pro-
jednání smluvních vztahů a průběh 
výstavby v areálu bývalé Slunéčkovy 
zahrady a Fruty. Diskuse byla mís-
ty emotivní, kritici připomněli okol-
nosti, za nichž se smlouva s MS de-
velopment uzavírala. Pan starosta s 
panem Mgr. Fajmonem zdůrazni-
li, že smlouva je koncipována tak, že 
město neztrácí kontrolu nad pozem-
kem v žádném okamžiku, ať se s in-
vestorem děje cokoliv, fi nanční vý-
sledek pro město bude příznivý. Ne-
příjemný je však faktor ubíhajícího 
času. Nakonec převládl návrh pana 
Ing. Gregora, že „nemá cenu ohřívat 
starou polívčičku“ a zastupitelé ulo-
žili starostovi a radě města do konce 
roku konstruktivně jednat s investo-

rem o možných variantách v závis-
losti na tom, jak se bude vyvíjet stav 
na fi nančních trzích. Zpráva bude 
podána na lednovém zasedání.

Poté přišel na pořad blok infor-
mativních zpráv, které většinou za-
stupitelé vzali na vědomí: zápis z Ko-
mise regenerace, rozbor hospodaře-
ní města ke konci října, zápis z Fi-
nančního výboru, prověření vhod-
nosti pozemků za Černými vraty pro 
výstavbu Domova pro seniory, závě-
ry o účelnosti vynakládání prostřed-
ků na údržbu veřejné zeleně, zápis z 
Kontrolního výboru, informace o vý-
běru provozovatele letního a zimní-
ho kina ve městě. Posledně jmenova-
nému bodu bylo věnováno 50 minut 
a ukázalo se, že jde o velmi citlivou 
záležitost. V diskusi se pan Bc. Petr 
Eliška ptal na řadu věcí – výběr krité-
rií, stanovení jejich váhy, určení hod-
notící komise, proč nebyl do komi-
se nominován nikdo z kulturní ko-
mise, odkud bral uchazeč p. Fuchs 
údaje pro zpracování nabídky atd. 
Pan starosta shrnul průběh přípravy 
výběrového řízení. Po dobu 6 týdnů, 
co běžel termín pro podání nabídek, 
se neozval jediný hlas, jediná připo-
mínka, že by něco bylo špatně. Po-
souzení nabídek proběhlo v soula-
du se zákonem, otevírání obálek byli 
přítomni oba uchazeči. V nabídce č. 
2 byly závažné nedostatky, a proto 
byla vyřazena. Další diskuse ukázala 
nejednotnost názorů, zazněly i osob-
ní výpady. Určitým oponentním ná-
vrhem bylo zrušení výsledku a opa-
kování výběrového řízení, ale se 
6 hlasy návrh přijat nebyl.

Vzhledem k pokročilému času 
byla závěrečná diskuse krátká – paní 
místostarostka Chloupková infor-
movala o žádosti TK Slovan o pří-
spěvek na výstavbu protihlukové 
stěny a paní Javorčíková o průbě-
hu postupu rekonstrukce náměstí 
B. Hrozného a o výstavbě nové MŠ 
v Brandlově ulici. 

Po rekapitulaci usnesení pan sta-
rosta zasedání ukončil.   

23. jednání rady města se kona-
lo 29. 11. 2011. Program se skládal z 
28 bodů ke schválení. Pozemkovým 
a bytovým záležitostem byla tento-
krát věnována „jen“ třetina. V bodu 
č. 1 se vybíral provozovatel placené-
ho parkování v době výstav. Osvěd-
čený dosavadní provozovatel p. Vl-
ček již v této činnosti nebude po-
kračovat, jediná doručená nabídka 
klade vysoké požadavky na zajiště-
ní součinnosti městské policie, a tak 
rada města zakázku zrušila a uloži-

la odboru správy majetku a investic 
zveřejnit do konce roku novou za-
kázku. Druhým bodem bylo schvá-
lení Nařízení města o placeném stá-
ní na komunikacích a veřejných par-
kovištích v době výstav, v němž se 
upřesňují plochy, kde se bude par-
kování platit. V třetím bodu se rada 
vrátila k nepříjemné záležitosti ko-
lem nefunkčního kabelu pod vozov-
kou v ulici Masarykova. Rada schvá-
lila otevření komunikace (v jarních 
měsících 2012), po opravě kabelu 
musí být povrch strojově obnoven 
a bude poskytnuta záruka 60 mě-
síců. V bodu č. 5 se jednalo o plánu 
údržby zeleně na rok 2012, ale rada 
si vyžádala další upřesňující úda-
je. Bod č. 6 reaguje na zimní obdo-
bí a z toho vyplývající nebezpečí pro 
chodce. Doporučený postup v přípa-
dě úrazu nebo škody je zveřejněn na 
jiném místě.

V bodu č. 8 rada města schválila 
výjimku ze stavební uzávěry na po-
zemku pana L. Retra (proti Auto Ti-
chý), a tak na pozemku vyroste kro-
mě dokončované haly ještě jedna 
identická.

Bod č. 15 přinese radost těm, kdo 
si v Lysé zvykli na novoroční ohňo-
stroj. Na veřejnou zakázku dorazi-
lo 5 nabídek, rada města zvolila jako 
dodavatele pana Pavla Cézu. Násle-
dující bod byl věnován dopisu pana 
Mgr. Špeciána, ředitele ZŠ B. Hroz-
ného. Po obsáhlé diskusi rada roz-
hodla pana ředitele přizvat na příš-
tí jednání rady města, aby své názo-
ry vysvětlil osobně.

Blok dalších šesti bodů připra-
vil odbor sociální a zdravotní. Rada 
města vzala na vědomí zápis ze so-
ciální a zdravotní komise, schváli-
la kritéria pro umisťování žadate-
lů do Domu s pečovatelskou služ-
bou, schválila 3 příspěvky z Chari-
tativního fondu: 4 tis. Kč na provoz 
Stacionáře NONA, 1 tis. Kč na čin-
nost Svazu postižených civilizační-
mi chorobami, 15 tis. Kč na schodiš-
ťovou sedačku pro Farní sbor Česko-
bratrské církve evangelické.

V bodu č. 23 rada schválila do-
davatele veřejné zakázky na akci 
„Vodovod a kanalizace na náměstí 
B. Hrozného“. Zakázku za 557 tis. 
Kč bez DPH získala fi rma Dlažba 
Vysoké Mýto. Stejný dodavatel bude 
zajišťovat i další zakázku „Stavební 
práce - Revitalizace nám. B. Hroz-
ného“. V tomto případě je nabídko-
vá cena 5,7 mil. Kč bez DPH. Obě 
zakázky budou realizovány za před-
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Proč v Listech 12/2011 
nebo v městském rozhla-

se nebylo prezentováno zasedá-
ní MěÚ s občany dne 3. 12. 2011 

Otázka

Foto a seznam čtyřnohých ka-
marádů nalezených v okolí města 
najdete aktuálně na adrese útul-
ku www.pejscilysa.wz.cz, na strán-
kách města www.mestolysa.cz pod 
odkazem listy a taktéž v měsíčním 
vydání listů města Lysá n. L.

Městská policie, která zajišťuje
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem, vždy po odchytu pejska
odveze do místního útulku v Lysé 
nad Labem.

Adresa útulku:
VELAS, a. s.
Hrabanov 535,
pí. Čápová
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Návštěvní doba útulku:
PO až ČT 8.00 - 13.00
PÁ 8.00 - 12.00
SO* 9.00 - 11.00
 *Každou první sobotu v měsíci.

V útulku jsou umístěni i pejsci 
z jiných měst a obcí, které si můžete 
přijít prohlédnout.

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

Ivana Koštířová, odbor SMI

BÍGL – fena,stáří 2roky. Přátel-
ská, vychovaná, bezproblémová, jen 
s ostatními fenami se moc nemusí. 
Má krásnou hlavu a výraz očí.

KŘÍŽENEC JEZEVČÍKA – pes, 
stáří 9 měsíců. Přátelský pes hezké-
ho vzhledu, spíše klidnější, nic ne-
ničí. Vhodný do bytu i na zahradu. 
Snáší se dobře s ostatními psy.

STŘEDOASIAT – 2 letý, velmi 
přátelský, potřebuje vysoký plot

ČERNÝ LABRADOR – 2 letá fena, 
vhodná na zahradu, kamarádská

KŘÍŽENEC ŠPICE – černý 6 letý 
pejsek se světlými znaky, dobrý hlídač

KŘÍŽENEC JEZEVČÍKA – 
4 měsíční pejsek, černý s pálenými
znaky

KŘÍŽENEC TERIÉRA – bíločer-
ný pejsek, potřebuje vyšší ploty

KŘÍŽENEC NĚMECKÉHO 
OVČÁKA – 2 letá, hodná, 
umí hlídat

JEZEVČÍK – černé barvy, vhodný 
do bytu i na zahrádku

KŘÍŽENÝ LABRADOR – pejsek, 
1 rok, hodný

Hledáme nový domov pro tyto pejsky
Seznam pejsků, kteří čekají 
na svého nového pána.

Kočky, kocouři a koťátka 
dle aktuální nabídky.

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Pro Vaše otázky je připravena nová rubrika - 

Zeptali jsme se...
Na Vaše dotazy budou odpovídat kompetentní zastupitelé 

města Lysá nad Labem. 

Své dotazy posílejte do redakce Listů (kontakt je v tiráži na poslední 
straně) nebo vhoďte do poštovní schránky v přízemí MěÚ vedle 

dveří do knihovny.

Těšíme se na Vaše zajímavé otázky.
Vaše redakce

pokladu, že na ně budou v rozpoč-
tu roku 2012 schváleny potřebné fi -
nanční prostředky. Posledním bo-
dem ke schválení byl návrh rozpočtu 
na rok 2012. Závěrečná diskuse byla 
krátká a týkala se postupu při od-
škodňování úrazů, které se stanou 
občanům na veřejném prostranství.

Mimořádné zasedání zastupi-
telstva města se konalo v sobotu 3. 
12. 2011. Jediným bodem progra-
mu bylo projednání připomínek a 
námitek ke konceptu územního plá-
nu města (dále jen ÚP). S ohledem 
na očekávaný zájem občanů o pro-
blematiku ÚP padla volba na velkou 
školní jídelnu, kde bylo instalováno 
ozvučení a dataprojektor pro pro-
mítání mapových podkladů. Spo-
lečnost Eurest se postarala o drobné 
občerstvení. V 9 hodin pan starosta 
přivítal 13 členů zastupitelstva a po-

četnou veřejnost, v průběhu dopo-
ledne počet občanů přesáhl stovku. 

Pracovní zasedání zastupitel-
stva města se konalo 5. 12. 2011. Na 
programu byl jediný bod, a sice pří-
prava rozpočtu na rok 2012. V úvo-
du pan starosta shrnul hlavní body, 
k nimž dospěla rada města. Hlavní 
prioritou do roku 2012 jsou rozpra-
cované investiční akce. Důležité je 
i schválení rozpočtu do konce roku 
2011, aby od samého začátku nové-
ho roku nebylo ohroženo fi nancová-
ní investic.

24. jednání rady města se konalo 
13. 12. 2011 a 8. zasedání zastupi-
telstva města, poslední v roce 2011, 
se konalo 21. 12. 2011, tedy po re-
dakční uzávěrce, a tak si informace 
přečtete až začátkem února 2012.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

Na sobotu 3. 12. 2011 
svolal pan starosta Mgr. 

Jiří Havelka mimořádné zase-
dání zastupitelstva města, je-
hož účelem bylo projednání při-
pomínek a námitek ke koncep-
tu územního plánu města Lysá 
nad Labem. Zveřejnění proběh-
lo v souladu se zákonem o ob-
cích. Kromě toho bylo ozná-
mení vyvěšeno na vývěskách 
v různých částech města, které 
nejsou oficiální úřední deskou, 
ale důležité informace jsou zde 

Odpověď
zveřejňovány a aktualizovány.

Hlášení rozhlasu v tomto
případě nebylo využito, protože
primárně by měl rozhlas sloužit 
jako varovný a informační sys-
tém obyvatelstva v případě živel-
ních katastrof a mimořádných 
událostí. O účinnosti a dosahu 
použitých informačních kanálů 
svědčí účast více než sta obča-
nů, kteří se zasedání zúčast-
nili.  

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem

Děkujeme všem, kteří nezapomněli na opuštěné čtyřnohé kamarády 
v psím útulku  Lysá nad Labem a přišli je potěšit dárkem v podobě krmiva 
a dobrot, ale i dárkem největším – novým domovem. 

Děkujeme za materiální a fi nanční podporu a přejeme úspěšný rok 2012!
Psí útulek Lysá nad Labem, www.pejscilysa.wz.cz

Opuštění pejsci děkují!
o velmi důležitých věcech. Jistě by 
přišlo ještě více nespokojených ob-
čanů. 

Havlíková Eva
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Krimi střípkySvoz bioodpadu
Řídil, i když neměl     

Dne 12. 11. 2011 krátce po 17. 
hodině zjistili strážníci řidiče mo-
torového vozidla značky Škoda 
Octavia combi, který v ulici Čap-
kova (u nádraží) porušil doprav-
ní značku zákaz vjezdu všech vo-
zidel. Strážníci vozidlo zastavili, 
aby s řidičem projednali spácha-
ný přestupek. Dle předložených 
dokladů byl v řidiči ztotožněn 25 
letý muž z Votic, který vozidlo dle 
vlastního vyjádření „pouze par-
kuje“. Při následném dotazu do 
evidence řidičů bylo zjištěno, že 
řidič má správním orgánem vy-
sloven zákaz řízení motorových 
vozidel. Vzhledem k výše uvede-
ným skutečnostem byla na místo 
přivolána Policie ČR, jelikož řidič 
byl podezřelý ze spáchání přeči-
nu maření výkonu úředního roz-
hodnutí

Nechtělo se mu za katr 
Dne 15. 11. 2011 v 10.30 ho-

din při hlídkové činnosti v uli-
ci Smetanova spatřil strážník 
25 letého muže z Lysé nad La-
bem, který odpovídal popisu hle-
dané osoby Policií ČR. Strážník 
muže zadržel a na místo přivolal 
Policii ČR, která na místě zjistila, 
že se opravdu jedná o muže, kte-
rý se dlouhodobě vyhýbal nástu-
pu do výkonu trestu. 

Další uprchlík z ústavu   
Dne 17. 11. 2011 krátce před 
20.30 hodinou, prováděli stráž-
níci při běžné hlídkové činnos-
ti v okolí nádraží kontrolu oso-

by. Při následném ověřování po-
skytnutých údajů 17 letým mladí-
kem z Milovic v databázi obyvatel 
byly zjištěny určité nesrovnalosti 
v datech. Když mladík zjistil, že 
jde do tuhého, pokusil se stráž-
níkům uprchnout. Jeho riskant-
ní útěk napříč kolejištěm v oblas-
ti nástupišť nebyl nic platný, je-
likož strážníci mladíka zadrželi 
hned za kolejištěm. Již v poutech 
byl mladík předveden na Policii 
ČR ke zjištění pravé totožnosti. 
Následně bylo zjištěno, že mladík 
se již přes rok pohybuje na svobo-
dě, i když měl nařízenou ústavní 
výchovu a na svém dlouhodobém 
výletu páchal i další majetkovou 
trestnou činnost.   

Rádi bychom chtěli poděkovat 
cestujícím, kteří se v tu dobu na-
cházeli na nástupišti a pokoušeli 
se mladíka zadržet. 

Vandalové  
Dne 18. 11. 2011 ve 23.55 ho-

din přijali strážníci telefonic-
ké oznámení o skupině mladí-
ků, kteří se chovají hlučně a tro-
pí výtržnosti. Strážník obsluhu-
jící MKDS skupinu mladíků zjis-
til v ulici Masarykova, kteří se po-
hybují směrem k nádraží a cestou 
kopou do odpadkových košů, ze 
kterých se na chodník vysypává 
celý obsah. Mladíci ve věku 16-18 
let z Milovic byli hlídkou zadrže-
ni, veškerý nepořádek si po sobě 
uklidili a navíc odjeli do Milovic 
s pokutou.  

Luboš Zita,
zástupce ředitele MP

Město Lysá nad Labem ve spo-
lupráci se společností .A.S.A., 
spol. s r.o. nabízí zajištěný kom-
plexní systém svozu a využití bio-
logicky rozložitelných odpadů ze 
zahrad a z domácnosti občanů. 

Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob 
 o objemu 120 a 240 litrů 
• Pravidelný vývoz 1x 14 dní 
 přímo od vašeho domu (zejmé-
 na v době vegetačního období)
• Zajištění využití bioodpadů dle 
 platné legislativy

Proč se do systému zapojit?
• Věděli jste, že biologicky roz-
 ložitelný odpad tvoří v součas-
 nosti až 40 % komunálního 
 odpadu? Odděleným sběrem 
 umožníte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční 
 starosti, kam s padanými jablky, 
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel-
 nice se speciální konstrukcí 
 o objemu 120 nebo 240 litrů, 
 která omezuje zahnívání a šíře-
 ní zápachu.
• Kompostování je levnější než 
 skládkování a není zatíženo 
 rostoucími zákonnými poplat-
 ky za uložení odpadu na skládku. 
• Povinnost  třídění bioodpadu 
 přijde s novým Zákonem o od-
 padech v nejbližším období i do ČR.

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-
 ce, větve keřů a stromů (zkráce-
 né, rozštěpkované, ap.)
• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 
 odpad z přípravy kávy a čaje, 
 skořápky z vajec, ořechů, exkre-
 menty drobných domácích zví-
 řat apod.

Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiné nerozložitel-
 né odpady

Cenové podmínky pro vývoz 1x 
14 dní, 1. 4. – 30. 11. (cena zahr-
nuje pronájem nádoby, svoz od-
padu a využití dle platné legisla-
tivy).

nádoby o objemu:
120 l ................ 620 Kč vč. DPH
240 l ………….. 886 Kč vč. DPH

     
Kontakt pro rezervace nádoby:
.A.S.A., spol. s r.o. 
provozovna Lysá na Labem
Hana Krejčíková
Čapkova 598
289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: +420 602 146 573

1. zdokumentování přesného 
 místa úrazu a aktuálního 
 počasí, příp. zraněné části
 těla, fotodokumentace, čestná 
 prohlášení případných svědků 
 úrazu,
2. oznámení nehody na Městské 
 policii Lysá n. L., kde jsou k dis-
 pozici formuláře k vyplnění 
 (Žádost o uplatnění  nároku na 
 náhradu škody a Oznámení 
 škodní události),

Doporučený postup pro občany, 
při zranění pádem na chodníku 
v zimním období

3. doklad o lékařském ošetření či 
 hospitalizaci,
4. případně další dokumentace, 
 kterou si pojišťovna vyžádá  
 (posudek o bolestném, potvrze-
 ní zaměstnavatele o ušlé mzdě),
5. v případě vážných úrazů se před-
 pokládá, že občan či svědci 
 volají záchrannou službu, 
 městskou policii, popř. státní 
 policii.

Město Lysá n. L.

Ceny rámečkové sloupkové inzerce
Novinka - možnost barevné inzerce!

formát     Cena Cena - barva
1 strana (A4)  4 800 Kč  6 000 Kč
1/2 str. (A5)  2 400 Kč  3 000 Kč
1/3 str. 1 814 Kč 2 268 Kč
1/4 str. (A6)  1 200 Kč  1 500 Kč
9 x 10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9 x 9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9 x 8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9 x 7 cm     712 Kč  890 Kč
9 x 6 cm     613 Kč  766 Kč
9 x 5 cm     515 Kč    644 Kč
9 x 4 cm     416 Kč    520 Kč
9 x 3 cm     318 Kč    398 Kč
9 x 2 cm    220 Kč    275 Kč
9 x 1 cm     120 Kč    150 Kč
9 x 0,5 cm ZDARMA!
Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci!
Sleva při opakování inzerátu 3x a více - 20 %!
Text inzerátu zasílejte na e-mail: listy@knihovnalysa.cz.
Při platbě na fakturu uvádějte při objednání fakturační adresu, IČO 
a DIČ. Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti v Městské knihovně.
Městská knihovna není plátcem DPH!
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Problematický postup města při investiční výstavbě
„Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem“

Tato investiční akce navazuje na 
akci v Masarykově ulici. Avšak ani 
z chyb učiněných v Masarykově uli-
ci se však vedení města a jeho odpo-
vědní pracovníci za investiční výstav-
bu nepoučili a tak se rozpor mezi po-
třebami obyvatel města a představa-
mi zadavatelů investiční akce – vede-
ní města v čele s ODS prohloubil.

Jen malá rekapitulace. Již při ve-
řejném projednání této investice 
v roce 2007 v kině, nebyly brány na 
zřetel připomínky upozorňující na 
malou šíři vlastní vozovky, absenci 
jízdních pruhů pro cyklisty, nevhod-
né řešení parkovacích zálivů, výsad-
ba úzkých pruhů nízké zeleně, nedo-
statek odpadkových košů atp. To vše 
má vliv na následné podstatné zvýše-
ní fi nanční náročnosti na údržbu této 
ulice. Z nízké zeleně se musí ručně 
odstraňovat odpadky, zejména plast 
a papír. Pravoúhlé parkovací zálivy se 
nedají v rozích strojně uklízet a musí 
se dočistit ručně. Mříže kolem stromů 
jsou smetištěm drobného odpadu, 
který se obtížně z mříží vybírá (jed-
ná se zejména o nedopalky cigaret, 
drobný uliční odpad, psí exkrementy 
atp.). I to je jeden z důsledků nedosta-
tečného počtu odpadkových košů. Je-
jich počet musí být úměrný frekvenci 
chodců na ulici. Musíme počítat rov-
něž s návštěvníky výstaviště pohybu-
jícími se v této oblasti. Zaústění střeš-
ních okapových svodů do dešťové ka-
nalizace rovněž vyžaduje pravidel-
nou údržbu. Její zanedbání se projeví 
ucpáním těchto vpustí a nefunkčnos-
tí systému.        

Vraťme se ale k Revitalizaci histo-
rického centra města. Již v roce 2008 
jsem poukazoval na nekompletnost 
zpracované dokumentace, která ne-
obsahovala veškeré náležitosti dle vy-
hlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Přesto byla tato dokumentace 
předložena stavebnímu úřadu a ten 
na jejím základě vydal stavební po-
volení. Při veřejném projednání byla 
řada připomínek z řad obyvatel měs-
ta i zastupitelů „shozena ze stolu“. Po 
jakési veřejné soutěži zvítězila fi rma 
s nabídkou splňující jedno hlav-
ní kritérium, nejnižší cenu. Vysou-
těžená částka byla zahrnuta do roz-
počtu města. Tak krom dalšího 
nedošlo k uspokojivému dořeše-
ní parkování vozidel v této nákupní 
zóně, pohybu cyklistů atp. Po dlou-
hém jednání vedeném ohledně ne-
vhodných hygienických podmí-
nek (nadměrná vlhkost stěn) v tě-

locvičně, šatnách a dalších suterén-
ních prostorách školy B. Hrozné-
ho, bylo přistoupeno na požadavek 
provedení dodatečné hydroizolace 
s odvodňovací drenáží zaústěnou do 
dešťové kanalizace mezi obvodovým 
zdivem a k němu přilehlou zeminou 
včetně chodníku. Stejným způsobem 
by měla být provedena izolace u Jed-
ličkova domu. Zde došlo opět k para-
doxní situaci. Přestože dům a přileh-
lý park byl vyčleněn pro výstavbu Do-
mova důchodců s tím, že město zajis-
tí sítě pro tuto investici, přípojka vody 
a zejména kanalizace je značně pod-
dimenzována. Předpokládaný počet 
klientů včetně obsluhujícího perso-
nálu činí cca 120 osob s návaznými 
provozy - kuchyní, prádelnou atd. Na 
jednání MěZ 19. 10. 2011 rada měs-
ta předložila návrh na navýšení ceny 
díla Revitalizace historického cent-
ra města o cca osm a půl milionu Kč, 
vzhledem k rozsahu víceprací. Jen 
namátkou uvedu některé zmiňované. 
Úprava základů původního kostela 
sv. Jana Křtitele. Údajně vedení o nich 
vědělo, nevědělo se, že jsou tak nízko 
pod povrchem. Tedy při zpracová-
ní projektu nebyl proveden dostateč-
ně průzkum v archivní dokumentaci 
ani v terénu. Dalším navýšením ceny 
je dodávka atypického mobiliáře (ne-
bylo řešeno v projektu). Nevyhovující 
kabelová síť veřejného osvětlení (ne-
dostatečné podklady od správce sítě 
neproveden průzkum na místě sa-
mém, nezahrnuto do projektu). Do-
plnění kolostavů. Opomenuto v pro-
jektu. Kolize nové výsadby stromů 
s kabeláží Telecomu (nedostatečné 
nebo nezahrnuté podklady od správ-
ce sítě do projektu). Požadavek na 
úhradu rekonstrukce přípojky sou-
kromé nemovitosti provozovny fi r-
my Mango z městských peněz. Nut-
ná rekonstrukce opěrné zdi u evange-
lické fary. Nové přípojky pro nemovi-
tosti v objektu evangelické fary (ze zá-
kona vlastníci nemovitostí hradí je-
jich přípojky v plné výši sami). Doda-
tečně zvýšený rozsah zádlažby k sou-
kromým nemovitostem. Pro zádlaž-
bu nemožnost využít materiálů zís-
kaného při rekonstrukci Masarykovy 
ulice. Nutnost zajistit revizní šachty 
pro přípojky sítí v parku. Atd...

S převzatým nedokonalým pro-
jektem a vystavením stavebního po-
volení na jeho rozsah (tedy např. 
bez dodatečných přípojek a zádla-
žeb k soukromým objektům) po-
žadavkem na navýšení ceny však 

souvisí další problém. Tím je dodr-
žení zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách v platném zně-
ní. Ten ve svém § 23 odst. 7 písme-
no a) uvádí, že: …dodatečné sta-
vební práce nebo služby, které ne-
byly obsaženy v původních zadáva-
cích podmínkách a jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně ne-
předvídaných okolností, a tyto do-
datečné stavební práce nebo do-
datečné služby jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních 
prací nebo poskytnutí původních 
služeb a to za předpokladu že: 

1) dodatečné stavební práce budou 
zadány témuž dodavateli (splněno),

2) dodatečné stavební práce nebo 
dodatečné služby nemohou být tech-
nicky nebo ekonomicky odděle-
ny od původní veřejné zakázky, po-
kud by toto oddělení způsobilo zá-
važnou újmu zadavateli, nebo ačko-
liv je toto oddělení technicky či eko-
nomicky možné, jsou dodatečné sta-
vební práce nebo dodatečné služ-
by zcela nezbytné pro dokonče-
ní předmětu původní veřejné zakáz-
ky (nebylo dostatečně posouzeno 
a projednáno),

3) v případě veřejného zadavatele 
celkový rozsah dodatečných staveb-
ních prací nebo dodatečných služeb 

nepřekročí 20 % z ceny původní ve-
řejné zakázky...“.

 Jak je z výše citovaného patrné, 
nebyla provedena důsledná kontrola 
projektu při jeho převzetí od zpraco-
vatele odpovědnými pracovníky měs-
ta. Projekt, městem vybraným pro-
jektantem, byl co do rozsahu a hloub-
ky nedostatečně zpracován. Přes 
včasné upozornění na tyto skutečnos-
ti, nebyl projekt dopracován dle plat-
né vyhlášky o dokumentaci staveb. 
Uváděné dodatečné stavební prá-
ce nejsou důsledkem objektivně ne-
předvídaných okolností. Dodatečné 
stavební práce mohou být technicky 
i ekonomicky odděleny a nejsou zce-
la nezbytné pro dokončení předmě-
tu původní veřejné zakázky. Rozsah 
dodatečných stavebních prací pod-
statně překračuje 20% limit původní 
hodnoty veřejné zakázky.

Z výše uvedeného a arogantní-
ho opomíjení oprávněných připomí-
nek veřejnosti vyplývá nekompetent-
nost odpovědných pracovníků naše-
ho města a jeho vedení v oblasti pro-
vádění investiční výstavby.

Tomáš Sedláček
autorizovaný technik ČKAIT
oboru realizace tech. staveb,

předseda Kontrolního výboru,
zastupitel KDU-ČSL

Vážení spoluobčané,
je za námi první rok druhého vo-

lebního období mnohých členů vede-
ní města. To mohlo bez problémů na-
vázat na ty pozitivní akce, které byly 
dlouhodobě připravovány a ještě ne 
zcela realizovány. Je tedy na místě 
zhodnotit jeho úspěchy. Nesporným 
úspěchem je zpracování Strategické-
ho plánu města a přes odpor někte-
rých zastupitelů jeho většinovým od-
souhlasením. 

Úspěchem však rozhodně není 
odmítání převzít některé jeho prv-
ky do Územního plánu. Stejné je to 
i s Komunitním plánem města. A vy-
trvalé odmítání na vypracování do-
pravního generelu. Přitom tyto pod-
klady by měly být výchozími podkla-
dy pro Územní plán. Náš Územní 
plán by měl být v některých otázkách 
koordinován s Územními plány okol-
ních obcí a zejména sousedního měs-
ta Milovic. Tato koordinace je částeč-
ně zajištěna Územním plánem Velké-
ho územního celku (VÚC) Milovice 
- Mladá, který byl pořízen Krajským 

úřadem. Zdálo by se tedy, že je vše 
v nejlepším pořádku. Postrádá to jed-
nu maličkost, a sice osobní jedná-
ní nejen hlavních představitelů obou 
měst (ODS), ale také těch, kteří pře-
nášejí na zpracovatele Územních plá-
nů požadavky svých spoluobčanů, 
tedy zastupitelů. Milovice mají na-
víc zpracovaný projekt rozvoje, který 
Lysé také chybí.

To však není v našem městě jedi-
ný stín minulého roku. Dalším je pro-
hraný domov důchodců, na který byly 
krajské fi nanční prostředky a dotace 
z ministerstev, včetně EU, přesunuty 
na jiné lokality a více než problema-
tický přístup k další již v minulém de-
setiletí připravované krajské investici 
– obchvatu města. Ten mezitím vybu-
doval Nymburk (i když nejde pouze 
po jeho katastrálním území, což bylo 
pro Lysou podmínka), který s přípra-
vou obchvatu začal dlouho po Lysé. 
O významných investicích městské-
ho charakteru a jejich ohlasu mezi 
občany viz jiný článek. 

Pokračování na str. 7
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O čem se málo píše a dle mého ná-
zoru ani příliš psát nedá je o sociál-
ním cítění představitelů našeho měs-
ta. Ono totiž nestačí jen klást věnce, 
salutovat při hymně a vztyčování pra-
porů. Vzhledem k dopadům, nikým 
z nás nezaviněné krize, do našich pe-
něženek se mnohým z nás v letoš-
ním roce přitíží a proto je potřeba 
mít zpracované programy pro roz-
šíření zaměstnanosti našich občanů. 
Způsobů není mnoho, ale některé 
jsou více, jiné méně osvědčené. Pře-
devším by si město mělo mnohé věci 
dělat ve vlastní režii. Za obnosy pla-
cené velkým fi rmám by se dalo udě-
lat více práce, respektive zaměstnat 

více lidí z města a okolí. Město by si 
mělo hlídat vlastnictví zdrojů – vody 
a systému odkanalizování měs-
ta. Zvyšování cen v této oblasti by 
mělo podléhat stopstavu. Totéž platí 
i o zneškodnění odpadu. Samostat-
ným problémem je bytový fond a by-
tové hospodářství města. Sociální 
byty, které má město mít, od před léty 
poslaneckou sněmovnou přijatého 
a dnes platného zákona, žádné ne-
jsou a město na místo trvalého zhod-
nocování bytového fondu se sna-
ží bez rozmyslu i pod cenu prodat 
vše na co si soukromý sektor uká-
že. Jsou zde možnosti, které město 
samo nevyužívá, ale stále slýcháme, 

Pokračování ze str. 6

na co všechno nejsou peníze. Nedo-
vedu posoudit, zda je to vše zapříči-
něno příliš malou erudicí některých 
zastupitelů, radních či vrcholového 
vedení města.

Zasedání Zastupitelstva se veřej-
nost nezúčastňuje z důvodu mar-
né ztráty času. Zastupitelé jednají od 
17 hodin a končí po 22 někdy kolem 
půlnoci. Rozprava k obecním záleži-
tostem bývá zařazena na konci jedná-
ní, kdy už je o všech bodech rozhod-
nuto a občan do hlasování o tom kte-
rém předmětu nemůže uplatnit svoje 
připomínky, námitky či doporučení. 
A to tam sedí čtyři i více hodin. Brzy 
ráno pak musí vstávat a jet do zaměst-

nání. Návrh, aby zastupitelstvo trva-
lo nejdéle 3 hodiny a co se neprojed-
ná, bylo přesunuto na jiný  - nový ter-
mín, byl většinou koaličních zastupi-
telů zamítnut.

Je toho asi více, co občany bolí. 
Ať je to nezpevněná vozovka v růz-
ných částech města, vlekoucí se rea-
lizace kanalizace, nevyčištěná svod-
nice, problémy v oblasti kultury 
a spousty dalších drobnějších věcí.

Nezbývá, než si do nového roku 
přát nejen zdraví, štěstí a spokoje-
nost, ale i osvícenější vedení města, 
radních a zastupitelů nevyjímaje. 

Tomáš Sedláček
zastupitel za KDU-ČSL

Územní odborné pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu obdr-
želo Vaši žádost o odborné posouzení 
konceptu územního plánu Lysé nad 
Labem. Koncept, sestávající z návrhu 
znění nového územního plánu a jeho 
odůvodnění včetně grafi ckých pří-
loh, zpracovala v červnu 2011 urba-
nistická kancelář UK – 24 (Ing. arch. 
P. Koubek) na základě předchozího 
návrhu zadání územního plánu.

 Lysá nad Labem patří z hlediska 
historického i urbanistického vývoje 
k významným českým městům. Její 
počátky spadají již do raného středo-
věku. Od konce 13. století náležela 
Lysá nad Labem k věnným městům 
českých královen. V roce 1291 zde 
královna Guta zavedla emfyteutický 
systém (právní řád), spojený s lokač-
ním aktem a příchodem kolonistů. 
Za husitských válek mělo být město 
údajně vypleněno vojskem Jana Žiž-
ky. Nejpozději v 1. polovině 16. století 
však již Lysá nad Labem existovala ve 
své výsledné historické rozloze. Velký 
rozkvět poté nastal za šporkovského 
držení panství, a to zejména za hrabě-
te Františka Antonína Šporka, který 
nákladně přestavěl zdejší renesanč-
ní zámek na místě původního hra-
du a náročně barokně zvelebil město 
a jeho široké okolí. Po ničivém požá-
ru v roce 1751, který pohltil celou po-
lovinu města, nastává až do poloviny 
19. století výrazná proměna zdejší zá-
stavby, při níž došlo k velkému nárůs-

Na četná přání občanů zveřejňujeme stanovisko „památkářů“ 
ke konceptu územního plánu Lysá nad Labem

tu počtu domů, celkovému zhušťová-
ní zástavby a vzniku nových ulic a ná-
městí (např. Na Františku). Následný 
novodobý rozvoj města pak podníti-
lo zejména vybudování nové železnič-
ní tratě v roce 1874, díky níž se Lysá 
nad Labem stala významným želez-
ničním uzlem.        

Lysá nad Labem je položena sever-
ně od pravého břehu Labe u paty ná-
vrší, na jehož jižní straně stojí zámek 
s klášterem. Spojnici mezi zámec-
kým areálem a městem tvoří Zámec-
ká ulice, na jejímž spodním konci se 
nachází kostel sv. Jana Křtitele, který 
zároveň uvozuje severní frontu his-
torického náměstí Bedřicha Hrozné-
ho. Náměstí je protáhlého vidlicovité-
ho půdorysu reagujícího na komuni-
kační situaci starých cest. Kolem ná-
městí, jehož střed je novodobě parko-
vě upraven, se rozprostírá pravidelná 
zástavba, která v průběhu doby do-
znala značných změn. Prostor nava-
zujícího Husova náměstí s budovou 
tzv. staré radnice byl do dnešní ob-
délné rozlohy rozšířen a upraven ve 
20. letech 20. století po odstranění 
komplexu budov původního panské-
ho dvora. Z jihozápadního rohu to-
hoto náměstí vybíhá směrem na jih 
k nádraží ČD Masarykova třída, od-
povídající původní cestě na Český 
Brod. 

Nynější jihozápadní část města, 
nazývaná poněkud zkomoleně Str-
žiště, byla původně samostatnou vsí 
s tržištěm. Třetím nejstarším sídel-
ním útvarem na území dnešního 
města byl severovýchodně situova-
ný Okrsek, kde bylo archeologickým 
průzkumem zjištěno slovanské po-
hřebiště. Severní a zejména jižní zá-

zemí města byla při emfyteusi rozdě-
lena severo-jižní parcelací plužiny. 

K sídelnímu útvaru obce dnes ná-
leží též katastrální území Litol, tvoří-
cí jihovýchodní výběžek aglomerace, 
který je od katastrálního území Lysé 
nad Labem oddělen železniční tratí. 
Rozsah zástavby Litole je výsledkem 
novodobého rozvoje, jímž se podstat-
ně rozšířila původní ves. Na území 
Litole byl vybudován cukrovar s po-
zoruhodnou kubistickou vilou maji-
tele cukrovaru od pražského archi-
tekta E. Králíčka. Daný objekt, ná-
ležející mezi klenoty české moderní 
architektury, se dochoval do součas-
nosti, zatímco cukrovar byl zbořen 
a nyní se zde nachází překladiště 
automobilů.   

Původní tok Labe před novodo-
bou regulací vytvářel velké meandry 
s řadou slepých ramen a jeho kory-
to bylo značně proměnlivé. Slepé ra-
meno u Litole je zčásti zbytkem se-
verního labského ramene, které v mi-
nulosti obtékalo ves Ostrou. V západ-
ní části pak jde o zbytek hlavního lab-
ského toku. V okolí Lysé nad Labem 
se dříve nacházely četné rybníky. Re-
likty některých vodních děl jsou v kra-
jině doposud patrné. Silnice ve Staré 
Lysé tvoří hráz Starolyského rybníka, 
který byl vysušen v polovině 19. sto-
letí. Bezprostředně pod ním navazo-
val rybník Hladoměř, zřízený asi roku 
1530 a zaniklý v 18. století. Jeho hráz 
se zachovala severně od silnice z Lysé 
nad Labem do Dvorců. Další vel-
ký rybník se rozkládal u Hrabanov-
ské černavy, která nese statut národ-
ní přírodní památky.

Další významnou lokalitou, jíž se 
řešený koncept územního plánu týká, 

je obec Byšičky, situovaná přibližně 
4 km jihozápadně od centra Lysé 
nad Labem. Byšičky byly založeny 
roku 1717 Františkem Antonínem 
hrabětem Šporkem. Vesnice byla 
jakousi architektonickou hříčkou 
v prostoru uměle komponované ba-
rokní krajiny na území panství Lysá 
nad Labem - má pravidelnou kruho-
vou náves o průměru asi 55 m s oso-
vě procházející cestou. Náves byla 
rozdělena na dvě poloviny, obě stra-
ny pak radiálně vždy na čtyři used-
losti. Řádka domů podle cesty z Lysé 
nad Labem vznikla pravděpodobně 
až dodatečně, nepochybně ale ještě 
v 18. století. V průběhu 19. století se 
některé usedlosti na návsi dále rozdě-
lily. Na sklonku 19. století došlo k jed-
nostrannému prodloužení uliční zá-
stavby směrem na východ. 

Oblast Lysé nad Labem je mimo-
řádně exponovaná i z archeologické-
ho hlediska. Na území nejstarší čás-
ti města se zámeckým areálem, ná-
městím Bedřicha Hrozného a přileh-
lou zástavbou v rozsahu od křižovat-
ky ulice Sojovické se Stržištěm až po 
Masarykovu ulici byla Ministerstvem 
kultury ČR prohlášena městská pa-
mátková zóna Lysá nad Labem, a to 
vyhláškou č. 108/2003 Sb. Uvnitř 
i vně chráněného území se nachá-
zí řada pozoruhodných staveb a soli-
térních příkladů drobné architektury 
včetně sochařského doprovodu exte-
riéru, z nichž řada nese statut jmeno-
vitě zapsaných kulturních památek, 
včetně Byšiček, jejichž jádro je chrá-
něno jako celek („Půdorys okrouhli-
ce“) a je zapsané v ústředním sezna-
mu nemovitých kulturních památek 

Pokračování na str. 8
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pod rejstříkovým číslem 2-1874.
Předložený koncept nového územ-

ního plánu Lysé nad Labem je zalo-
žen na urbanistické koncepci směřu-
jící k vytvoření kompaktní formy měs-
ta využívající zejména proluky uvnitř 
zastavěného území i na jeho okrajích 
s důrazem na lokalizaci výrobních 
a komerčních ploch v návaznosti na 
plánovaný SV obchvat silnice II/272 
a obytných ploch na S a Z okraji měs-
ta. V rámci zastavěného území obce 
je vytyčeno několik přestavbových 
ploch zamýšlených k jinému než stá-
vajícímu využití. Na území MPZ Lysá 
nad Labem se jedná zejména o plo-
chu označenou P12 (při Komenské-
ho ulici pod zámeckým parkem), kte-
rá je navržena jako plocha občanské 
vybavenosti (OV) určená k výstavbě 
domova důchodců. Vně plošně chrá-
něného území zóny se má přestav-
ba dotknout kulturní památky objek-
tu cihelny (r.č. 100046) zahrnuté do 
přestavbové plochy P41, u níž se počí-
tá se smíšeným využitím území měst-
ského typu (SM) s přípustným vyu-
žitím pro výstavbu bytových domů, 
které jsou v rámci ploch hromadné-
ho bydlení (BH) vyznačeny i na JZ 
straně od cihelny směrem ke komu-
nikační spojnici zajišťující příjezd do 
nejstarší části města od Z. Na území 
Litole je přestavbové území navrženo 
v prostředí kulturní památky vily 
cukrovaru (r.č. 101031) včetně stav-
by samotné (plochy P54a, b, c), a to 
za účelem posílení významu objek-
tu vytvořením podmínek pro veřej-
né využití stavby jejím zpřístupně-
ním (OV) a zařazením přilehlých po-
zemků do veřejného prostranství (PV 
a PZ). S výraznou úpravou stávající-
ho stabilizovaného území se uvažu-
je u Husova náměstí, jehož východ-
ní strana má být nově zastavěna poly-
funkčním objektem (P19) a pod nímž 
je zamýšleno zřídit podpovrchové 
parkoviště přístupné z J strany. 

Pro přestavbová, rozvojová i sta-
bilizovaná území stanovuje územ-
ní plán využití daných ploch včetně 
prostorového uspořádání zdejší zá-
stavby. Dvůr Karlov barokního pů-
vodu JZ od města, který nese statut 
kulturní památky (r.č. 101805), je 
v územním plánu vymezen jako úze-
mí se smíšeným využitím venkovské-
ho typu se specifi kací pro agroturis-
tické využití (SV.1). Na stabilizova-
ném území MPZ, zahrnujícím histo-
rické centrum města včetně zámecké-
ho návrší s kulturními památkami zá-
meckého areálu (r.č. 21770/2-1868) 
a kláštera (r.č. 27223/2-1866), jsou 

územním plánem defi novány zejmé-
na plochy s  využitím pro individuál-
ní bydlení v rodinných domech (BI – 
Z část MPZ; BI.1 – podzámčí) a smí-
šeným využitím centra města při-
pouštějícím vedle rodinných domů 
i bydlení v bytových domech (SC – 
V část MPZ kolem náměstí B. Hroz-
ného). Dále jsou zde specifi ková-
ny plochy veřejných prostranství ná-
městí a zámeckého parku (PZ, PZ.1), 
plochy občanské vybavenosti (OV) 
s objekty zámku, kláštera a kostela 
sv. Jana Křtitele (r.č. 15264/2-1865) 
ad. Ves Byšičky je v územním plánu 
vymezena jako území se smíšeným 
využitím venkovského typu  - se zvý-
šenými nároky památkové ochrany 
(SV.2) 

V mapových přílohách, které jsou 
součástí územního plánu, není vy-
značena hranice MPZ a některé kul-
turní památky zde chybí (zejména so-
chařská díla, ale také např. hranice 
kulturní památky „Půdorys okrouhli-
ce“ v Byšičkách). V textové části pak 
není uveden jmenný seznam zapsa-
ných kulturních památek na řešeném 
území, a to s odkazem na proměnli-
vost takových údajů v čase (na roz-
díl např. od památných stromů, které 
jsou zde všechny vyjmenovány). 

Po prostudování konceptu územ-
ního plánu Lysé nad Labem je z hle-
diska památkové péče třeba vytyčit 
následující podmínky a doporučení, 
které je nutno refl ektovat v dalších fá-
zích přípravy územně plánovací do-
kumentace, respektive v konečné po-
době územního plánu:

- V grafi cké části územního plá-
 nu Lysé nad Labem bude vyme-
 zen rozsah MPZ Lysá n. Labem 
 včetně charakteru jednotlivých
 jejích částí (viz mapový podklad 
 v souvislosti s vyhláškou MPZ)
 a vyznačeny kulturní památky
 na celém řešeném území.
 V textové části budou uvedeny
 detailní informace o charakteru 
 a rozsahu památkové ochrany 
 na daném území (citace vyhlášky, 
 kterou je MPZ vyhlášena, jmen-
 ný seznam kulturních památek). 

- V obci jsou i další architekto-
 nicky významné stavby a prosto-
 ry, jež přímo nepodléhají památ-
 kové ochraně, avšak které je žá-
 doucí v územním plánu vytipovat 
 a deklarovat zájem na jejich za-
 chování a rehabilitaci. Jde např. 
 o Husovo náměstí s hodnotnou 
 ucelenou zástavbou při jižní 
 frontě, enklávy vilkové zástavby 
 v intravilánu obce ad. Ve smyslu 

 vyhlášky č. 500/2006 Sb. nepo-
 chybně náleží mezi významné, 
 architektonicky cenné stavby 
 a dominanty (příloha, část A, 
 řádky 13-15). 

- Památkově chráněné objekty je 
 spolu s výše zmíněnými význam-
 nými stavbami nutno zahrnout 
 mezi stavby, u nichž bude již na 
 základě územního plánu poža-
 dováno vypracování dokumenta-
 ce autorizovaným architektem.

- Vzhledem k archeologické expo-
 novanosti sledovaného území
 je třeba upozornit, že ze zákona
 č. 20/1987 Sb. o státní památko-
 vé péči (§ 22, odst. 2) vyplývá 
 povinnost předem ohlásit a pro-
 jednat s Archeologickým ústa-
 vem AV ČR v Praze jakékoliv 
 výkopové práce a umožnit zá-
 chranný archeologický výzkum.

- Do podmínek prostorového vy-
 užití v rámci definice jednotlivých 
 ploch s rozdílným způsobem vy-
 užití bude vetknuta podmínka na 
 respektování požadavků památ-
 kové péče, a to v případech, kdy 
 se dané plochy či jejich úseky na-
 cházejí ve veřejném zájmu pa-
 mátkové péče (kulturní památky, 
 plošně chráněná památková úze-
 mí) nebo zahrnují další vytipo-
 vané architektonicky významné
 stavby a prostory. V předloženém 
 konceptu územního plánu Lysé 
 nad Labem je tato podmínka 
 uplatněna v regulativech prosto-
 rového uspořádání jen u plochy
 BI.1 - bydlení individuální v ro-
 dinných domech – specifi cké
 bydlení v podzámčí: „Architek-
 tonická forma objektů a střešní
 krajina zástavby v lokalitě je za-
 vršena a úpravy jsou možné pou-
 ze na základě souhlasného sta-
 noviska orgánů památkové péče“
 (s. 48). Tento postup umožnuje 
 individuální posouzení všech 
 stavebních záměrů co do hladiny 
 a hmotového řešení zástavby 
 a intenzity využití pozemků. 
 Rámcové podmínky na zohled-
 nění kontextu okolní zástavby 
 nejsou v daných případech dosta-
 čující. V případě zastavitelných 
 a přestavbových ploch budou 
 dané regulativy specifi kovány 
 v rámci územní studie. 

- V rámci vymezení zastavitelných 
 ploch a ploch přestavby, dotýka-
 jících se zájmů památkové péče 
 (kulturní památky, plošně chrá-
 něná památková území), resp. 
 se vážících k dalším architekto-

 nicky významným stavbám 
 a prostorům, bude v rámci stano-
 vení specifi ckých podmínek vyu-
 žití rovněž uvedena podmínka na 
 respektování požadavků památ-
 kové péče, které musí být zohled-
 něny i při pořizování územní stu-
 die stanovující podrobné regu-
 lační prvky funkčního a prostoro-
 vého využití vybraných lokalit.

- Změnu využití kulturní památky 
 vily cukrovaru a jejího bezpro-
 středního okolí, která je vedena 
 snahou po rehabilitaci a zpřístup-
 nění objektu a adekvátní prezen-
 taci dané stavby i jejího okolí s ná-
 vratem k původní úpravě pro-
 stranství s prvky výsadby, lze 
 z památkového hlediska jen při-
 vítat. Pro potřeby detailního po-
 souzení možností daných pře
 stavbových ploch P54a (OV), 
 b (PV), c (PZ) bude v souladu 
 s konceptem územního plánu 
 vypracována územní studie, v níž 
 budou dle připomínek památko-
 vé péče upřesněny podmínky, 
 prostorové uspořádání a využití 
 s ohledem na význam a hodnotu 
 dotčené stavby.

- V případě přestavbové plochy 
 P41 se smíšeným využitím měst-
 ského typu (SM), zahrnující kul-
 turní památku cihelny, bude rov-
 něž v souladu s konceptem územ-
 ního plánu vypracována územní 
 studie, která bude refl ektovat 
 požadavky památkové péče.
 Z tohoto hlediska by měla územ-
 ní studie zejména prověřit pohle-
 dové a hmotové limity a charak-
 ter zástavby tak, aby byly vylou-
 čeny kolizní situace vzhledem 
 k objektu cihelny, který by se 
 svým komínem měl zůstat v da-
 ném prostoru dominantní. Zá-
 roveň je nutné dbát na zachová-
 ní širších panoramatických hod-
 not obce s dominantou zámku 
 a kláštera. V této souvislosti by 
 rovněž mělo být přistoupeno ke 
 snížení hladiny zástavby na plo-
 še bezprostředně navazující na 
 cihelnu JZ směrem, určené pro
 hromadné bydlení (BH), a to 
 z navrhovaných 4NP (s podkro-
 vím, respektive ustupujícím pod-
 lažím) o 2NP, či jejímu přede-
 fi nování na BI (jako další soused-
 ní přestavbová plocha P42) nebo 
 SM při uplatnění regulativů sta-
 novených územní studií. 

- V případě zástavby ploch 44 
 a 45, vymezených v sousedství 

Pokračování ze str. 7
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Výstavba občanské vybavenos-
ti ve Frutě má další etapu za se-
bou. V té první bylo problematic-
ké vítězství ve výběrovém řízení na 
zástavbu pozemku ve středu měs-
ta. K výběru fi rmy vedením města 
byly ze strany opozice v minulém 
volebním období mnohé a mnoh-
dy oprávněné výhrady. Nakonec 
získala smlouvu fi rma MS Deve-
lopment, Ing. arch. Šourka, jejíž 
společník je dle výpisu z obchod-
ního rejstříku také jeden lyský ob-
čan. Smlouva byla uzavřena s tím, 
že pozemky zůstanou v majet-
ku města do doby kolaudace bu-
dov občanského vybavení. Tyto ob-
jekty se měly stavět v první etapě. 
V další etapě bytové domy. Zejmé-
na pro ně fi rma odkoupila soused-
ní pozemek a tak se hranice stave-

Investice města a zástavba pozemků Fruty
niště rozkládala v trojúhelníku od 
Jedličkovy a Pivovarské ulice na 
straně jedné až po spojnici se Za-
hradní ulicí na straně druhé s ně-
kolika již zastavěnými malými po-
zemky. Firma zpracovala projekt 
kompletní zástavby, jejíž realiza-
ce byla odhadnuta na cca 960 mil. 
Kč. Kromě zástavby vnitřního atria 
dvěmi čtyřpatrovými budovami 
v těsné blízkosti u sebe na měst-
ském pozemku, nebylo projektu 
v podstatě co vytknout. 

Vzhledem k vysokému objemu 
investic jsem v průběhu roku 2008, 
2010 a 2011 navrhl 1x na jednání 
rady a 2x na jednání Mě Zastupi-
telstva řešení této investice formou 
konsorcia. Předpokládal jsem, že 
se návrhu ujme zejména fi nanční 
výbor a rozpracuje ho do optimál-

ní varianty pro město. Návrh však 
byl vždy zamítnut. Zřejmě proto, 
že jen málokdo má alespoň rám-
cové znalosti o podmínkách fun-
gování konsorcia. V prvním ob-
dobí fi rma prohlašovala, že spolu-
pracuje se zahraniční bankou, kte-
rá akci úvěruje. Proto spoluprá-
ci odmítala. Po komunálních vol-
bách 2010 s novým vedením měs-
ta dohodla předřazení etap výstav-
by bytových domů před výstav-
bou občanské vybavenosti.  Vlast-
ní stavební práce byly započaty 
v létě 2011. Byla vybagrována plo-
cha pro založení základů prvního 
bytového objektu. Poté práce usta-
ly. Na zastupitelstvu města 19. 10. 
2011vystoupil zástupce fi rmy, Ing. 
arch. Šourek a informoval zastupi-
tele o zastavení realizace projek-

tu z důvodu fi nanční nedostateč-
nosti. Pozemky jsou pro tuto fi rmu 
smluvně blokovány do roku 2020. 
Vzhledem k výše uvedenému na-
vrhuji, aby byl pozemek rekultivo-
ván a byla na něm provedena místo 
prašného kopce vytěžené zeminy, 
parková úprava s výsadbou vzrost-
lé zeleně. Město by alespoň na čas 
mělo ve svém středu zelené plíce, 
napomáhající čistotě ovzduší.

S ohledem na dvě volební obdo-
bí, kdy je v čele vedení města ODS 
lze konstatovat, že se v současné 
době jedná o několikátý zpacka-
ný investiční projekt. Prvním byla 
smlouva s kladenskou fi rmou Ak-
tiv, která měla zajišťovat parková-
ní ve městě s výnosem hlavně do 
své kapsy. Dalšími dvěmi projekty 

 tradičního vesnického sídla By-
 šičky, jehož jádrem je okrouhlice 
 na západní straně, prohlášená za 
 kulturní památku, bude rovněž 
 vypracována územní studie, kte-
 rá bude refl ektovat požadavky 
 památkové péče. Novou zástav-
 bu je potřeba koncipovat tak, aby 
 organicky navazovala na stávají-
 cí architekturu obce, zástupce 
 tradičního venkovského sídla da-
 ného regionu. V tomto ohledu je 
 určující nejen výšková hladina 
 zástavby a celková hmota jednot-
 livých staveb (určená obdélným 
 půdorysem v poměru min. 1:2 
 a sedlovou střechou), ale rovněž 
 jejich umístění na pozemku 
 a orientace, která by měla důsled-
 ně korespondovat se stávajícím 
 stavem (severo-jižní, alternativně
 západo-východní směr delší osy 
 domů a jednotná vzdálenost 
 objektů od komunikace).

- U přestavbové plochy P12 na 
 území MPZ, situované pod zá-
 meckým parkem, důrazně dopo-
 ručujeme přehodnotit zamýšlené 
 využití území pro stavbu domova 
 důchodců v rámci občanské vy-
 bavenosti. Vzhledem k požadav-
 kům na využití a provoz takového 
 zařízení, řešeného zpravidla jako
 naddimenzovaný monoblok, lze
 předpokládat značně nepříznivé
 uplatnění vůči okolní zástavbě 
 a zejména kulturní památce zá-
 meckého areálu. Pro umístění
 domova důchodců je třeba pro-
 věřit jiné, vhodnější území, re-
 spektive možnosti adaptace něja-

 kého stávajícího objektu. 
- Parametry zástavby na plochách 

 občanské vybavenosti (OV), kte-
 ré v případě solitérně situova-
 ných objektů mohou dle koncep-
 tu územního plánu dosahovat
 úrovně 3NP (s podkrovím nebo 
 ustoupeným podlažím) i výše, 
 je třeba posuzovat individuálně
 vzhledem k zájmům památkové 
 ochrany sídla a jednotlivých kul-
 turních památek.  

- Vzhledem k charakteru architek-
 tonického a urbanistického ře-
 šení sídla je nutné vyloučit zřizo-
 vání parkovacích domů a větších 
 odstavných ploch či jiných ne-
 vhodných objektů v historické zá-
 stavbě apod. V této souvislosti 
 je třeba důrazně upozornit na 
 nevhodnost navržené úpravy. 
 V části Husova náměstí zahrnu-
 té do přestavbového území P19, 
 která má spočívat v jejím zasta-
 vění polyfunkčním domem. Přes 
 novodobý původ Husova náměs-
 tí je daný prostor neodmyslitel-
 nou součástí vzhledové identity 
 sídla, vykazující nepopíratelné 
 kvality (zástavba J fronty náměs-
 tí). Tento prostor byl nově defi no-
 ván po demolici komplexu vrch-
 nostenského dvora v souvislosti 
 s potřebou vybudování reprezen-
 tativní ulice vedoucí k nádraží 
 a nové výpadové silnice k Litoli. 
 Opětovný návrat k rozsahu da-
 ného prostoru za existence dvo-
 ra je vzhledem k následnému 
 vývoji, který převrstvil starší si-
 tuaci, zcela nevhodný. Optimál-

 ním řešením je důstojná kultiva-
 ce prostoru náměstí při posílení 
 jeho stávajících hodnot. Zvažo-
 vané zřízení podpovrchového 
 parkoviště pod náměstím, ve-
 doucí k plošné destrukci archeo-
 logické situace dvora a možných 
 starších horizontů, je třeba hod-
 notit jako nepřijatelné.

Území obce Lysé nad Labem, se-
stávající z několika původně samo-
statných sídelních útvarů, je po-
stupně rostlým organismem, je-
hož urbanistický vývoj sahá od stře-
dověkých počátků přes barokní 
vzepětí po moderní rozvoj do po-
doby dnešního města. Mimořád-
ně hodnotné jsou městské domi-
nanty, a to zámecké návrší s areá-
lem zámku a klášterem, kostel sv. 
Jana Křtitele, barokní radnice, uni-
kátní soubory barokních soch. Po-
zoruhodné je panorama, zejmé-
na pohled na klášter od jihozápadu. 
K výrazným hodnotám sídla pat-
ří dochovaný charakter prostředí 
(hmotová a prostorová skladba zá-
stavby) s drobnější nízkopodlažní 
zástavbou zčásti venkovského typu. 
Mezi velmi působivé hodnoty je nut-
né řadit historickou zeleň zámecké 
zahrady a parku i další zeleň ve měs-
tě, přecházející přirozeným způso-
bem do okolní krajiny. 

Na území obce Lysá nad Labem 
se nachází městská památková zóna 
Lysá nad Labem, prohlášená Mi-
nisterstvem kultury ČR vyhláškou 
č. 108/2003 Sb. Uvnitř i vně chráně-
ného území je situována řada pozo-
ruhodných staveb a příkladů solitér-

ní drobné architektury včetně sochař-
ského doprovodu exteriéru, z nichž 
řada nese statut jmenovitě zapsaných 
kulturních památek.

Při přípravě nového územního plá-
nu je třeba sledovat obecné zásady, 
založené na poznání významu a hod-
not sídla a podmiňující jeho násled-
ný zdárný rozvoj. Památkově hod-
notné objekty i celé soubory historic-
ké zástavby, které jsou nezaměnitel-
nou součástí postupně rostlého or-
ganismu daného sídla a spoluurčují 
tak jeho identitu, musí být zachová-
ny, udržovány, případně rehabilito-
vány. Největší nároky jsou přitom kla-
deny na péči o zapsané kulturní pa-
mátky a jejich bezprostřední okolí, je-
jichž využití je nutné uzpůsobit jejich 
významu. Z hlediska urbanistické-
ho řešení sídla je žádoucí respektovat 
původní rozvržení prostranství, cest 
odpovídajících starým trasám, ulič-
ní sítě a přiléhající zástavby (parcela-
ce). Zároveň je třeba zajistit jejich ná-
sledný logický a zároveň citlivý rozvoj 
(ve vztahu k památkovým objektům, 
krajinotvorným prvkům, přírodnímu 
prostředí). Plochy pro novou výstav-
bu v obci musí organicky navázat na 
stávající zastavěná území. Nová zá-
stavba by měla respektovat charakter 
okolní hodnotné zástavby a historic-
ky rostlého urbanistického uspořádá-
ní. V místech, kde došlo k negativním 
zásahům, je třeba usilovat o jejich re-
habilitaci, respektive kultivaci. Je nut-
né dbát o ochranu širší kulturní kra-
jiny, jejíž je obec přirozenou součástí. 

 Ing. Jan Žižka
 náměstek pro památkovou péči

Pokračování ze str. 8
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Dle zákona o obcích č. 128/2000 
Sb., v platném znění zveřejňuje zá-
měr na prodej obecních pozemků, dle 
schváleného územního plánu sídelní-
ho útvaru Lysá nad Labem v lokalitě 
„Švermova“, určených pro výstavbu 
rodinných domů.

Stavební  parcelu  tvoří  poze-
mek  parcelní  číslo  833/15 o výmě-
ře 734 m2 a dle geometrického plá-
nu 2481-46/2011, ze dne 30. 6. 2011, 
nově označený pozemek parcelní čís-
lo 833/6 o výměře 779 m2. Prodej cel-
kem 1.513 m2.

Podmínky prodeje pozemku:
1. Minimální nabízená cena za 
 1 m2 je 800,- Kč.
2. Kupující se v kupní smlouvě za-
 váže hradit náklady na inženýrské 
 sítě a komunikace pro předmětný 
 pozemek.

3. Kupující hradí daň z převodu ne-
 movitosti a náklady spojené s pře-
 vodem návrhu na vklad pro Kata-
 strální úřad Nymburk.

Hlavním kritériem pro hodnoce-
ní nabídek bude výše nabídnuté ceny 
za pozemek. Písemná nabídka s na-
bídkovou cenou, která bude respek-
tovat výše nabídnuté ceny za poze-
mek, musí být doručena do podatelny 
Městského úřadu v Lysé nad Labem 
do 31. 1. 2012 do 14.00 hodin s ozna-
čením „Prodej obecních pozemků 
v lokalitě Švermova Lysá nad La-
bem“.

Bližší informace podá odbor sprá-
vy majetku a investic, 2. patro, č. dvěří 
51, tel.: 325 510 236 - Alena Šmídová.

Město Lysá nad Labem si vyhrazu-
je právo na změnu podmínek pro zve-
řejnění a zrušení soutěže.

Alena Šmídová, odbor SMI

Pokračování ze str. 9

byly rekonstrukce Masarykovy uli-
ce a revitalizace historického cen-
tra města – nám. B. Hrozného + 
Zámecké ulice. Jak to dopadlo, se 
nakonec může přesvědčit každý 
sám. Mezitím přišla Lysá o realiza-
ci obchvatu a nadějně zajišťovaný 
záměr výstavby nového Domova 
důchodců. Nebylo realizováno ani 
společné parkoviště v součinnosti 
s ČD a Středočeským krajem. Nyní 
je to projekt chybějící rozpracova-
né občanské vybavenosti ve Fru-
tě. Nebýt realizace zateplení ZŠ 
Komenského a několika provede-
ných bezprašných vedlejších míst-
ních komunikací, kde jedno auto 
projede za 24 hodin, a po šestileté 
intervenci napojení dvou septiků u 
městských domů v Jedličkově ulici 
na kanalizaci, pak opravdu nevím, 
čím se může vedení města za dobu 
svého působení pochlubit. Nyní to 
bude snad novou mateřskou škol-
kou v Brandlově ulici, která je však 
při stejném počtu dětí 3x dražší, 
než školka Pampeliška na sídlišti. 

Podívejme se na každoroční roz-
počet města a na konci roku na jeho 
plnění. Co se provedlo pro všech-
ny občany města (nejen pro úzkou 
skupinu straníků a jejich přízniv-
ců), co se mohlo provést a co bylo 
zanedbáno. Přesto, že se podaři-
lo schválit Komunitní plán města 
a Strategický plán města, není vůle 
k vytvoření Dopravního generelu, 
ani převzít již schválené dokumen-
ty do Územního plánu. Vedení měs-

ta zásadně chybí vize a společenská 
shoda v jejím naplnění. Tak se vede-
ní města snaží zapřahat koně za vůz 
a diví se podaným připomínkám 
a námitkám. Operuje s tím, že po-
kud nebude Územní plán schválen, 
město přijde o dotaci. Pak se mu-
síme ptát, proč se důsledně nevy-
cházelo z již zpracovaných podkla-
dů. Bylo by nutné zvážit, zda není 
lepší vzdát se dotace a mít kvalitní 
Územní plán, než vybrat dotaci na 
něco, co se bude stále pracně opra-
vovat a doplňovat a následně stejně 
platit z pokladny města.

Ono nestačí jen zadat, odpo-
vědným pracovníkem úřadu, vy-
pracování žádosti o podání dotace 
příslušné agentuře. O co jsou vět-
ší problémy s fi nancováním a or-
ganizováním výstavby o to více je 
nutné se osobně věnovat zabezpe-
čení investic a to na všech zaměst-
naneckých stupních nejen u vedení 
města. O co se však ještě bude ve-
dení města pokoušet, než se naučí 
zdárně investovat? Jak dlouho ješ-
tě bude vedení města přehlížet ná-
zory občanů, zastupitelů a odbor-
níků? Jak dlouho ještě se budou 
občané města na takové hospoda-
ření s veřejnými prostředky trpně 
dívat? Dojde v novém roce k lepší-
mu obratu? 

Tomáš Sedláček
autorizovaný technik ČKAIT
oboru realizace tech. staveb,

předseda Kontrolního výboru,
zastupitel KDU-ČSL

Záměr na prodej obecních pozemků

POVINNÉ VÝMĚNY ŘP VYDANÝCH

1) od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
 do 31. 12. 2012,
2) od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
 do 31. 12. 2013.

Výměna je možná již nyní a provádí se až do konce stanoveného ob-
dobí bez poplatku.

Držitelé řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, 
kteří jsou zároveň držiteli Karty řidiče do DT či Průkazu profesní způ-
sobilosti řidiče si mohou vyměnit tyto doklady spolu s ŘP ZDARMA.

Alena Frankeová, odbor dopravy, tel.: 325 510 290

Upozornění řidičům
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1.1.2012 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostrojna louce „U Černých vrat“3. 1. od 16.30 hodin
Jiří z Poděbrad - zemský správcebeseda s PaedDr. Marií Kořínkovouv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz8. 1. od 9.00 hodin
Tříkrálová sbírka 2012u kostela sv. Jana Křtitele8. 1. od 16.00 hodin
Tříkrálový koncertv kostele sv. Kateřiny - Milovice13.1. - 15.1.
Náš chovatel 2012Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz14. 1. od 13.00 hodin
1. Zimní potlach Country radiana školním hřišti u ZŠ J.A.K.14. 1. od 18.00 hodin
Píseň o Viktorcevystoupení L. Sommeraa K. Urbánkové na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz21. 1.
Celostátní výstava

poštovních holubůVýstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz25. 1. od 19.00 hodin
Jak podpořit samostatnost dítětediskuzní večer ve Fajn klubu28. 1. od 19.30 hodin
V. Reprezentační ples
TKD Lysá nad Labemna Výstavišti v Lysé nad Labem3. 2. od 20.00 hodin
Reprezentační ples Tanečního 
a sportovního klubu Dynamik 
Lysá nad LabemKulturní dům Čelákovice7. 2. od 16.30 hodin
Jiří z Poděbrad - český králbeseda s PaedDr. Marií Kořínkovouv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz17.2. - 19.2.
Regiony ČR
StavitelVýstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz18.2.
Dětský karnevalv klubovně fary
labutova@seznam.cz

Kulturní kalendář 1/2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Od 1. 1. 2012 dochází ke změně provozovatele městského kina. 
Z důvodu částečné rekonstrukce bude kino v provozu od 1. 2. 2012.

O programu kina Vás budeme informovat v Listech 2/2012.

Provoz kina

Blahopřání

    J. Werich:
„Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová 

v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou.“

Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let hodně 

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

80 let
Marie Nováková
Zdeňka Kučerová
Josef Anděl
Božena Kroulíková
Gerhard Pravda
František Procházka
Oldřich Štětkář

85 let
Božena Mádlová
Zdeňka Bláhová
Marie Fidrantová
František Ježek
Jaroslav Houštecký

90 let
Marie Tržická
Jiřina Hálková
Jaroslav Krejza

92 let
Karel Fišer

101 let
Marie Pokorná

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

Filip Ličko
Jakub Kvasnička
Bedřich Fiedler
Ondřej Švásta

Tereza Adamová
Michal Nič

Jakub Černý
Vojtěch Marek

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 1. 12. 2011

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:
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Toulky minulostí
Jiří z Poděbrad - český král

(2. díl)
7. února 2012 od 16.30 hodin 

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Vstup ZDARMA!

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

Beletrie pro dospělé:
Král a císař – Hanibal, J. | Zlatá 
země – Wood, B. | Černá kniha – 
Pamuk, O. | Hledám za manžela 
muže – Nesvadba, J. | Mořepla-
vec – Gabaldon, D. | Královský 
dar – Jarrett, M. | Píseň sluneč-
né země – Peters, J. | Země slastí 
– Koppová, E. | Bohyně pomsty – 
Collins, J. | Rebel – Cornwell, B. | 
Přemyslovská epopej – Vondruš-
ka, V. |  Vítěz bere vše – Roberst, 
N. | Století – Follett, K. | Ničitel 
– Cussler, C. | Městské války – 
Renčín, P. | Záhada – Kellerman, 
J. | Vím, co jsi udělal – Hamme-
rová, Z. | Temnota – Janečková, 
K. | Vražedná hra – McCullough,
C. | Osedlat vítr – Watt, P. | 
Okamžik překvapení – Patterson,
J. | Krásná Anna – Whitton, 
H. | Deník rodícího se  otce – 
Tesař, M.
Naučná literatura pro dospělé:
Z Dachau do dne vítězství – Fry, 
H. | Jana Dítětová – Vinklář, J. | 
Steve Jobs – Isaacson, W. |  Ješ-
tě pár odpovědí – Štrougal, L. | 
Moderní bojová letadla – New-
dick, T. | Hvězdy z korálků – 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

Hoffmann, U. | Tajné lásky čes-
kýh králů a královen – Bauer, J. | 
Zpěvník – Kryl, K.| Ze života ad-
vokáta – Král, V. | Autobusy – Šu-
man-Hreblay, M.
Beletrie pro děti:
Erebos – Poznanskim, U. | Kni-
hy počátku – Stephens, J. | Po-
hádky o pořádníčkovi – Urbano-
vá, I.  | Jak maminka vylezla na 
strom – Vetešková, M. | Hrůzo-
strašné pohádky pro malé straš-
pytlíky – Žáček, J. | Můří deníky 
– Klein, R. | Massagre – Shan, D. 
| Čarovné housličky – Janouch, 
J. | Tygří trápení – Kroluppero-
vá, D. | Čarodějnice z Hex Hall 
– Hawkins, R. | Co si vyprávějí 
andělé? – Brycz, P. | Ježeček Du-
pálek – Bešáťáková, E. | Hraní 
s básničkami Josefa Václava 
Sládka a Josefa Kožíška – Slá-
dek, J. V. | Chaos – Ness, P.  
Naučná literatura pro děti:
Šikulka – Bull, J. | Panovníci čes-
kých zemí – Pitro, M.
Novinky ve videopůjčovně
 - DVD:
Napětí: Obhájce
Mládež: Kung-Fu Panda 2  

Zámecké novinky 
Rok 2011 je za námi a rád bych 

poděkoval všem našim příznivcům, 
sponzorům a v neposlední řadě za-
městnanců, kteří se každý den ze 
všech sil snaží vytvářet našim kli-
entům domov. Do nového roku pře-
ji pevné zdraví, štěstí, pohodu a jen 
samé dobré myšlenky.

Loňský rok byl rozmanitý, nároč-
ný i plodný. Stavba nového zaříze-
ní je stále blokována kasační stíž-
ností u Nejvyššího správního sou-
du. Hledáme nové možnosti k její 
realizaci. Seniorská skupina je stá-
le v očích politiků přítěží a to přede-
vším po fi nanční stránce. Podpory 
a zájmu ubývá. Jak už jsme Vás in-
formovali, rádi bychom v letošním 
roce investovali do vybavení domo-
va, do pohodlí klientů. Jednalo by se 
o vybavení, které lze využít i případ-
ně v novém objektu. Lyský zámek 
bude i v tomto roce nadále naším 
útočištěm a domovem, který je po-
třeba udržovat a chránit. Držte nám 
palce.

Poslední měsíc loňského roku je 
vždy ve znamení adventu a Vánoc, 
mnoha milých návštěv, společen-
ských akcí, výletů a překvapení.

Prvním poselstvím byla tradič-
ní vánoční výstava na Krajském úřa-
du Středočeského kraje, které jsme 
se zúčastnili s výrobky našich klientů. 
K naší spokojenosti se všechny pro-
daly. Potěšila nás ZUŠ F.  A. Šporka 
z Lysé a to hned dvěma vystoupe-
ními. Poprvé s pěveckým a hraným 
vystoupením k adventním tradicím 

a o několik dní později vystoupením 
zdejšího orchestru.

U nás v domově jsme uspořádali, 
na přání klientů, vánoční pečení s ná-
zvem „Holky v akci“. Klientky se sešly 
v jedné z našich jídelen, pekly cukro-
ví, zpívaly koledy, smály se a zavzpo-
mínaly na staré časy. Ani Šporkovjan-
ka nezahálela a cestovala po vystou-
peních ve Stratově, Krchlebích, Čes-
kém Brodě kam vyrazila i s čertem 
a Mikulášem, před koncem roku do 
Klubu důchodců v Milovicích, se kte-
rým bychom rádi navázali užší spo-
lupráci. Jedno prosincové dopoledne 
jsme věnovali vystoupením MŠ Drá-
ček a Pampeliška z Lysé doplněné ta-
nečním vystoupením romské sku-
piny MIRIKLE. Pro malé účinkují-
cí jsme na oplátku připravili vystou-
pení psího mazlíčka se svou majitel-
kou sl. Blankou Zbýňovou, která nás 
i se svým psím přítelem pravidelně 
navštěvuje v rámci canisterapie.

Největší akcí bylo bezpochyby 
„Zimní setkání v zámeckém parku 
aneb Úcta k historické kráse“, kte-
rou jsme pořádali ve spolupráci se 
Spolkem rodáků a přátel města Lysé 
a Městem Lysá nad Labem. Vánočně 
vyzdobený zámek, ohňové koše, svítí-
cí louče a vánoční stromky přilákaly 
mnoho diváků nejen z řad našich kli-
entů, ale i veřejnosti. Bylo jich okolo 
stovky. O kulturní zážitek se postaral 
lyský Chrámový sbor u sv. Jana Křti-
tele. Úspěch ani nemusím popisovat. 
Ing. S. Svoboda z Odboru životního 

Pokračování na str. 13

KČT odbor Lysá n. L. je opět pořadatelem tradičního Dětského let-
ního tábora Šumava 2012 v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech 
– I. běh od 2. 7. do 20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 
– 15 dnů v jednotné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. 
Rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pro-
nájmu stanu 100 Kč/noc.
Kontaktní adresa:
Blažek František, Klicperova 553,289 22 Lysá n. L.
Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.cz
Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách www.dltsumava.cz

Letní tábor Šumava 2012
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My jsme je zažili. Na koncer-
tu Předvánoční zpívání 9. prosince 
2011 v evangelickém kostele. Ještě 
jeden podtitul by článek mohl mít: 
Chvála prostory. Program nechtěl 
udivovat bravurou, ale krásným po-
citem. Výběrový péle-méle skladeb 
by nezúčastněnému naznačil ne-
sourodost, ale opak je pravdou. Už 
spojení uměleckého ztvárnění pís-
ní v podání Dany Smutné za klavír-

Okouzlující Vánoce
- Charmante Noél

ního doprovodu její maminky paní 
Broučkové s procítěně šansonovým 
hlasem Markéty Fajmonové bylo pa-
rádní a vyvážené. V posluchačích po 
celou dobu svítily svíčky adventní-
ho věnce, zapálené nejen panem fa-
rářem Vejnarem, ale i přednesem 
umělkyň. Ta Lysá se před vánocemi 
má: tolik líbezné nádhery umí před-
vést!

Jana Křížová

Taneční klub dospělých Lysá nad 
Labem pořádá každým rokem v sále 
Kulturního domu v Milovicích „Ta-
neční pro dospělé“. Letos podruhé 
jsme uspořádali pro širokou veřej-
nost a milovníky country tance v Mi-
lovicích dne 25. 11. 2011 „Country 
zábavu“. 

Taneční klub provedl stylovou vý-
zdobu sálu z balíků slámy, luceren, 
špalků dřeva, nechyběl trakař, vidle, 
hrábě, konve. Na zadní stěně a na pó-
diu hnědé závěsy, na zrcadlech foto-
grafi e členů TKD v country oblečení 
s klobouky, před pódiem závěsy z juty. 

K tanci a poslechu hrála opět coun-
try skupina Pístecká Duna, jako host 
hrál Pavel Hercík na housle.

Tanečníci a tanečnice, kterých při-
šlo přes stovku, někteří v country ob-
lečení a s klobouky, se velice dobře 
pobavili a zatančili si tradiční count-
ry tance.

Taneční klub dospělých Lysá nad 
Labem děkuje všem, kteří přišli a pro 
které se tato akce pořádá. Úspěch 
a skvělé hodnocení zábavy je dobrou 
pozvánkou na Country zábavu v příš-
tím roce. 

Za TKD Miloslav Škoch

Country zábava 2011 v Milovicích

prostředí z Lysé seznámil poslucha-
če s revitalizací a rozvojem zámecké-
ho parku, ak. sochař pan V. Adamec 
vyprávěl o restaurování alegorie soch 
– světadílů v uplynulém roce. Pak už 
ničemu nebránila návštěva naší zá-
mecké kavárny, kde voněla vánočka 
a punč.

Předvánoční čas nám zpříjemnil 
zpěvák R. Adam. Zpěv a milá slova 
se vzpomínáním se nesla zámeckou 
jídelnou. V rámci spolupráce v soci-
ální oblasti jsme na zámku přivítali 
zástupce Chráněné dílny A MANO, 
kteří u nás uspořádali vánoční pro-
dejní výstavu svých výrobků pro kli-
enty i zaměstnance. Zavítal k nám 
i folklorní soubor Šáteček se svým 
hostem, ZŠ TGM z Lysé – Litole. Za-
zpíval nám i pěvecký soubor FON-
TÁNA ze ZŠ B. Hrozného. Předsta-
vitelé MěÚ z Lysé, Staré Lysé, Bran-
dýsa n. L., Sadské, Kostomlat n. L. 
a Čelakovic přijeli popřát svým býva-
lým občanům a přivezli i drobné dár-
ky. I my jsme připravili vánoční nadíl-
ku pro všechny naše klienty a to pří-
mo na Štědrý den. V ten den zámkem 
vonělo cukroví, vánoční menu, zněla 
vánoční hudba v podání lyské hasič-
ské dechovky. Na první vánoční svá-
tek jsme se sešli v naší zámecké kapli 
s vánočním povídáním a koleda-
mi pod taktovkou manželů Kořínko-
vých.

Poslední den roku jsme oslavili vel-
kolepě, dle našich možností. Dobro-
tami, zpěvem, tancem, překvapením 
v podobě vystoupení zaměstnanců 
a nakonec zazněla slova přání všeho 
dobrého v novém roce. 

To, že naše práce je náročná 
a úctyhodná svědčí i jedno z mno-
ha poděkování za naše služby, kte-

ré poskytujeme. Na přání pisatel-
ky a k naší radosti jedno takové po-
děkování připojuji. Je v něm hodně 
pravdy a pochopení. Konečně po-
suďte sami.

 Když končí se 
životní pouť…

A v našich srdcích
zůstanou jen 

vzpomínky…“
Zde na kopci, který jsem často zdo-

lávala, v „Domově na zámku“ – ze-
mřela 27. 11. 2011 moje maminka 
paní Marie Zítová.

Všem bych chtěla moc poděkovat 
za péči, kterou jste jí věnovali po dobu 
více než dvou let.  Nebyla a není to leh-
ká práce – vlastně je to asi častěji po-
slání. Děkuji zdravotnímu personálu 
– lékařům, sestřičkám ale i ostatním 
– uklizečkám, pradlenám, kuchařkám 
i všem pomocným pracovníkům, kteří 
zajišťují chod celého zařízení pro oso-
by, které to potřebují. Díky i za psychic-
kou podporu, vstřícnost, milé jednání 
vůči lidem „dříve narozeným“ na zám-
ku i mimo něj – k těm patřím i já. Ješ-
tě jednou díky. Přeji všem hezké Vánoce 
prožité v klidu, pohodě a do roku 2012 
hodně štěstí, síly, trpělivosti ale i rados-
ti když se práce daří.

Hana Hajná       

P. S.: Kdybych byla „kouzelník“ 
vykouzlila bych více pochopení všech 
mocipánů a radních ke stavbě nové-
ho zařízení, které by v našem městě 
a okolí ulehčilo život seniorům ale 
i všem, kteří se o ně starají. Je mi moc 
líto, kouzelnice nejsem. Škoda.

Děkuji za slova obdivu a poděko-
vání. 

 Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
 Domov Na Zámku Lysá n. L.

Pokračování ze str. 12

Mateřské centrum Parníček zve dospělé na

BŘIŠNÍ TANCE
S MIMINKY
I BEZ MIMINEK
každý pátek 9.15 – 10.15 hodin

Přijďte si zarelaxovat, protáhnout se, zpevnit postavu, 
naučit se něco nového a začít ráno s úsměvem.
Nabízíme Vám břišní tance, které můžete absolvovat 
samotné anebo se svým ještě nechodícím miminkem. 
PŘIJĎTE SI K NÁM ZKUSIT NĚCO NOVÉHO!

Vstupné 50 Kč (v případě hlídání dítěte v herně)
            anebo 40 Kč (v ostatních případech)
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O b c h o d -
ní akademie 
v Lysé nad 
Labem se 

v současnosti zabývá několika pro-
jekty, které spojuje téma holokaust. 
Vše začalo 15. listopadu 2011 bese-
dou s panem Petrem Plaňanským, 
lektorem Centra vzdělávání a dialo-
gu. „Tato beseda na nás silně zapů-
sobila. Na vlastní kůži jsme si moh-
li vyzkoušet, jak těžko se žilo ponižo-
vaným a utlačovaným Židům v době 
druhé světové války. Každý jsme si 
vyrobili židovskou hvězdu. Četli jsme 
články, které napsali lidé, co holo-
kaust přežili. Popisovali v nich hrůzy, 
které zažili v koncentračních  tábo-
rech,“ ocenila besedu Nicoleta Lupu 
z 2. B . 

Druhý projekt probíhá v součas-
né době. Jedná se o projekt Krokus, 
který realizuje irská organizace Holo-
caust Education Trust Ireland ve spo-
lupráci se Vzdělávacím a kulturním 
centrem Židovského muzea v Pra-
ze.  Cílem projektu je připomenout 
si jeden a půl milionu židovských dětí 

a tisíce dalších obětí, které zemřely 
v době holokaustu. Je zapojena tří-
da 2. B. V rámci hodin dějepisu a pří-
rodovědného základu vysází cibulky 
žlutých krokusů. Žlutá barva připo-
míná Davidovu hvězdu, kterou byli 
Židé nuceni během nacistické vlády 
nosit. V ideálních podmínkách vy-
kvetou krokusy na konci ledna nebo 
na začátku února – kolem dne pa-
mátky obětí holokaustu (27. ledna). 
Když budou lidé obdivovat květiny, 

žáci mohou vysvětlit, co vlastně kro-
kusy symbolizují.

Dvě žákyně třídy 2. B se ve volném 
čase věnují soutěži Převezměte tere-
zínskou štafetu. V této soutěži žáci 
pracují s vybranými čísly časopisu Ve-
dem, který vydávali chlapci v terezín-
ském ghettu. Hlavním úkolem je vy-
tvořit volnou formou vlastní verzi ča-
sopisu po vzoru Vedemu, a tím pře-
vzít pomyslnou terezínskou štafetu.

Obchodní akademie je také zapo-
jena do projektu Naši nebo cizí? Židé 
v českém 20. století, kterého se účast-
ní jako jedna z pilotních škol. Je to 
projekt Židovského muzea v Praze 
v partnerství s Institutem Terezínské 
iniciativy. V inovativních pedagogic-
kých materiálech, které budou v Ob-

chodní akademii využívány, se autoři 
snaží zpochybňovat jednoduché ná-
zory a černobílý pohled na problema-
tiku „my“ a „oni“ – lidé s jinými kul-
turními, náboženskými či sociální-
mi kořeny. Židovské dějiny jsou pojí-
mány v širším kontextu českých, čes-
ko-německých a evropských dějin. Je 
kladen velký důraz na vyprávění „ze-
zdola“, skrze příběhy běžných lidí, 
s důrazem na každodennost.

 Tématu holokaust je ve výuce vě-
nováno dost času z toho důvodu, že 
je potřeba mladým lidem zvyšovat 
povědomí o nebezpečí diskriminace, 
předsudků a fanatismu. 

Žáci k těmto projektům přistupují 
s velkým zájmem.  

  Mgr. Veronika Brynychová

Téma holokaust v Obchodní akademii Lysá nad Labem

V listo-
padu 2011 
jsme na Ob-
chodní aka-

demii uspořádali besedu s panem 
Mgr. Hynkem Fajmonem, zastupite-
lem města Lysá nad Labem a euro-
poslancem za ČR.  Zvolili jsme téma 
„17. listopad 1989“. Události tohoto 
dne jsou totiž pro dnešní žáky již vel-
mi vzdálené.  Využili jsme také mož-
nost dozvědět se více o současné situ-
aci v Evropské unii.

Žáci 2. a 3. ročníků živě disku-
tovali. Zajímalo je, jak přednášejí-
cí prožíval události před 22 lety, zda 
Českou republiku čeká obdobná si-
tuace, jako je nyní v Řecku, a proč 

Beseda s europoslancem 
Mgr. Hynkem Fajmonem

Poděkování
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mají politici vyšší platy než průměr-
ný občan. Přednášející ochotně vy-
světloval, přesvědčivě argumento-
val a projevil velké pochopení pro 
radikální názory žáků. Objasnil po-
stavení České republiky v rámci EU 
i ve světě a pomocí konkrétních pří-
kladů vedl žáky k pochopení mož-
ných následků některých rozhod-
nutí a slibů politiků. Odpovědí na 
opakované stížnosti žáků na život 
v České republice bylo doporuče-
ní, aby po dosažení plnoletosti sami 
vstoupili do politiky a přičinili se 
o zlepšení současného stavu. Řada 
žáků hodnotila besedu jako velmi 
přínosnou. 

 RNDr. Ivana Dvořáková

nabízí čtyřleté bezplatné studium zakončené maturitní 
zkouškou ve studijních oborech

63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Dny otevřených dveří: 9. 1. 2012 od 10 do 16 h

nabízí výuku v kurzu

Přípravný kurz matematiky k přijímacím 
zkouškám na VŠ

•  Rozsah: 5x 90 minut
•  Cena: 750 Kč
•  Termíny: středa - 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4. 2012
 od 14.00 hodin
•  Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky
•  Obsah kurzu: výrazy, funkce, rovnice a nerovnice, 
 analytická geometrie, opakování, shrnutí, zkušební 
 testování, případná domluva dalších témat a hodin
•  Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří mají zájem 
 o vysokoškolské studium.

Obchodní akademie Lysá nad Labem,
Komenského 1534, tel.: 325 553 021
oalysa@nymburk-info.cz, www. oalysa.cz

Obchodní akademie Lysá nad Labem,
Komenského 1534, tel.: 325 553 021
oalysa@nymburk-info.cz, www. oalysa.cz
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Děkujeme pedagogickým a vý-
chovným pracovníkům Zvláštní 
školy při Základní devítileté škole 
J. A. Komenského v Lysé nad Labem 
za to, s jakou trpělivostí, oddanos-
tí a nasazením pomáhají svým svě-
řencům dohnat jejich handicap, pro 
který se nemohou uplatnit mezi svý-
mi vrstevníky.

 Chceme vyslovit poděkování, 
jmenovitě paní učitelce Dlabolo-

vé, Brantové, Havelkové, Švarcové, 
panu řediteli Tomkovi a dalším za 
velký pokrok, který naše děti pod je-
jich vedením učinily.

 Do nového roku 2012 přejeme 
jmenovanému učitelskému sboru 
pro jejich nelehkou práci pevné ner-
vy, kupu dobré nálady, hodně radosti 
z úspěchů a pak snad přijde i to štěs-
tí a zdraví.

  Václav a Zina Švejdovi
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Kdy?
Zápis proběhne na obou školách 

ve stejném termínu: v úterý 7. úno-
ra a ve středu 8. února 2012, od 
13.30 do 17.00 hodin. Náhradní 
zápis je stanoven na úterý 14. úno-
ra. V případě, že se nebudete moci 
zúčastnit řádného termínu, je nut-
né se objednat na termín náhradní 
na níže uvedených kontaktních te-
lefonních číslech.

Kde?
ZŠ J.A. Komenského - zelený pavi-

lon I. stupně, ZŠ B. Hrozného - budo-
va Masarykovy školy na Školním ná-
městí 1318/14

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1.  Rodný list dítěte
2.  Kartičku zdravotní pojišťovny, 
 u níž je dítě registrováno
3.  Platný osobní doklad zákonného 
 zástupce (občanský průkaz)

V případě, že došlo na základě 
soudního rozhodnutí ke změnám 
v osobách zákonných zástupců dítěte, 
je třeba tuto skutečnost doložit (nejlé-
pe kopií rozsudku příslušného soudu). 
Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud 
je např. jeden z biologických rodičů dí-
těte omezován při výkonu svých práv. 
I v takovém případě je nutné tuto sku-
tečnost doložit kopií soudního rozhod-
nutí. Tyto dokumenty jsou považová-
ny zásadně za důvěrné.

Jak zápis probíhá?
Zápis do 1. třídy není zkouška, na-

opak. Rodiče si mohou připravit do-

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2012/13 
na ZŠ J.A.Komenského a ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

tazy na ško-
lu týkající se 
o r g a n i z a -
ce, vyučová-
ní, koncep-
ce školy, jí-
delny atd. 
již během setkání s řediteli škol ve 
dnech 17. a 18. ledna 2012 před sa-
motným zápisem. Nedoporučuje
se před zápisem s dítětem cvičit ja-
koukoliv dovednost a znalost. Smys-
lem zápisu je posoudit školní zralost 
dítěte. 

Součástí zápisu bývá rozhovor 
s učitelem či přeříkání básničky, a to 
z důvodu posouzení verbálního proje-
vu dítěte. Nechybí ani kresba, podle níž 
je možné určit vývojovou úroveň gra-
fomotoriky předškoláka. Často se dítě 
setká i s otázkami ze všeobecného pře-
hledu, mezi něž patří časová a prosto-
rová orientace, znalost barev, geome-
trických tvarů, zkouší se, zda dítě zná 
svoje jméno, adresu, věk, jestli pozná 
některá čísla či písmena, což ale není 
nutné. Vyučující také pozorují chová-
ní dítěte během zápisu, jeho samostat-
nost, případnou úzkostnost, závislost 
na rodičích, ochotu poslouchat cizí 
autoritu a plnit dané instrukce. Svo-
ji roli hraje i koncentrace pozornos-
ti. Samotný zápis je spojen s hravými 
a relaxačními prvky. Děti obchází růz-
ná stanoviště po škole, plní určité úko-
ly a nakonec odchází s drobným dár-
kem.

Co důležitého byste měli vědět?
Zápis do školy upravuje § 36 

tzv. školské-
ho zákona 
č. 561/2004 
Sb. Vzhledem
k povinné 
školní do-
cházce je nut-

né zapsat do školy všechny děti, kte-
ré dovršily nebo dovrší k 31. 8. šes-
ti let věku.

Odklady povinné školní docházky 
upravuje § 37 téhož zákona. Případné 
odklady se řeší až po absolvování zápi-
su na základě žádosti rodičů. Protože 
má od ledna platit novela, budou po-
drobnosti sděleny na lednových schůz-
kách s rodiči. Odklad musí být rozhod-
nut do 31.května.

Místo povinné školní docházky 
upravuje § 36 školského zákona. Ško-
lu pro zápis si můžete vybrat podle 
svého uvážení. Cílem obecní vyhláš-
ky o spádovosti škol č.4/2011 je zajis-
tit místo vzdělávání pro každé dítě v 
rámci příslušné obce a jejího spádové-
ho obvodu.

Jaká jsou kritéria?
Základním kritériem pro absolvo-

vání zápisu na některé z uvedených 
dvou škol jsou:
1.  Trvalý pobyt v katastru Města Lysá 
  nad Labem včetně Litole, Dvorců 
  a Byšiček.
2. Trvalý pobyt v některé z tzv. spá-
  dových obcí, tedy v Ostré, Stratově 
  a Staré Lysé.

V ostatních případech bude dítě za-
psáno pouze tehdy, pokud nebude na-

plněna kapacita 1. tříd školy žáky uve-
denými podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na některé 
ze škol kapacita počtu dětí přijatých do 
dvou 1. tříd s nejvyšším počtem žáků 
30, tedy 60 žáků pro rok 2011/12, 
bude platit vyhláška č. 4/2011 o sta-
novení spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem. Bližší in-
formace opět na lednových schůzkách 
rodičů.

Kdy a kde se můžete setkat 
s řediteli škol?

Schůzky s řediteli škol se konají 
dne 17. ledna 2012 v MŠ Pampeliš-
ka i pro rodiče dětí ze sousední MŠ 
Mašinka. Schůzka pro rodiče dětí 
z MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček se koná 
následující den, tedy 18. ledna 2012 
v ZŠ J. A. Komenského. Zahájení je 
stejné - vždy od 15 hodin.

Je možné si školu prohlédnout?
Ano, není problémem si dohod-

nout prohlídku školy. Vhodné je vy-
užít k návštěvě Den otevřených dveří 
1. února 2012 od 7.45 do 11.30 hodin.

Kontaktní adresy
Máte-li jakýkoli dotaz, obraťte 

se prosím na nás telefonicky nebo 
mailem.

ZŠ J.A. Komenského - ředitelka 
Mgr. Marie Nováková, tel. 325 551 
220; reditelka@zsjaklysa.cz

ZŠ B. Hrozného - ředitel Mgr. Ka-
rel Špecián, tel. 325 514 615;  reditel@
zsbhrozneho.cz

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem          
Komenského 1534, okres Nymburk
Mgr. Marie Nováková - ředitelka školy  

                                                 
ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
Mgr. Karel Špecián - ředitel školy     

v úterý 17. 1. 2012 v 15.00 hodin v MŠ Pampeliška (i pro MŠ Mašinka)
ve středu 18. 1. 2012 v 15.00 hodin v ZŠ J. A. Komenského

(pro MŠ Čtyřlístek, Dráček, Ostrá, Stratov a zájemce z řad veřejnosti)

Povídání nejen o školní zralosti, přípravě na povinnou školní docházku,
zápisu do 1. tříd ve školním roce 2012/13 v Lysé n. L., odkladu povinné 
školní docházky dle novely školského zákona, školské reformě, školních 
vzdělávacích programech škol a dalších věcech, které Vás zajímají…

     

                                

 Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem

Pedagogové a žáci zvou

ve středu 1. února 2012
na  

 
rodiče žáků i budoucích prvňáčků, absolventy školy a všechny, kdo 

mají zájem na návštěvu vyučování 7.45 - 11.25 hodin.
Využijte možnosti účastnit se jednotlivých hodin, zalistovat ve školních 

kronikách, prohlédnout si nejen absolventské práce bývalých 
9. ročníků, shlédnout promítání prezentací ze školních akcí, 

seznámit se se školním vzdělávacím programem 
HARMONICKÁ ŠKOLA.

Den otevřených dveří
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Pondělí 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
 15.00 - 16.00 Šikovné ručičky, děti od 3 let
  16.00 - 17.00 Cvičení, děti od 3 let
  18.00 - 19.00 Jitka - problematické partie
 19.00 - 20.00 ZUMBA - Jana J.
  12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Úterý 09.00 - 11.30 Dopoledne s Montessori - rezervace
 17.00 - 17.45 Cvičení pro těhotné
 18.00 - 18.55 Pilates pro středně pokročilé
  19.00 - 19.55 Pilates pro mírně pokročilé
  09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Středa 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
  09.00 - 10.00 Cvičení Pilates pro těhotné a nejen pro ně
  13.45 - 14.45 Angličtina pro děti, 4. a 5. třída
 15.00 - 16.00 Angličtina pro děti, 4 a 5 let
 16.00 - 17.00 Výtvarná dílna, děti od 3 let
 19.00 - 20.00 Břišní tance - začátečníci
  20.00 - 21.00 Břišní tance
  12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Čtvrtek 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
  16.00 - 17.00 Milbe - Zumba děti kurz
  17.00 - 18.00 Milbe - Zumba děti kurz
 18.00 - 18.55 Bosu
  19.00 - 19.55 Pilates pro začátečníka a po porodu
  12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Pátek 09.30 - 10.30 Hrátky s batolátky
 15.30 - 17.00 Šití trochu jinak, pro děti od 5 do 10 let
  18.00 - 19.00 Ch-toning
  19.00 - 20.00 Pilates
  09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Sobota    Oslavy, párty, akce, Poker
 Neděle 19.00 - 20.00  Pilates

Klub
Fajn

Rozvrh Fajn klubu 12/2011

Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem,
www.klubfajn.estranky.cz

Základní škola T. G. Masaryka 
v Litoli – souhlas s použitím své-
ho jména jí dal sám prezident Ma-
saryk – slaví v letošním roce hned 
dvě velká výročí. Prvním je 90 let 
od založení.  Neméně významné je 
20 let od znovuotevření, kdy byla 
z Litole vystěhována zvláštní ško-
la, která budovu obývala od polo-
viny sedmdesátých let. Po stejnou 
dobu (tedy 20 let) je s ní spojeno i 
jméno jejího ředitele magistra Pe-
tra Elišky. 

„Zanedbaná budova a pozemek od 
té doby postupně prochází náročnou 
celkovou rekonstrukcí, školu se podaři-
lo účelně a esteticky vybavit novým ná-
bytkem a moderními pomůckami...“, 
píše se na stránkách školy a jen těžko 
si představíme, kolik práce a úsilí je s 
tímto prostým prohlášením spojeno.  
Výsledek je však zřejmý a nepřehléd-
nutelný – škola má novou fasádu, 
krásně udržovaný pozemek, školní 
hřiště, internet, počítačovou třídu, in-
teraktivní tabuli, tělocvičnu, keramic-
kou dílnu. Vstoupíte-li dovnitř, máte 
pocit, že právě v takovém prostře-
dí se může dětem nejen dobře praco-
vat, ale i příjemně trávit čas. Ale jak je 

to skutečně? Jak prožívají žáci litolské 
školy své všední dny? Jakého vzdělá-
ní a péče se jim dostává na této „ves-
nické“ škole?

Těžko můžeme jako rodiče zvenčí 
posuzovat výukové metody školy. Od-
povědí dětí na obvyklou otázku: „Co 
bylo ve škole?“ často bývá lakonická 
odpověď: „Dobrý!“. Jedině z nahodi-
lých poznámek nebo z odpovědí na 
šikovněji položený dotaz je zřejmé, že 
na litolské škole se děti nestresují, těší 
se na organizované akce, učební lát-
ku zvládají bez problémů. Nepopira-
telným faktem také je, že žáci odchá-
zejí z páté třídy dobře jazykově vyba-
veni díky výborné výuce angličtiny, se 
schopností vlastního úsudku, a jsou 
velmi úspěšní při přijímacích zkouš-
kách na víceletá gymnázia. To samo 
o sobě není zrovna málo!  

Cílem vyučovacího procesu ale 
není jen to, aby se žáci naučili „číst, 
psát a počítat“. Ve škole získávají dal-
ší kompetence, které rozvíjejí jejich 
osobnost. Především jsou to sociální 
dovednosti: schopnost obstát v kolek-
tivu, vycházet s ostatními, spolupra-
covat, umět prezentovat svoji práci a 
vyjádřit svůj názor. 

Litolské škole s poděkováním a respektem 
Pouhých pět tříd, které litolská 

škola má, jí umožňují – a je toho vy-
užito v míře maximální – aby se celá 
škola zúčastňovala společných akcí. 
Mezi ně patří např. soutěžní přehlíd-
ka „Ukaž, co umíš!“, Drakiáda, Kar-
neval, Olympiáda, Masopustní prů-
vod nebo velmi oblíbená Mikuláš-
ská stezka. Všechny akce jsou dych-
tivě a nedočkavě očekávány, a tím, 
že se každoročně opakují, vytvářejí 
školnímu roku rámec svátečních dní. 
Děti se na nich setkávají napříč třída-
mi, porovnávají své schopnosti, je-
jich vztahy se upevňují a možné pa-
tologické projevy v dětském kolektivu 
(jako např. šikana) jsou tím omezeny 
na minimální míru.  

Nesmíme ale opomenout ani ak-
tivity v rámci družiny, ve kterých 
děti získávají nové dovednosti, 
a které jsou, naštěstí, výbornou al-
ternativou k „domácímu počíta-
čovému kroužku“. Z těch nejdůle-
žitějších jmenujme například ke-
ramiku, ze které děti nosí úžas-
né výrobky, divadelní kroužek 
a jeho nádherná představení, fl oor-
bal, stolní tenis. Musíme si též uvě-
domit, že akce jako Škola v příro-

dě, Ekologické pobyty nebo „pros-
té“ rozloučení s páťáky na ranči da-
leko překračují rámec běžných po-
vinností pracovníků školy. 

Není žádnou novinkou, že české 
školství se neustále potýká s  problé-
my. Neexistuje žádný zázračný pro-
středek, který by Ministerstvo škol-
ství vymyslelo, zaplatilo a uvedlo 
v praxi.  Řešením je hlavně nasaze-
ní všech zúčastněných, tedy rodi-
čů, dětí, a především učitelů. Je jis-
tě mnoho škol, kde se to daří. Jedna 
z nich je, naštěstí, ta „naše“, litolská. 

Vážená ZŠ T. G. Masaryka, pře-
jeme Ti vše nejlepší k Tvým naroze-
ninám. Vážený pane řediteli, paní 
učitelky ze školy i z družiny, víme, 
že Vaše práce není lehká, že se Vám 
za ní dostává stěží odpovídajícího 
ohodnocení a nepříliš mnoho re-
spektu; děkujeme Vám alespoň tak-
to za vše, co děláte pro naše děti. Dě-
kujeme Vám, že díky Vaší práci děti 
prožijí pět tvůrčích a pohodových 
let, které, jak doufáme, nastartu-
jí jejich touhu po dalším vzdělávání, 
o kterou se už nedají časem připra-
vit. 

Rodiče

V lednu uplyne celý rok od 
doby, kdy se poprvé otevřely 
dveře nového dětského klubu, 
a do útulných prostor přišel prv-
ní návštěvník. Od té chvíle se 
dveře netrhnou a malí i velcí se 
tu setkávají při pravidelném tý-
denním programu nebo během 
víkendových tematických akcí. 
V prosinci to například bylo tra-
diční setkání s Mikulášem a jeho 
pomocníky. An-
děl vypadal anděl-
sky, čert byl roz-
tomile neohraba-
ný, největší strach 
snad děti měly 
z Mikuláše, který se 
z nich snažil pod zá-
minkou sladké od-
měny vytáhnout básničku 
nebo písničku. Většinu recitací 
však nakonec obstaraly mamin-
ky, ale nadílku si samozřejmě 
odnášeli jejich potomci.

Protože víme, že všichni vstu-
pujeme do nového roku s řadou 
předsevzetí, přinášíme vám je-
dinečnou možnost, jak tyto bo-
hulibé plány dovést do zdárného 
konce. Pokud budete chtít při-
pravit své tělo na letní plavkovou 

Fajn klub slaví 1. narozeniny!
sezónu, přijďte 11. ledna na prv-
ní lekci břišních tanců. Pokud 
si říkáte, že v novém roce změ-
níte přístup ke svým ratolestem, 
přijďte si o tom popovídat i s dal-
šími rodiči ve středu 25. 1. 2012.

A pokud vám čas dovolí, přijď-
te si v zimních měsících s dětmi 
zacvičit, pohrát si nebo jen za-
relaxovat do prostor Fajn klu-

bu. Pro děti je připravena 
útulně zařízená herna, 

malí i velcí návštěv-
níci mohou protáh-

nout své tělo v tě-
locvičně, pro 
mlsné jazýčky 
nebo na zahná-

ní hladu je připra-
veno občerstvení, tep-

lé i studené nápoje, k dispo-
zici je i kuchyňka, kde si můžete 
ohřát zakoupené i z domova při-
nesené pokrmy. 

V novém roce začínáme s ob-
vyklým programem v úterý 
3. 1. 2012. Všem malým i velkým 
přejeme do roku 2012 spoustu 
rodinné pohody, štěstí, zdraví 
a splnění všech tajných přání.

Za Fajn klub
Helena Šmídová

K b
Klub
Fajn
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Mateřské centrum Parníček informuje 
rodiče dětí, které půjdou v září 2012 do první třídy základní školy, 

že ve druhé polovině ledna 2012 otevře v odpoledních hodinách

KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 
„KLUBÍČKO“

pod vedením Mgr. Markéty Kicserové Hájkové 
z pedagogicko-psychologické poradny
Kurz Klubíčka je zaměřen na rozvoj dovedností 
a předpokladů pro úspěšný start školní docházky. 
Hravou formou rozvíjí u dětí kresebný projev 
a grafomotoriku, sluchové i zrakové vnímání, které je 
důležité pro úspěšný začátek čtení. Dále také pomáhá 
rozvíjet početní představy,všeobecné znalosti, slovní 

zásobu, sociální a pracovní dovednosti dítěte a podporuje rozvoj 
myšlení a logického úsudku. 
Kurz je skupinový – pro 8 až 10 dětí, činnosti jsou nabízeny zábavnou 
formou a střídají se tak, aby byl podpořen komplexní rozvoj dítěte.
Kurz je určen dětem, které v září 2012 nastoupí školní docházku 
a sestává z dvanácti lekcí. Každá lekce trvá 1 hodinu a děti si 
z každé lekce odnesou také práci na doma. 

www.mcparnicek.cz

 Ve čtvrtek 1. 12. 2011 uspořáda-
lo Mateřské centrum Parníček již 
počtvrté Mikulášskou pro nejmenší. 
I letos byl zájem veliký, a tak se na 
příchod Mikuláše, Anděla a Čerta 
v tělocvičně Sokola v Lysé nad La-
bem těšilo přes dvě stě malých i vel-
kých návštěvníků.

 I letos jsme měli možnost shléd-
nout vystoupení dětí z Mateřského 
centra Parníček. Jako první vystou-
pili s tanečním vystoupením malí 
čerti a malé čertice navštěvující v na-
šem MC taneční školičku pod vede-
ním Terezy Tomanové z taneční ško-
ly Easy Dance v Nymburce. Jako 
druzí se ve své premiéře představili 
děvčata a kluci navštěvující příprav-
ku Taekwon-do pod vedením Ane-
ty Procházkové, vícemistryně svě-
ta. Obě vystoupení byla moc pěkná 
a tak si všechny děti zasloužily opráv-
něný potlesk.

 Následovala pohádka o Veliké 
řepě, do níž se zapojilo i několik při-
hlížejících dětí, a vystoupení velice 
šikovné čarodějnice, které v závěreč-
né části pomáhala dokonce i čertice!

Mikulášská pro nejmenší

 Poté děti a rodiče přivolali Mi-
kuláše. S Mikulášem dorazil Anděl 
a Čert. Protože to však byl hodný 
Čert a děti prý také byly hodné, tak 
si ani tentokrát žádné z nich s se-
bou do čertovského pekla neodnesl! 
A pak nastala ta chvíle, na kterou če-
kaly snad všechny přítomné děti – 
konečně si mohly jít k Mikuláši pro 
balíček s mikulášskou nadílkou.

 Mikulášskou bychom ani letos 
nebyli schopni uspořádat bez našich 
spolupracovníků a sponzorů. Proto 
děkujeme Sokolu za poskytnutí tě-
locvičny, Městu Lysá nad Labem za 
menší fi nanční příspěvek a obchod-
ní společnosti Lowlands Internatio-
nal, spol. s r.o. za obohacení nadíl-
ky pro děti. Rovněž naše poděková-
ní patří Andělovi, Mikuláši a Čerto-
vi, že si k nám našli cestu a konečně 
všem, kteří s námi strávili čtvrteční 
odpoledne.

 Těšíme se na setkání opět v pro-
sinci příštího roku a přejeme všem 
do nového roku 2012 hodně lásky,  
zdraví a pohody.

Organizační tým MC Parníček

dopolední program pro děti od 2,5 do 6 let

BENJAMÍNEK s montessori prvky
každé pondělí 8.30-12.00 hodin

Zajímáte se o principy Montessoriovské školy?
A co to vlastně Montessori je?
Vychází z potřeb malého dítěte. Výchovu chápe jako 
realizaci svobody dítěte, které má více možností 
rozvíjet tvořivé síly. Zajišťuje svobodný a spontánní 
rozvoj dítěte. Hodnocení je bez známek. Přizpůsobuje 
tempo možnostem dítěte bez zvonění, zasedacího pořádku a trestu. 
Poskytla dětem volnost v upraveném prostředí tak, aby bylo bohaté na 
aktivity. Učitel by neměl bránit dítěti ve zkušenostech, musí mu věnovat 
pozornost. Ne naopak. Učitel k dítěti chová respekt a staví se k němu 
jako by jednal s dospělým člověkem. Nemá právo s žákem manipulovat 
a zaměřovat se na jeho špatné vlastnosti, hledá negativní rysy sám 
v sobě. Učitel a žák jsou rovnocennými partnery, proto k němu projevuje 
maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost. Dítě si tudíž samo určuje 
tempo výuky. Pedagog dává dítěti možnost svobodné volby, ale zároveň 
pomáhá a radí tam, kde je dítě nerozhodné. Maximální volnost udílí 
dítěti tehdy, když je schopno samo převzít zodpovědnost. Zasahuje, 
když se dítě nudí, nedokáže si vybrat činnost nebo jsou-li porušována 
pravidla. Postupně v dítěti utváří vlastní zodpovědnost.
Zaujalo Vás to? Přihlaste Vaše děťátko do benjamínka s montessori 
prvky, který se bude konat od ledna každé pondělní dopoledne 
v Mateřském centrum Parníček. 
NABÍZÍME BEZKONKUREČNÍ CENU - 160,- Kč za celé dopoledne.
Zájemce prosíme, aby se hlásili na e-mailu: tereza.f@centrum.cz anebo 
na tel. č. 774 809 734

Do nového roku se STOBem
Do nového 

roku většinou 
v s t u p u j e m e 
s předsevze-
tím, že bu-
deme cvičit 
a hubnout. 

Toto období je pro hubnutí moti-
vující. Nedávejte si však nereál-
né cíle, nelepte na sebe na náplas-
ti, nedávejte si elektrody na steh-
na, nepopíjejte zázračné lektva-
ry, nepodlehněte rozepsaným die-
tám po dnech, které budou nabízet 
v novém roce téměř všechny časo-
pisy. Vždyť už dávno víte, že žádné 
zázraky nefungují a při tomto způ-
sobu hubnutí budete mít za rok zas 
nějaké to kilo navíc. Vykročte do 
roku 2012 s předsevzetím, že se 
naučíte hubnout zdravě, bez stre-
su a hladovění.

Téměř ve 100 městech naší repub-
liky organizuje společnost STOB 
kurzy snižování nadváhy. Jeho za-
kladatelkou je PhDr. Iva Málková, 
která vypracovala speciální program 
,,Hubneme s rozumem“, a její meto-
dika má nejlepší výsledky z hlediska 
udržení váhových úbytků.

U nás v Lysé n. L. probíhají tyto 
kurzy již sedmým rokem. Za tuto 
dobu se jich zúčastnilo téměř 400 
žen a 2 muži, kterým se podařilo 
průměrně zhubnout 7,40 kg. Kurz 
trvá 3 měsíce a za tu dobu máte mož-
nost změnit svůj životní styl, zredu-
kovat váhu, naučit se sestavit zdra-
vý jídelníček, seznámit se s vhodný-

mi potravinami pro hubnutí, ochut-
nat je a především nejste na hub-
nutí sami. Součástí kurzů je přimě-
řeně upravené cvičení pro každého 
a možnost výuky Nordic Walking. 
Pravidelně se též pořádají cvičeb-
ně-relaxační víkendy, které jsou ur-
čeny pro absolventy kurzů snižová-
ní nadváhy, jejich přátelé i pro dal-
ší zájemce, kteří chtějí strávit víkend 
v příjemném kolektivu, odpočinout 
si od všedních starostí, načerpat no-
vou sílu a zacvičit si. 

Kurzy v Lysé nad Labem začí-
nají 15. 1. 2012 od 17 hodin v ZŠ 
Bedřicha Hrozného.

S sebou podložku na cvičení 
nebo ručník, pevnou obuv a pití.

Kalendář jarních akcí:
15. 1. 2012 - začátek zimních kurzů 
pro začátečníky i pokračovací
23. - 25. 5. 2012 - Zumba víkend 
v Písku
15. 4. 2012 - začátek jarních kurzů 
pro začátečníky i pokračovací
19. 4. 2012 - začíná výuka Nordic 
Walking (každé pondělí a čtvrtek)
28. 4. 2012 - Den zdraví, krásy a po-
hybu
11. - 13. 5. 2012 - Putování za ví-
nem – víkend v Lednici
15. -17. 6. 2012 - víkend na Sečské 
přehradě

Přihlášky a informace:
Renata Zápotocká – výživový poradce
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.: 775 246 033
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Telefonické konzultace dětských lékařů

MUDr. Čerňanská       
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová           
 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Po 2.1. MUDr. Čerňanská
Út 3.1. MUDr. Matasová
St 4.1. MUDr. Chocholová
Čt 5.1. MUDr. Dáňová
Pá 6.1. MUDr. Dáňová
So 7.1. MUDr. Chocholová
Ne 8.1. MUDr. Chocholová
Po 9.1. MUDr. Čerňanská
Út 10.1. MUDr. Matasová
St 11.1. MUDr. Chocholová
Čt 12.1. MUDr. Dáňová
Pá 13.1. MUDr. Chocholová
So 14.1. MUDr. Matasová
Ne 15.1. MUDr. Matasová
Po 16.1. MUDr. Čerňanská

Út 17.1. MUDr. Matasová
St 18.1. MUDr. Chocholová
Čt 19.1. MUDr. Dáňová
Pá 20.I MUDr. Matasová
So 21.1. MUDr. Čerňanská
Ne 22.1. MUDr. Čerňanská
Po 23.1. MUDr. Čerňanská
Út 24.1. MUDr. Čerňanská
St 25.1. MUDr. Chocholová
Čt 26.1. MUDr. Dáňová
Pá 27.1. MUDr. Čerňanská
So 28.1. MUDr. Dáňová
Ne 29.1. MUDr. Dáňová
Po 30.1. MUDr. Čerňanská
Út 31.1. MUDr. Matasová

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
PŘIJÍMÁ DO PÉČE NOVÉ PACIENTY

Adresa ordinace:

Komenského 1534, Lysá n. L.
(budova ZŠ J. A.Komenského)

TEL.: 325 551 948

Pocit klidu, jistoty a bezpečí dává Pocit klidu, jistoty a bezpečí dává 
nejen seniorům a zdravotně posti-nejen seniorům a zdravotně posti-
ženým občanům, ale i jejich rodin-ženým občanům, ale i jejich rodin-
ným příslušníkům a známým soci-ným příslušníkům a známým soci-
ální služba Tísňové péče. Cílem služ-ální služba Tísňové péče. Cílem služ-
by je minimalizovat počet rizik zdra-by je minimalizovat počet rizik zdra-
votního či kriminálního charakte-votního či kriminálního charakte-
ru a dosáhnout tak zlepšení psychic-ru a dosáhnout tak zlepšení psychic-
kého a zdravotního stavu.  Většina kého a zdravotního stavu.  Většina 
lidí z této skupiny žije v domácnosti lidí z této skupiny žije v domácnosti 
sama a pracovní vytížení rodiny neu-sama a pracovní vytížení rodiny neu-
stále roste. Nepředvídanou událost, stále roste. Nepředvídanou událost, 
jako je pád, náhlé zhoršení zdravot-jako je pád, náhlé zhoršení zdravot-
ního stavu, napadení či jinou krizo-ního stavu, napadení či jinou krizo-
vou situaci pomůže řešit právě  Ob-vou situaci pomůže řešit právě  Ob-
čanské sdružení Život 90 Zruč nad čanské sdružení Život 90 Zruč nad 
Sázavou. Sázavou. 

Ve spolupráci s představiteli měst Ve spolupráci s představiteli měst 
či obcí, sociálních pracovníků, pečo-či obcí, sociálních pracovníků, pečo-

Okamžitá pomoc a podpora  pro seniory a zdravotně postižené občany
vatelských služeb, zdravotnickou zá-vatelských služeb, zdravotnickou zá-
chrannou službou a městskou policii chrannou službou a městskou policii 
i ostatními poskytovateli sociálních i ostatními poskytovateli sociálních 
služeb, se daří zajišťovat klidnější ži-služeb, se daří zajišťovat klidnější ži-
vot spoluobčanů doma, v jejich pro-vot spoluobčanů doma, v jejich pro-
středí na které jsou zvyklí.středí na které jsou zvyklí.

Jak systém tísňové péče funguje?Jak systém tísňové péče funguje?
Jedná se o nepřetržitou telefo-Jedná se o nepřetržitou telefo-

nickou službu. Do bytu je zapojen nickou službu. Do bytu je zapojen 
speciálně upravený telefon, přes speciálně upravený telefon, přes 
který je zprostředkována okamži-který je zprostředkována okamži-
tá odborná pomoc. Klient nosí tá odborná pomoc. Klient nosí 
u sebe pouze tísňové tlačítko - pří-u sebe pouze tísňové tlačítko - pří-
věšek na krk nebo ve formě ná-věšek na krk nebo ve formě ná-
ramkových hodinek na ruce. ramkových hodinek na ruce. 
V případě potřeby V případě potřeby pouze stisk-pouze stisk-
ne tlačítko,ne tlačítko, signál  se přenese  signál  se přenese 
na centrální dispečink a zdravot-na centrální dispečink a zdravot-

ní sestra zorganizuje okamžitou ní sestra zorganizuje okamžitou 
odbornou pomoc. Ztratí-li senior  odbornou pomoc. Ztratí-li senior  
vědomí, nestačí zmáčknout tlačít-vědomí, nestačí zmáčknout tlačít-
ko nebo se více hodin po bytě ne-ko nebo se více hodin po bytě ne-
pohybuje, speciální pohybové či-pohybuje, speciální pohybové či-
dlo nahlásí tento krizový stav na dlo nahlásí tento krizový stav na 
dispečink. Opouští-li uživatel byt dispečink. Opouští-li uživatel byt 
na delší dobu, například z důvo-na delší dobu, například z důvo-
du hospitalizace, pobyt v lázních du hospitalizace, pobyt v lázních 
apod., zařízení lze přepnout do apod., zařízení lze přepnout do 
hlídacího režimu. Vstoupí-li do hlídacího režimu. Vstoupí-li do 
bytu nepovolaná osoba, zaříze-bytu nepovolaná osoba, zaříze-
ní hlásí na dispečink narušení ob-ní hlásí na dispečink narušení ob-
jektu.jektu.

Rychlá a odborná pomoc pomoh-Rychlá a odborná pomoc pomoh-
la v nejednom případě zachránit ži-la v nejednom případě zachránit ži-
vot a  zabránit tomu, aby člověk bez-vot a  zabránit tomu, aby člověk bez-
mocně zůstal  několik hodin nebo mocně zůstal  několik hodin nebo 
i dní bez pomoci.  i dní bez pomoci.  

Život 90 dále pomáhá svým kli-Život 90 dále pomáhá svým kli-
entům i při prosazování práv a entům i při prosazování práv a 
oprávněných zájmů, zřízení ná-oprávněných zájmů, zřízení ná-
vazných služeb, pomoc při jednání vazných služeb, pomoc při jednání 
s úřady, při zajišťování případných s úřady, při zajišťování případných 
sociálních dávek, spojení s rodi-sociálních dávek, spojení s rodi-
nou atp. V případě zájmu o naši nou atp. V případě zájmu o naši 
službu vás rádi navštívíme a bez-službu vás rádi navštívíme a bez-
platně provedeme ukázku systému platně provedeme ukázku systému 
přímo  ve vašem bytě.přímo  ve vašem bytě.

Více se o Tísňové péči dozvíte na Více se o Tísňové péči dozvíte na 
sociálním odboru MÚ nebo na na-sociálním odboru MÚ nebo na na-
šich webových stránkách šich webových stránkách www.zi-www.zi-
vot90-zrucns.czvot90-zrucns.cz nebo na telefonu  nebo na telefonu 
327 532 901, 327 532 900, 724 182 327 532 901, 327 532 900, 724 182 
325, 724 182 326.325, 724 182 326.

Zdeněk Jelínek Zdeněk Jelínek 
ředitel Občanského sdružení ředitel Občanského sdružení 

Život 90 Zruč nad SázavouŽivot 90 Zruč nad Sázavou

Jako každý rok si zveme čerty 
z hasičárny, každý říká, že jsou to 
nejhorší čerti, jací kdy mohou být, 
ale já i moje děti máme jinou zku-
šenost.

Sice čerti vypadají opravdu dě-
sivě, ale jsou hodní a pod vedením 
Mikuláše a anděla to zvládají úplně 
perfektně. Jsou zkrátka dobře se-

Poděkování čertům z hasičárny
hraní. A ten pekelný traktor s vle-
kem, odkud schází Mikuláš je také 
super.

Proto bych touto cestou chtě-
la poděkovat všem, kteří se na této 
akci podílí. Buďte nadále takhle 
perfektní.

Děkujeme.
Blanka Čadková  s rodinou

MUDr. KAMIL KUBELKA 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

přijímá do péče nové pacienty

 Ve vyhrazené ordinační době je 
 možné i interní vyšetření, včetně 
 EKG, popřípadě diabetologické
 vyšetření
 Adresa ordinace:
 Masarykova 214 (Vichrova vila), Lysá n. L.
 tel.: 325 553 663

 Ordinační hodiny:
 PO  7.30 - 9.00*     11.30 - 18.00
 ÚT 8.00 - 12.30   13.00 - 18.00
 ST 8.00 - 9.00*      11.30 - 17.00
 ČT 8.00 - 12.30    13.00 - 18.00
 PÁ 8.00 - 11.00
 *Ordinace v Kovoně Lysá n. L.

Návštěvy v ordinaci i na objednání.
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Základní informace o průběhu a cílech vzdělávání na ZŠ B. Hrozného 
Lysá nad Labem

Naše zá-
kladní ško-
la je zaměře-
na poněkud 
konzervativ-
ně, na sta-
ré osvědče-

né vzdělávací metody, které vedou i 
méně úspěšné žáky k tomu, aby měli 
možnost se stát alespoň v některé 
vzdělávací oblasti úspěšnými. Škol-
ní vzdělávací program se jmenuje 
Bedříšek a v názvu je ukryta základ-
ní fi lozofi e vzdělávání na naší škole - 
bez dřiny a stresu, kreativně, otevře-
ně a spolu. Jde o jednak systematic-
ké vštěpování pocitu zodpovědnosti 
a osobního přístupu žáka ke vzdělá-
vání, jednak o rozvoj osobnosti žáka 
ve všech jeho aspektech. Cílem ško-
ly je poskytnout žákům kvalitní zá-
kladní vzdělání především v českém 
jazyce a matematice, informačních 
a komunikačních technologiích a ci-
zích jazycích (anglický, od 6. roční-
ku lze volit mezi jazykem německým 
a ruským). 

Hlavní přednosti naší školy:
• I. - IV. ročník je umístěn v samo-
 statné oddělené školní budově; 
 5. ročník je umístěn ve staré bu-
 dově, neboť žáci mají snadnější 
 přístup k výuce informatiky a dal-
 ších předmětů v moderní počíta-
 čové učebně a též jejich přechod 
 na II. stupeň je snazší
• novou metodou výuky matema-
 tiky na I. stupni, postupně ověřo-
 vanou podle metody prof. RNDr. 
 Milana Hejného, CSc., pod zášti-
 tou nakladatelství Fraus a pod 
 lektorstvím Mgr. Lenky Kremlíkové
• školní družina především pro 
 žáky I. a II. ročníku v budově 
 I. stupně
• pořádání škol v přírodě pro žáky 
 I. stupně ve dvouletých cyklech
• nepovinnou výukou anglického 
 jazyka od 1. ročníku 
• povinnou výukou druhého cizího 
 jazyka od 6. ročníku (německý 
 a ruský v časové dotaci dvě hodiny 
 týdně, od 8. ročníku s možností
 doplnění nepovinného předmětu 
 konverzace v ruském jazyce a kon-
 verzace v německém jazyce
• výukou chemie na II. stupni v mo-
 derní laboratoři
• zapojením žáků školy do Hnutí na 
 vlastních nohou - Stonožka pod 
 garancí paní Běly Gran Jensen za 
 spoluúčasti nejen českých škol, 

 ale i škol na Slovensku, v Norsku, 
 Polsku a Kanadě 

Co dalšího ještě může naše škola 
nabídnout?
• pro budoucí prvňáčky je od dub-
 na pořádán projekt ŠKOLIČKA, 
 který je zaměřen na přípravu k bez-
 problémovému zahájení škol-
 ní docházky
• žáci prvního stupně mohou za 
 příznivého počasí trávit hlavní 
 přestávku v prostorách školního 
 hřiště za dozoru pedagogů
• výuka osobnostně sociální vý-
 chovy probíhá od 6. ročníku 
 v rámci předmětů občanská a ro-
 dinná výchova
• možnost individuálního vzdělává-
 ní žáků v obdobném duchu a roz-
 sahu jako na škole JAK (indivi-
 duální plány, odborně vedené 
 ambulantní nácviky pro práci se 
 žáky se specifi ckými vzdělávací-
 mi potřebami, tolerance při hod-
 nocení žáka v rámci pokynů škol-
 ského poradenského zařízení 
 v souladu s Pravidly pro hodno-
 cení žáků, práce s asistenty peda-
 goga, s nadanými žáky, indivi-
 duální příprava žáků na soutěže 
 a olympiády atd.)
• logopedická náprava pro žáky 
 školy
• navýšené hodiny českého jazyka 
 a matematiky v 9. ročníku s mož-
 ností dalšího výběru nepovinných 
 předmětů (cvičení z českého ja-
 zyka a cvičení z matematiky) pře-
 devším jako přípravu na přijíma-
 cí zkoušky na střední školu, popří-
 padě jako formu dopomoci i v ji-
 ných ročnících
• dostatečná nabídka nepovinných
 předmětů zejména na II. stupni 
 (konverzace v anglickém jazyce,
 cvičení z českého jazyka, cvičení
 z matematiky, pro žáky I. stupně 
 též sportovní aktivity (fl oorbal) 
 včetně zdravotní tělesné výchovy, 
 sborového zpěvu, pohybové vý-
 chovy, mažoretek
• široká nabídka volnočasových 
 aktivit pořádaných nejen školou, 
 ale i ve spolupráci s dalšími sub-
 jekty v prostorách školy (kerami-
 ka, taekwon-do atd.)
• pořádání zahraničních výjezdů 
 a exkurzí (především SRN, Ra-
 kousko, Velká Británie)
• funkční a aktivní Hlavní výbor 
 rady rodičů, sdružující zástupce 
 tříd 

• projektová výuka na obou stup-
 ních školy (Evropský den jazyků, 
 Český rok, Běh Emila Zátopka, 
 Velká cena Lysé nad Labem, pro-
 jekty ekologické výchovy aj.)
• estetické prostředí moderně vyba-
 vené školy
• funkční a stále rozvíjený systém 
 informovanosti zákonných zá-
 stupců
• efektivní program proti sociálně 
 nežádoucím jevům včetně šikany
• zapojení do projektu společnosti 
 ŠIK.CZ, který je zaměřen na pre-
 venci těchto jevů a je vytvářen pod 
 záštitou MŠMT za spolupráce 
 více než 370 škol z celé ČR
• zapojení do projektu Centra na 
 podporu inkluzivního vzdělávání, 
 který má napomoci žákům se spe-
 cifi ckými vzdělávacími potřebami 
 a žákům - cizincům

Jak si škola představuje spoluprá-
ci se zákonnými zástupci?
• otevřeností při jednání a ochotou 
 komunikovat i o nepříjemných 
 jevech
• možností bezodkladné komuni-
 kace s třídními učiteli a ostatními 
 pedagogy včetně vedení školy
• „nezametáním problémů pod 
 koberec“ a „nestrkání hlavy do 

 písku“ při řešení výchovných 
 a vzdělávacích problémů
• škola nabízí Vám i Vašim dětem 
 otevřené partnerství se zodpo-
 vědností obou stran

Co po zákonných zástupcích bude 
škola požadovat?
• včasnou informovanost školy 
 o skutečnostech, které ukládá 
 školský zákon
• spolupráci s pedagogy dohledem 
 nad domácí přípravou a kontro-
 lou pomůcek
• aktivní zájem o informace o pro-
 spěchu a chování vašich dětí
• sjednocení výchovných postojů 
 (jednotnost školy i zákonných 
 zástupců při výchově)
• ochotu podílet se na domluvených
 vzdělávacích opatřeních školy
• ochotu a zájem podílet se na akti-
 vitách školy, zaměřených směrem 
 k veřejnosti

Více informací lze získat na 
webových stránkách školy www.
zsbhrozneho.cz, kde naleznete
hlavní dokumenty školy i kontak-
ty.

Mgr. Karel Špecián, ředitel školy
Mgr. Jaroslav Minařík, zástupce 

ředitele školy pro I. stupeň
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Rozloha a členitost zámecké-
ho parku spolu s aktivním přístu-
pem zámeckého zahradníka pana 
Kolářského nám všem dává na-
ději těšit se na nová překvapení 
a objevy. Pro někoho možná po-
malé tempo, ale pokud si uvědomí-
me, že na park o výměře 21 hekta-
rů máme jen jednoho zahradníka, 
pak postupujeme mílovými kro-
ky. A to nemluvím o omezených fi -
nančních zdrojích, které limitují 
výstavbu tolik potřebné studny pro 
park nebo obnovu havarijní cestní 
sítě v Libosadu. Poděkování patří 
i těm z vás, kteří pomáháte při pra-
videlných brigádách. Věřte, že bez 
vaší pomoci bychom tvořili mno-
hem pomaleji.

Po úspěšných podzimních bri-
gádách 2010 a jarních brigádách 
2011 se podařilo těžkou mechani-
zací urovnat plochu starého sadu 
(mezi zámkem a farou) a připra-
vit zde plochu pro novou parko-
vou úpravu. Studium historických 
map nám napovědělo, že úpra-
va by měla být spíše romantické-
ho zaměření. Po poradě s památ-
káři jsme se pak rozhodli u nás za-
ložit (po vzoru velkých zámeckých 
parků) sbírku dřevin, které by zvý-

Orientální zahrada a další novinky v zámeckém parku  

šily dendrologickou hodnotu par-
ku. Pro všechny nově vysazované 
dřeviny bude společný jejich geo-
grafi cký původ: Japonsko, Korea 
a Čína – tedy Orient.

První průkopníci se v Orientál-
ní zahradě usadili v sobotu 5. lis-
topadu. Termín byl vybrán s při-
hlédnutím k oslavám 720 let města 
a 720 let sjednocení statků lyské 
farnosti. Patronátu stromů se ujali 
starosta města Jiří Havelka a lyský 
farář Pavel Porochnavec. Třetím 
patronem byla za lyské rodáky paní 
Hana Moravová, která v průběhu 
celodenního programu a následné 
Svatohubertské mše bezezbytku 
naplnila svým přednesem zakláda-
cích listin a verši Jana Zahradníč-
ka téma Polabských variací 2011 
- „Poezii v krajině“. Kromě básně 
„Stromy ve městě“ měli přítomní 
patroni a hosté možnost vyslech-
nout i trio Benešovských hornů. 
V sobotu jsme tedy vysadili první 
tři pavlovnie plstnaté (Paulownia 
tomentosa). Kdo bude další?

Dalším sbírkovým stromem se 
stal v sobotu 12. listopadu zmarlič-
ník japonský (Cercidiphyllum ja-
ponicum). Jeho výsadba nebyla to-
lik slavnostní, protože byla spoje-

na s podzimní brigádou, zato byla 
veselá a svižná. Výsadby se uja-
li všichni brigádníci. Místo hudby 
jsme se pak všichni odebrali k tá-
boráčku na buřtíky.

Do třetice „všeho nového“ při-
byly 17. listopadu do parku dva 
jerlíny japonské (Sophora japoni-
ca). Stromy o výsadbové výšce přes 
4 m budou připomínat významné 
osobnosti. Jejich patronem se sta-
la paní Soňa Červená, která přija-
la pozvání do Lysé a v rámci Polab-
ských variací 2011 vystoupila na 
besedě spolu se svým divadelním 
kolegou Janem Mikuškem. Paní 
Červená po výsadbě stromům po-
přála mnoho zdaru a na závěr pro-
jevila přání stromy pojmenovat. 
V parku tedy máme symbolicky 
od 17. listopadu 2011 Miladu Ho-
rákovou, kterou paní Červená již 
66x ztělesnila v novodobé opeře 
„Zítra se bude“. Druhým stromem 
je Leoš Janáček, který je paní Čer-

vené natolik milý, že přeložila do 
němčiny některé jeho opery. Po-
jmenování stromů i patronát je vel-
kým závazkem pro zámeckého za-
hradníka, tím spíše, že paní Červe-
ná slíbila provést na jaře kontrolu 
péče!

Poslední novinkou, která nebyla 
publikována, je ohlédnutí až k ne-
děli 9. října. V tuto neděli se přes 
vysloveně nepěkné počasí sešlo 
v parku deset dobrovolníků a spo-
lečnými silami vysadili do louky za 
zámeckou kaplí 2000 ks ladoněk. 
Máme tak „zaděláno“ na mod-
ré jaro. Poučeni z minula jsme to-
tiž vysazovali cibuloviny, které ne-
chutnají zajícům (letos na jeře za-
jíci zničili 2000 ks krokusů). Pro 
jistotu se však v listopadu konal 
v parku malý hon na zajíce. To pro 
případ, abychom na jaře nesčítali 
další škody.

za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Rybářský klub Lysá nad Labem 
jako rybníkář nabízí od 1. 1. 2012 
možnost odlovu ryb pro veřejnost 
na písníku Mršník v Litoli u fotba-
lového hřiště. Odlov ryb bude pro-
váděn lovem na udici za stanove-
ných podmínek klubu. 

Pověření pro veřejnost je platné 
pouze na písník Mršník, na ostatní 
vody klubu neplatí. 

Pověření bude vydáno občanům 
s trvalým pobytem ve správním 
obvodu města Lysá nad Labem 
a v přilehlých obcích. Nutné podlo-
žit předloženým dokladem (občan-
ský průkaz atd.)

Zakoupit pověření bude možné 
od 16. ledna 2012 v prodejně Rybář-

Odlov ryb na písníku Mršník
pro veřejnost

ských potřeb Melinger v ulici Podě-
bradova zde v Lysé nad Labem.
Ceny pověření pro veřejnost 
na písník Mršník:
- roční dospělí: 1 900 Kč
- jednodenní dospělí: 300 Kč
- roční děti do 15ti let: 200 Kč
- jednodenní děti do 15ti let: 50 Kč
- roční mládež: 800 Kč 
- jednodenní mládež: 200 Kč

 Více informací naleznete na na-
šem webu: http://rybarskyklub-ly-
sa.webnode.cz/

Případné dotazy můžete zasílat 
i na mail klubu: rybarskyklub.lysa
@seznam.cz.

za Rybářský klub Lysá n. L.
Alois Kaplan
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Když jsem o hlavních prázd-
ninách v roce 1982, tehdy jako 
čerstvý maturant, hledal prá-
ci na jeden rok, neboť jsem ne-
byl přijat na vysokou školu, ob-
jel se mnou můj tatínek poměr-
ně hodně škol a školských zaří-
zení, kde jsem se mohl ucházet 
o místo „učitele – eléva“ a při tom 
se připravovat na svou budou-
cí profesi učitele tělesné výchovy, 
kterou jsem si vybral pro svou lás-
ku ke sportu. Mimo jiné jsme zaví-
tali také do Litole, kde tehdy sídli-
la zvláštní škola. Přivítala mě paní 
ředitelka se svými kolegyněmi, 
které byly v plné prázdninové pří-
pravě na nový školní rok. Na tom 
by nebylo vůbec nic mimořádné-
ho, neboť takové přípravy probí-
hají v každé škole každým rokem 
před koncem prázdnin, až na je-
den malý detail. Paní ředitelka 
s kolegyněmi mě vítala v pláštěn-
ce s vlasy plné peří, jelikož bylo 
v rámci příprav na pořadu draní 
peří, které pak paní učitelky pou-
žívaly při pracovním vyučování dí-
vek k výuce šití polštářů apod., ne-
boť zvláštní škola měla podobně 
jako dnes v osnovách hodně vyu-
čovacích hodin věnovaných prak-
tické výuce. Takže se např. dívky 
učily kromě šití polštářů, také vy-
šívání, háčkování, pletení, vaření, 
praní prádla, uklízení atd. a chlap-

Vzpomínka na paní Irenu Sajfrtovou
ci se učili zase pracovat s ručním 
nářadím, opravovat věci každo-
denní potřeby, vyrábět drobné vý-
robky z různých materiálů a mno-
ho dalších praktických činnos-
tí, které je dobře připravovaly pro 
jejich budoucí, běžný život. Když 
jsem se s tímto a mnohými další-
mi věcmi prostřednictvím paní ře-
ditelky seznámil, bylo rozhodnu-
to – tady chci zůstat a pracovat 
zde. Tahle škola je jiná, zajímavá, 
prostě zvláštní. Tak se také stalo 
a zůstal jsem až dodnes…

Kdo bohužel nezůstal, je paní ře-
ditelka, která mne tolik nadchla 
a vzbudila ve mně zájem o práci 
s handicapovanými dětmi. Tou ře-
ditelkou byla paní Irena Sajfrtová, 
která nás bohužel v úterý 15. 11. 
2011 opustila navždy… 

V její osobě odešla zakladatel-
ka zvláštní školy v Lysé nad Labem 
a „průkopnice“ systematické škol-
ské péče o handicapované děti 
v regionu Lysá – Milovice. V roce 
1962 totiž stála u zrodu jedné tří-
dy zvláštní školy, která byla urče-
na pro vzdělávání žáků lehce men-
tálně postižených. Tím dala základ 
dnes již téměř padesátileté histo-
rii zvláštní školy v Lysé nad La-
bem. Spolu se svými kolegyněmi 
(a vzácně i kolegy) mj. Věrou Mac-
kovou, Jaruškou Schneidrovou, 
Hanou Hajnou, Eliškou Hlávko-

vou, Libuškou Poborskou, Jaro-
slavem Novákem, Marií Fridricho-
vou a v neposlední řadě také s Ju-
linkou Bílkovou, se začala věno-
vat obtížné a zodpovědné, ale bo-
hužel i tak málo ceněné práci, kte-
rou vzdělávání postižených dětí 
rozhodně vždy bylo a je tomu 
tak i v současnosti. Postupem 
času se jednotřídní zvláštní ško-
la rozrostla v plnohodnotnou školu 
a díky obětavé práci paní ředitel-
ky se stala nezbytnou součástí škol-
ského systému v Lysé nad Labem. 
Pod vedením paní Sajfrtové se ško-
la několikrát stěhovala do různých 
vhodných i méně vhodných pro-
stor až se nakonec usídlila v areá-
lu ZŠ J.A. Komenského, kde existu-
je dodnes. Ať škola fungovala kde-
koliv, jejím hlavním posláním, kte-
ré svým osobitým přístupem paní 
ředitelka naplňovala, bylo kvalit-
ně připravit své žáky pro budou-
cí život a povolání, ale především z 
nich vychovat slušné a poctivé ob-
čany. I když se to leckomu může 
zdát jako fráze a u někoho vzbu-
dit dokonce úsměv na tváři, jsou to 
hodnoty, které by se měly uznávat 
i v dnešní době, která bohužel uzná-
vá hodnoty úplně jiné… Paní ředi-
telka Sajfrtová tyto hodnoty vždy 
uznávala a my, jakožto její následov-
níci se snažíme o totéž, neboť si mys-
lím a to si troufnu tvrdit i za mé ko-

legy ze „zvláštní“, že vyrůst v pocti-
vého, slušného a pracovitého člově-
ka může pod dobrým vedením kaž-
dý, kdo o to sám stojí a snaží se a to 
i přesto, že mu v tom brání zdravot-
ní či mentální oslabení.

Na závěr mého vzpomínání na 
paní ředitelku Irenu Sajfrtovou a na 
„její“ zvláštní školu bych chtěl po-
dotknout, že mě i mnohé mé kole-
gy speciální pedagogy hodně nauči-
la a že je nám všem moc líto, že mu-
sela tak brzy opustit naše řady. Jak 
jsem se zmínil výše v tomto článku, 
příští rok by měla naše, dnes již bý-
valá, zvláštní škola slavit 50. výročí 
jejího založení a tak bych chtěl tyto 
oslavy věnovat památce její zakla-
datelky, která se jich bohužel nedo-
čkala. Současná, složitá ekonomická 
i politická situace speciálnímu škol-
ství výrazně nepřeje a proto nezbývá 
než doufat, že ve společnosti zvítězí 
zdravý rozum, který nedá zaniknout 
speciálním školám. Tím by totiž zba-
vila handicapované děti možnos-
ti dostat jim tolik potřebnou zvlášt-
ní péči. Takovou, kterou jinde než ve 
speciálních školách jen velmi těžko 
dostanou. Přejme si,  aby dnes Zá-
kladní škola praktická a speciální, ja-
kožto nástupce bývalé zvláštní školy, 
přečkala zlé časy a dočkala se nejen 
toho padesátého výročí…         

Petr Tomek, ředitel 
ZŠ praktické a speciálni

Při přednáškách, besedách a dis-
kuzích o myslivosti pro nemyslivec-
kou veřejnost jsou nejčastější při-
pomínky na negativní jevy v řadách 
myslivců. Uvedené jevy byly v minu-
losti, jsou i v současnosti a nelze je 
zamlčovat. 

V kritice z minulosti se jedná o ne-
smiřitelný postoj myslivců k drav-
cům a šelmám. Do negativního po-
vědomí vstoupily i velké pánské 
hony - podobající se spíše jatkám. 

V současnosti se jedná o pytlác-
tví ve vlastních řadách myslivců, ne-
dodržování zákonů, vyhlášek stát-
ní správy, nedodržování myslivecké 
etiky, neopatrné zacházení se zbra-
ní, lov krotké zvěře (zvířat) z velko-
chovů, nedostatečná péče o zvěř, 
prospěchářství, závist a nepříkladný 
způsob občanského života. 

Minulost se dá snadno odsoudit 
tím, “že myslivost měla dobu své-
ho temna”, tak jako celá společnost. 
Složitější je současnost. Právní vě-
domí a vzdělanost společnosti se zá-

konitě promítá i do myslivosti a tady 
jsme u podstaty problému. Mění 
se struktura společnosti, mění se i 
společenské řády a vztahy. Protože 
i myslivci jsou součástí této transfor-
mující se společnosti, mění se i oni. 
Úroveň myslivosti byla vždy a bude 
obrazem úrovně celé společnosti. 
A jaká je společnost, takoví jsou 
i myslivci. 

Je naším přáním, aby mysliv-
ci byli lepší než řadoví občané, bo-
hužel není tomu tak. Selhání jedin-
ců v myslivosti je stejně časté jako 
u všech ostatních profesí (politici, 
podnikatelé, lékaři, pedagogové, po-
licie, vojáci, právníci řidiči atd.). Ne-
zbývá nic jiného, než tyto negativ-
ní jevy cíleně snižovat na minimum. 
Je velká škoda, že myslivci nema-
jí vlastní disciplinární orgán a pře-
stupky proti myslivosti řeší ze záko-
na justice. 

Sportovci svoje disciplinární ná-
stroje mají například v podobě trest-
ního střílení, udělení žluté a červe-

né karty, až po úplný zákaz činnosti a 
přitom žádné zákony neporušují. 

Očistit myslivost můžeme jen 
vlastními pozitivními příklady, vzdě-
laností a morálkou, spojenou s mys-
liveckou etikou. O tom, že větši-
na myslivců o to usiluje, nelze po-
chybovat. Za nejdůležitější potřebu 
v současné době pokládáme výchovu 
k etickému chování vůči zvěři, příro-
dě a lidem. Do tohoto směru bychom 
měli soustředit své největší úsilí. Zda-
ří-li se alespoň částečně tato práce 
v našich vlastních řadách, je to i na-
děje pro ostatní společnost, které jsou 
i myslivci neoddělitelnou součástí. 
K menším přestupkům bude stále 
docházet, nutné je, aby nebyly časté 
a byly méně závažné. Nikdo není pře-
ce dokonalý a “i svatí údajně několi-
krát denně zhřešili”. 
-  V každé lidské činnosti se setká-
 me se selháním jedinců, 
-  myslivci mají zájem přestupky 
 proti ochraně přírody a myslivosti 
 přísně trestat,

Myslivost a její význam v životě člověka - 11
-  myslivci usilují o možnost své čle-
 ny trestat nezávisle na justici ,
- cílem myslivecké organizace je vy-
 chovávat odborně fundované čle-
 ny s patřičnou mysliveckou morál-
 kou a právním vědomím. 

Tímto článkem končí seriál o mys-
livosti, který měl naše spoluobča-
ny seznámit s historickým vývojem 
myslivosti až do současné doby. Po-
kud se to jen trochu povedlo, tak to 
splnilo svůj cíl. 

Vážení spoluobčané, blíží se zima 
a nastává čas strádání veškeré zvě-
ře a ptactva. Proto chci na Vás ape-
lovat, abyste nezapomněli na naše 
malé opeřence a včas jim vyvěsili kr-
mítka s potravou a tím jim pomohli 
překonat zimní strádání - děkuji. 

Blíží se konec roku, dovolte mi 
proto, abych Vám a Vašim rodinám 
za všechny myslivce popřál do nové-
ho roku 2012 hodně zdraví, spokoje-
nosti a osobní pohody. 

Edvard Blahut 
MS Lysá n. Labem - Černava
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V sobotu 3. 12. se v jídelně Eurestu 
konalo MZM, na kterém zastupitelé 
vypořádávali námitky a připomínky 
ke konceptu nového územního plá-
nu našeho města. Kdo mohl námitky 
a připomínky podávat? Od veřejné-
ho projednání, které proběhlo 31. 8., 
je mohli v patnácti denní lhůtě vznést 
dotčení vlastníci pozemků a staveb, 
dále zástupci veřejnosti či jakýkoliv 
občan města. Zatímco první dvě jme-
nované skupiny tak mohly učinit po-
mocí námitky, jež má dle stavebního 
zákona pro úřad větší váhu, posledně 
zmínění mohli podávat „pouze“ při-
pomínky. Zástupce veřejnosti k podá-
ní námitky opravňovalo sesbírání ale-
spoň 200 podpisů občanů, kteří se ve 
věcné připomínce shodovali.

Sobotním hlasováním zastupite-
lé rozhodovali, zda konkrétní námit-
ku/připomínku přijmou nebo zamít-
nou. Následně má jejich rozhodnutí 
zapracovat pan urbanista Ing. Kou-
bek do již konečného návrhu územ-
ního plánu (u nějž bude znovu pro-
stor na podávání námitek a vše bude 
muset ještě jednou zastupitelstvem 
projít). Narychlo svolaného zastu-
pitelstva se bohužel nemohli zúčast-
nit dva zastupitelé – Ing. Zdeněk 
Osvald z důvodu dlouhodobě na-
plánované dovolené a Mgr. Jan Ko-
řista, z důvodu zahraniční pracov-
ní cesty. Ačkoliv oba společně se za-
stupiteli Kulturně! žádali o přesunutí 
tak důležitého jednání na dobu, kdy 
by se ho mohli také účastnit, nebylo 
jim ostatními zastupiteli vyhověno. 
Nutno podotknout, že v sobotu u ně-
kterých bodů skutečně k rozhodnutí 
v prospěch veřejnosti chyběly pouze 
dva hlasy...

Bylo zřejmé, že jednání potrvá celý 
den, protože námitek a připomínek 
se sešlo něco málo přes 200. Zastu-
pitelé měli možnost se všemi detailně 
probrat, ale práci jim v tomto přípa-
dě „ulehčil“ stavební úřad, který ná-
mitky sdružil podle témat do jedno-
duchého přehledu. Z tohoto zjedno-
dušení už ale vypadly dílčí argumenty 
protestujících občanů, kteří je naštěs-
tí mohli na MZM v debatě znovu vy-
slovit. V přehledu ke každému připo-
mínkovanému problému, který se při 
projednávání promítal na stěnu, bylo 
i vyjádření stavebního úřadu, staveb-
ní komise a rady města. Zastupite-
lé se už 24. 11. sešli na předběžném 
pracovním jednání.

Přestože venku bylo krásné poča-
sí, občané přišli v neočekávaně vy-
sokém počtu, navíc dobře připrave-
ni hájit své zájmy.  Za to je třeba jim 

poděkovat, neboť to mělo velký smy-
sl a spousta námitek byla přijata hlav-
ně díky jejich přítomnosti. Svou ak-
tivitou vyjádřili podporu těm aspek-
tům územního plánu, které mají měs-
to chránit, a zároveň dali najevo ne-
důvěru k současnému vedení i nespo-
kojenost s činností stavebního úřa-
du. Poděkování patří i všem těm, kte-
ří dobrovolně šířili pomocí plakátů 
a letáků pozvání na MZM.

Stručně k průběhu jednání:
1)  Jako první se řešila námitka 
 spojená s asanací kina a vybu-
 dováním kruhového objezdu. 
 Občané byli proti a jejich ná-
 mitka byla přijata.
2) Následoval bod o zastavění Hu-
 sova náměstí polyfunkčním do-
 mem. Zde byli občané opět 
 proti a jejich námitka byla opět
 přijata.
3) Následovala dlouhá a emotivní 
 diskuze o námitce proti vybu-
 dování SZ obchvatu. Ten má 
 vést mezi zástavbou v Hraba-
 nově a Hrabanovskou Černa-
 vou (chráněná krajinná oblast 
 Natura), dále se má napojit na 
 Sojovickou silnici a vést až ke 
 Dvorcům, kde se kvůli němu 
 má přeložit komunikace (s čímž
 celé Dvorce nesouhlasí). Má 
 tak vzniknout dopravní dílo, 
 které odvede dopravu z měs-
 ta. Zajímalo by mne, kolik aut 
 jezdí z boleslavské dálnice tímto 
 směrem opět na boleslavskou
 dálnici? Urbanista tento ob-
 chvat překreslil z VUC Mladá
 (vyšší územní plán, který byl 
 schválen v roce 2002), ale jeho 
 platnost končí v prosinci 2011! 
 Kraj nyní zpracovává nový 
 ZÚR (zásady územního rozvo-
 je, podle nového stavebního zá-
 kona) a městské vedení by 
 k němu mohlo a především 
 mělo dávat své připomínky, 
 místo aby s krčením ramen pře-
 jímalo, co někdo bez znalostí 
 místních poměrů navrhne od 
 rýsovacího stolu. Kraj námitky 
 měst očekává, může se hledat 
 i jiná varianta, která nepovede 
 chráněnou krajinnou oblastí 
 a neuzavře přístup do krajiny 
 v této části města. Bohužel tato 
 námitka nebyla přijata, k je-
 jímu přijetí chyběly pouhé dva 
 hlasy. Pro přijetí námitky byli 
 zastupitelé - paní Chloupková, 
 pan Eliška, pan Černohorský, 
 pan Sedláček, pan Gregor, pan 
 Firman. Je zarážející, že se ně-

 kteří zastupitelé v tak důležité 
 námitce zdrželi hlasování např. 
 pan starosta města - Mgr. Ha-
 velka. Podle přítomné veřejnos-
 ti, která nesla takové „politika-
 ření“ značně nelibě, měli jas-
 ně hlasovat pro nebo proti. Po-
 zoruhodný je také fakt, že za-
 tímco zazněla řada argumen-
 tů, které racionálně odůvodňo-
 valy, proč SZ obchvat nepotře-
 bujeme a nechceme, z řad za-
 stupitelů, kteří zvedli ruku pro 
 stavbu obchvatu, žádný racio-
 nální argument nezazněl.
4)  Další námitka se týkala prů-
 myslové zóny v Litoli, kde sídlí 
 fi rma Altmann. Zde občané po-
 žadovali, aby se zóna převedla 
 na SM/BI (smíšené využití/
 bydlení individuální). Přede-
 vším proto, že momentální stav 
 i stav navrhovaný v konceptu
 nijak neřeší přítomnost prů-
 myslové zóny uprostřed rodin-
 né zástavby. Námitka nebyla
 přijata. Rada navrhla převod 
 na VD (drobná výroba a výrob-
 ní služby), což zastupitelstvo 
 schválilo. Takže zde mohou 
 vznikat další provozy, jako je 
 nedávné schválení lakovny ma-
 lých autodílů.
5) Námitka, která vystupovala
 proti obrovské zástavbě v Litoli, 
 tzv. „Nová Litol“, byla přijata. 
 Zde se schválila rezerva pro 
 ČOV, komunikace za Kovonou 
 a plánovaná výstavba z platné-
 ho územního plánu. 
6) Další námitku, která byla pro-
 ti vybudování průmyslového 
 přístavu v Litoli, proti zřízení 
 vlečky od přístavu k nádraží 
 a proti vybudování nové plaveb-
 ní komory, zastupitelé přijali.
 Přístav a komoru urbanista 
 opět překreslil z VÚC Mladá 
 a vlečku navrhl z vlastní inicia-
 tivy. Zástupce veřejnosti Mgr. 
 Petr Eliška a další občané si na 
 krajském úřadě zjistili, že už ho 
 do ÚP nemusíme zakreslovat. 
 Přístav byl schválen v roce 2002 
 a teď je potřeba, aby se město 
 vyjádřilo opět k ZÚR na kraji.

7)  I námitka proti nedostatečné-
 mu zakreslení stávající zeleně 
 do konceptu ÚP byla přijata. 
 Parky budou vyznačeny jako 
 veřejná prostranství PZ/PV.
8) Námitka, která žádala zakres-
 lení chybějících cyklostezek do 
 konceptu ÚP, byla přijata 
 s tím, že uvnitř Lysé nebudou 
 cyklostezky zakresleny, a že bu-
 dou ověřeny možnosti ÚP, 
 bude doplněn o přímé cyklo-
 stezky do Dvorců a Ostré. 
9) Námitka proti přesunutí stáva-
 jící hasičské zbrojnice na kraj 
 města byla přijata.
10) Námitka proti rozšíření zóny 
 pro výstavbu supermarketů pod 
 Šibákem nebyla přijata.
11) Námitka zahrádkářská kolonie 
 byla přijata.

Další důležité námitky se týkaly 
např., výstavby Domova důchodců, 
výstavby ve Dvorcích atd.

Při přijetí námitek velmi pomoh-
la velká účast občanů a připravenost 
jednotlivých opozičních zastupitelů, 
hlavně zástupců Kulturně! Někte-
ré argumenty a arogance koaličních 
zastupitelů a stavebního úřadu byly 
opravdu zarážející. Jednou z mnoha 
argumentačních perliček bylo např.: 
že až bude v Praze olympiáda a závo-
diště v Lysé bude sloužit jako olym-
pijský stadion, tak že až nám budou 
auta jezdit přes Lysou a ne po navr-
hované objízdné komunikaci kolem 
Nové Litole, tak si pak nemáme stě-
žovat. Tak k tomu není co dodat. 

Jaké poselství nám přináší so-
botní zkušenost? Občanský zájem 
o územní plán nese konkrétní plo-
dy, bilance přijatých námitek je skvě-
lá. V oblastech, které si koaliční za-
stupitelé prosadili, mají občané šan-
ci ještě v dalším kole podávání při-
pomínek k návrhu územního plánu, 
který by měl být schválen do kon-
ce června 2012. Co bude navrženo 
a schváleno v novém územním plá-
nu na dalších 10 – 15 let, se týká nás 
všech. Ještě jednou díky a nebuďme 
lhostejní.

Ing. Jitka Fialová, zástupce 
veřejnosti k námitce proti výstavbě

v Litoli - „Nová Litol“

Mimořádné zasedání zastupitelstva města dne 3. 12. 2011

MASÁŽE SLUNÍČKO
V novém roce hodně zdraví, lásky, radosti a vnitřní 

spokojenosti přeje Martina Grzesíková

Tel.: 604 282 411
www.mslunicko.unas.cz
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Vážení spoluobčané,
nebývá zvykem, aby každý uváděl 

své přání prostřednictvím místního 
tisku. Před necelými dvěma měsíci 
mne a celou rodinu postihla tragic-
ká událost, která zcela změnila můj 
náhled na život. Jedním zlým skut-
kem padlo všechno, čemu jsem do-
sud věřil a v co jsem doufal. Můj nej-
starší syn se dopustil těžkého zloči-
nu. Zmařil život nevinného člověka 
a zároveň zmařil i život svůj. Ať již 
bude výrok soudu znít jakkoli, čeká 
jej bezpochyby dlouholeté vězení, 
v němž prožije větší část svého ak-
tivního života. Spáchal něco, s čím 
se celá naše rodina nikdy nedokáže 
vyrovnat.

Žijeme na malém městě, a tak 
jsem měl zpočátku pocit, jako bych 
byl nejméně jeho spolupachatelem. 
Situace se ale začala obracet záhy 
poté, kdy jsme celá rodina zjistili, že 
soudní lidé ještě nevymřeli. Že vět-
šina z těch, kteří nás zdravili před-
tím, nás nepřestala zdravit, nevyhý-
bala se nám a nepřipomínala nám 
naše trápení, které si ostatně pone-
seme až do konce života. Ba dokon-
ce nás začali zdravit i lidé, kteří nás 
dříve nezdravili. Říkali nám, že syn 
byl dospělý a že jsme ho těžko moh-
li přivázat za nohu u židle jako malé 
zlobivé dítě. Že žil tak, jak chtěl žít. 
Že za svůj život a svoje skutky dáv-
no převzal odpovědnost. A že máme 
dvě další děti, kterým se musíme vě-
novat a které nás potřebují. Pro-
to bych chtěl poděkovat všem, kteří 
mne a mou rodinu namísto odsud-
ků morálně podpořili. Stále prožívá-
me spolu s celou rodinou doslova pe-
kelné období, avšak na druhou stra-

Novoroční přání
nu musím i nadále plnit své povin-
nosti a každodenní úkoly, které mi 
nedovolují, abych se všemu poddal 
a zhroutil se. Člověk nebojuje jen 
proto, aby vyhrál. Bojuje především 
proto, aby se nedal.

Nemohu a rozhodně nechci ovliv-
ňovat ničí názor. Domnívám se ale, 
že obavy, aby se jejich vlastní dítě ne-
ocitlo v přímé kolizi se zákonem, má 
každý zodpovědný rodič. Má-li ale 
zároveň špetku smyslu pro realitu, 
musí uznat, že téměř pětadvacetiletý 
člověk má natolik vyhraněné život-
ní postoje, že je rodiče už ovlivnit ne-
mohou. Pochopitelně, že tyto posto-
je nemusejí v žádném případě souvi-
set s jejich předcházejícím výchov-
ným působením. Prostě se to stane. 
Kolik rodičů podstupuje každoden-
ní výchovné snažení se svými dětmi 
a již u žáků prvního stupně školy se 
opakovaně setkávají s neúspěchem. 
Mají jistotu, že za deset - patnáct let 
jejich potomek nezpůsobí něco stej-
ně hrozného, či spíše hrůzného? Sta-
čí jedna jízda opilého řidiče cestou 
z diskotéky se spolucestujícími, ne-
zvládnuté řízení, a je zle... Čas má 
plné kapsy překvapení.

Moje přání proto bude sice poně-
kud nezvyklé, ale zato upřímné. Přál 
bych všem rodičům, aby nikdy ne-
museli nést takové břímě, které po-
stihlo mou rodinu a aby se jejich děti 
nikdy nedopustily takového skutku, 
který by jim svými důsledky změnil 
dosavadní život.

Omnia sponte fl uant, absit violen-
tia rebus. – Všechno ať samo plyne, ať 
ve věcech násilnost není. (Jan Ámos 
Komenský).

Karel Špecián

V sobotu 3. prosince jsem se spo-
lu s desítkami občanů Lysé a okolí zú-
častnila mimořádného jednání zastu-
pitelstva města. Projednávaly se ná-
mitky občanů ke konceptu územního 
plánu a já tam byla coby zmocněnec 
těch občanů, kteří nesouhlasí s pře-
ložením komunikace II. třídy č. 331 
v úseku Vinička – Dvorce.  

Přeložka by Dvorcům nepřinesla 
nic pozitivního, pouze samá negati-
va. Především by znamenala zásah 
do soukromého vlastnictví (zábor 
pozemků a nutně dokonce i bourání 
nemovitostí). Stavba silnice a souvi-
sející terénní úpravy by zatížily oby-
vatele, velmi negativně by se změnilo 
harmonické měřítko a vztahy v kraji-
ně. Stavba by poškodila i probíhají-

Lepší moci hrst nežli pytel práva
cí revitalizaci barokní krajiny, neboť 
by vedla po hrázi rybníka Hladoměř. 
Obyvatelé Dvorců jsou pro nulovou 
variantu, tzn. zachování současné-
ho stavu vedení komunikace, neboť 
plánované „narovnání“ jim nepřine-
se nic dobrého. Rada města a zastu-
pitelstvo však na přeložce přes pro-
testy těch, kterých se bezprostředně 
týká, trvají. 

V této chvíli mne napadá známá 
Cicerova otázka: Cui bono? (Komu 
na prospěch?) Obyvatelé Dvorců z 
toho jistě prospěch mít nebudou. Tak 
kdo tedy? Jestliže rada města a větši-
na zastupitelů nehájí zájmy svých ob-
čanů, tak čí zájem tedy hájí? Komu 
chtějí svým rozhodnutím prospět?

Božena Bacílková

Tak nám zavřeli kino, řekla po-
sluhovačka Müllerová panu Švej-
kovi…No, zcela přesně to skuteč-
nosti neodpovídá, podobně znějí-
cí větu však v lednu vysloví mnoho 
dosavadních návštěvníků kina Luft. 
A pokud se nad tím, co se v Lysé 
událo zamyslíte, nějaké analogie 
mezi oběma příběhy možná taky 
naleznete.

Ale pojďme po pořádku.
Kino Luft doposud plnilo úlohu 

kulturně osvětového centra s pro-
gramem a aktivitami pro nejrůz-
nější věkové a zájmové skupiny. 
Kino bylo zejména místem, kde se 
scházeli, diskutovali a účinkovali 
amatérští a profesionální hudeb-
níci z regionu Lysé, vystupovali 
zde žáci hudebních škol i hudeb-
ní skupiny s mezinárodním reno-
mé. Tato neformálně vedená vy-
stoupení pomáhala vytvořit v kině 
Luft neopakovatelnou atmosféru 
a pohodu.

Kino Luft se stalo místem na-
dregionálního významu, kde se 
scházeli lidé s podobnými názo-
ry na kulturu, politiku, životní fi -
lozofi i. Provozovatelka kina Lu-
cie Jursíková „doplatila“ na to, 
že tito lidé měli sílu a odvahu 
projevit nesouhlas s aktivitami 
v Lysé vládnoucí ODS, vstát a na-
hlas říci – ne, tohle nechceme. Kon-
fl ikt dlouhodobě eskaloval a vede-
ní města se naivně domnívalo, že 
pokud se mu podaří kino buď rov-
nou zbourat anebo alespoň nahra-
dit stávající provozovatelku někým 

Tak nám zavřeli kino
„více přátelským“, bude po problé-
mech.

Bylo tedy vypsáno výběrové říze-
ní na provozovatele kina Luft a vý-
běrovou komisí – radou města po-
chopitelně nebyla vybrána dosavad-
ní provozovatelka Lucie Jursíková, 
ale nový člověk, který bude kino od 
1. 1. 2012 provozovat.

Není smyslem tohoto článku po-
suzovat, zda výběrové řízení bylo či 
nebylo zmanipulováno, zda členové 
výběrové komise byli či nebyli proti 
dosavadní provozovatelce negativ-
ně předpojati, zda nový vybraný pro-
vozovatel je či není něčí známý a zda 
on sám anebo druhá osoba, která má 
kino vlastně provozovat má či nemá 
osobnostní a kvalifi kační předpokla-
dy tuto činnost vykonávat. To ať po-
soudí někdo jiný, třeba na základě 
trestního oznámení, které má Lucie 
Jursíková v úmyslu podat.

Nejsem příliš hudebně vzdělán 
a někdo z aktivních návštěvníků 
Luftu nebo hudebníků by toto hod-
nocení zřejmě napsal odborněji. 
Je ale určitě škoda, že vedení měs-
ta nebylo schopné nalézt kompro-
misní řešení a dále rozvíjet a využí-
vat imidž, který kino Luft vybudova-
lo. Je to škoda jak pro město samot-
né, kterému kino patří, tak zejména 
pro ty, kteří si příjemné zážitky v kině 
Luft po dlouhá léta užívaly. Ti všich-
ni se určitě připojí k mému: LUCIE, 
DĚKUJEME. 

Ing. Zdeněk Osvald
zastupitel za TOP09

z.osvald@email.cz

První neděli v měsíci listopadu 
- 6. 11. 2011 TSK Dynamik pořádal 
pro děti a rodiče Halloween párty 
v clubu Calypsso. Pro pořadate-
le jde o první zkušenost v pořádá-
ní společenské akce v takto vel-
kém rozsahu pro děti. Dle dění 
v sále pevně věřím, že se děti ba-
vily a pořádané párty se jim líbi-
lo. Hlavní vchod osvětlovali vy-
dlabané dýně, do sálu se muse-
lo projít kolem velkého pavouka, 
rakve s upírem a několika hroby. 
V sále nad hlavami létali čtyři obří 
netopýři, na stolcích svítily hal-
loweenské lampičky. Samotné pár-
ty zahájil ofi ciálně sám Lucifer 
s velkými vidlemi v ruce. Stateč-
né děti se mohly zúčastnit soutěže 
v nejhrůznějším tanci, mohly si ne-
chat namalovat strašidelný obličej, 
zúčastnit se strašidelného zum-

batance. Své velmi pěkné vystou-
pení předvedla krásná kouzelni-
ce Jitka Doubková, která se umís-
tila na druhém místě na Mistrov-
ství republiky mladých kouzelnic. 
Pro hladové zde bylo ke koupi ně-
čeho na zub ze strašidelné kuchyně 
a k napití strašidelné nápoje z la-
boratoře Dr. Frankensteina. Na 
konec proběhlo vyhlášení nejhezčí 
masky (stal se jí malý upír) a roz-
dání tomboly.

Touto cestou bych chtěl poděko-
vat všem, kteří se podíleli na přípra-
vě této společenské události. Není 
jednoduché zorganizovat a připravit 
nějakou akci. Stojí to mnoho času, 
nadšení, úsilí a nervů. Velké podě-
kování patří majitelům klubu, kte-
ří vyšli pořadatelům párty maximál-
ně vstříc a poskytli zrekonstruova-

Halloween párty - Poděkování

Pokračování na str. 25
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Zumba s Romčou Hanouskovou

Fitness cvičení, při kterém si vyzkoušíte, 
co je to mix aerobiku a latinskoamerických
tanců – merengue, salsa, samba, 
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfi ny na několik následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny 
a hodiny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!
ROZVRH V LEDNU:
•  NEDĚLE 18.00 – 19.00h., tělocvična OA 
 v areálu ZŠ J.A.Komenského, nejsou nutné rezervace
• ČTVRTEK 18.00 – 19.00h., Sokol vedle kina, není nutná rezervace

Cena hodin je 70 Kč, možnost zakoupení permanentky
600 Kč/10 lekcí. Cena pro studenty 60 Kč.

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY:
•  NEDĚLE 19.05 – 20.00h., začínáme 8.1.2012, tělocvična OA 
 v areálu ZŠ J.A.Komenského, kurz má 5 lekcí, cena 300 Kč
• ÚTERÝ 9.00 – 10.00h., začínáme 3.1.2012, školka Milischool 
 v Milovicích, S HLÍDÁNÍM DĚTÍ (20Kč/h), kurz má 5 lekcí, 
 cena 300Kč
• PÁTEK 9.00 – 10.00h., začínáme 6.1.2012, pro mírně pokročilé, 
 školka Milischool v Milovicích, S HLÍDÁNÍM DĚTÍ (20Kč/h), 
 kurz má 5 lekcí, cena 300Kč

Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,

e-mail: hanouskova@seznam.cz, tel.: 723 951 565
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- jediná PRAVÁ Zumba s certifi kovanou lektorkouné, nezakouřené prostory clubu Ca-
lypsso. Z těch, kteří se nejvíce podí-
leli na pořádání párty pro děti bych 
chtěl vyzdvihnout Evu Rejmanovou, 
Vlastu Pousteckou, Lucku Kloudo-
vou, Gabču Hejbalovou. Dále pak 
zaslouží pochválit Jindřiška Mráz-
ková, šatnářky Martina Korbelská 
a Simona Sabáková, děvčata u vcho-
du Šárka Dalecká a Zuzana Škardo-
vá a malířky obličejů Kristýna Mráz-
ková a Aneta Neuhäuselová. Podě-
kování však patří zejména i těm ro-
dičům, kteří neváhali a zúčastnili 
se spolu se svými ratolestmi v mas-
kách. Což bylo milé překvapení i pro 
pořadatele. 

Bohužel nikdy není vše doko-
nalé. Stínem na pořádané pár-

ty  byla, přestože se akce pořáda-
la pro děti, skutečnost, že asi tři-
náctileté děti spoluobčanů rom-
ské menšiny odcizily již v začátku 
rozdávání tomboly všechny ceny 
z jednoho stolku. A ač byly viděny 
a vyzvány k navrácení, to se nesta-
lo. Toto pořadatelé nečekali.  Na-
dělalo to mnoho problémů.  Hlav-
ně to mrzí a vrhá stín na ty slušné 
romské spoluobčany. 

A na konec děkuji všem, kteří při-
šli a ukázali, že se umí spolu s dětmi 
bavit.

Těším se na Vás všechny na nějaké 
další společenské akci, kterou bude-
me pořádat.

Luboš Kloud
předseda TSK Dynamik Lysá n. L.

Pokračování ze str. 24

O b č a n -
ské sdruže-
ní Toulavé 
tlapky bylo 
z a l o ž e n o 
v roce 2007 

s cílem pomáhat a dát druhou šan-
ci zvířatům, která byla odebrána 
z nevhodných podmínek, týraná 
nebo zanedbávaná. Veškerá činnost 
této nestátní neziskové organizace 
je hrazena pouze z darů lidí s dob-
rým srdcem, kterým není lhostejný 
osud těchto zvířat. Členové sdruže-
ní a dobrovolníci pracují ze všech sil, 
aby zvířatům zajistili důstojné pod-
mínky.

Po poslední kauze v Nemoticích 
převzali do svého azylu nedaleko 
obce Pátek u Poděbrad  přes 80 zu-
božených psů, kteří do té doby žili 
v otřesných podmínkách. Nyní se 
v azylu nachází více než 130 psů 
a 50 koček. Je potřeba pro ně vytvo-
řit plnohodnotné zázemí, proto by-
chom Vás rádi požádali o pomoc 
těm, kteří si v „našem“ lidském světě 
sami pomoci nedokážou. 
Uvítáme zejména:
- fi nanční dar na účet č.: 
 216955754/0300 u ČSOB 
- krmivo – granule, konzervy, maso 
 a jiné psí a kočičí dobroty
- spotřební materiál (deky, ložní
  prádlo, ručníky, koberce, velké
 plastové pelíšky – může být i po-
 užité, stelivo pro kočky, potřeby
 na čištění, pevné velké pytle na
 odpad, matrace…)
- stavební materiál (pletivo, dřevo
 – desky, prkna...), krytiny na stře-
 chy kotců, hřebíky, šrouby, 
 cement...

Toulavé tlapky o.s.
Dary je možné předat osobně 

v azylu u Poděbrad – návštěvu je 
nutné domluvit předem na tel.: 776 
083 090 nebo poslat balíček na adre-
su: P.O.Box 43, 158 00 Praha 5. 

NEJVĚTŠÍ pomocí je ale poskyt-
nutí milujícího a láskyplného domo-
va některému z opuštěných zvířat:

MERIDI z Nemotic 2 roky 
- kastrovaná

Velmi přátelská a hodná fenečka, 
dobře chodí na vodítku, ke psům 
bezproblémová, vhodná i k dětem. 
Lepší spíše k domku.

BOREČEK z Nemotic 4 roky 
- kastrovaný

Moc hezký, velmi přítulný, milý, 
zvyklý na pejsky. Za plotem dobře 
hlídá a štěká. Vhodný k domku se 
zahrádkou i k dalšímu psovi.

Další pejsky k adopci i ostatní in-
formace o sdružení naleznete na 
www.toulavetlapky.cz. 

Denisa Zárybnická
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Žije mezi námi, dobře ho známe, 
ale málokdo ví, že ve svých 92 letech 
je stále ještě aktivním sportovcem. 
Není to nikdo jiný než skromný člen 
naší sokolské jednoty br. Karel Fišer.

Ve svém mládí vyrůstal v létě na so-
kolském cvičišti (dnešní park u PEN-
NY Marketu) a v zimě v sokolovně. 
Byl významným nářaďovcem, hrá-
čem hokeje a hlavně členem lehko-
atletického oddílu SOKOLA. Po II. 
Světové válce se ihned zapojil do ob-
novy SOKOLA v našem městě. Jako 
vedoucí dorosteneckého oddílu na-
cvičil skladbu pro XI. Všesokolský 
slet v roce 1948 a zároveň pro župní 
slet v Lysé nad Labem.

V roce 1990 se opět ihned zapo-
jil do sokolské činnosti a stal se prv-
ním starostou naší obnovené jednoty. 
V roce 1993 nacvičoval s kolektivem 
věrné sokolské gardy na XII. Všeso-
kolský slet a od té doby chodí stále 
cvičit do sokolovny a v současné době 
nacvičuje pilně skladbu pro seniory 
na již XV. Všesokolský slet 2012.

Letos se dokonce přihlásil na leh-
koatletické závody veteránů v Mla-
dé Boleslavi, ve kterých byl nejméně 
o 10 let starší kromě jednoho, které-
mu bylo 91 let. Původně chtěl závodit 
ve své bývalé disciplíně hodu diskem. 
Koupil si disk a na stadionu u ZŠ Ko-
menského si po šedesáti letech znovu 
opakoval otočku. Po příjezdu na zá-
vody však zjistil, že tato disciplína ne-
byla do závodu zařazena. To ho však 

Aktivní sportovec v 92 letech

neodradilo a přihlásil se na vrh kou-
lí, běh na 60m a hod kriketovým míč-
kem. Už na prezentaci při uvedení 
věku vzbudil mezi přítomnými pořa-
dateli i závodníky obdiv.

Závody absolvoval v pohodě a i 
přes svůj věk nebyl v žádné disciplíně 
na posledním místě. Hod koulí a „60“ 
absolvoval jen s krátkým tréninkem 
a na hod s kriketovým míčkem šel až 
během závodu. Po skončení běhu na 
60 m prohlásil: „kdybych věděl, že to 
půjde takhle dobře, mohl bych běžet 
rychleji“.

Po skončení závodu se stal stře-
dem zájmu médií. Vyšel o něm článek 
v Boleslavském deníku a připravuje 
se velký článek s fotografi emi v časo-
pise Senior revue.

Milý Karle, smekám pomyslný klo-
bouk a do další Tvé sportovní činnosti 
ti přeji i s věrnou gardou hodně zdra-
ví a elánu.

Vladimír Černohorský

Fotbalový klub Slovan Lysá, má 
v soutěžích zapojeno 6 družstev 
a z toho je pět celků mládežnických. 
Muži, dorost, starší a mladší žáci hra-
jí utkání v rámci Středočeského kraje. 
Přípravky starší a mladší jsou zapo-
jeny v soutěžích nymburského okre-
su. Hodnocení, jak si jednotlivá druž-
stva vedla, začneme u těch nejmlad-
ších. Přípravka mladší, kde se učí prv-
ní fotbalové dovednosti, je pro děti od 
pěti do osmi let. Mimo tréninku hrají 
i utkání, ale z výsledků se tabulky ne-
sledují. Naši benjamínci, si pod vede-
ním hráčů našeho mužského celku 
Jirky Zítky, Ondry Pohorského a Pa-
trika Morávka, vedou střídavě úspěš-
ně. V tomto věku je hlavně důležité, 
aby je fotbal začal bavit a pokračova-
li v jeho hraní i v budoucnu. Příprav-
ka starší, kterou má na starost Pa-
vel Podkonický, hrála v okresní sou-
těži, kde na podzim sehrála 12 zápa-
sů a skončila na 3. místě se ziskem 22 
bodů, poměrem branek 54:49, když 

Fotbalisté Slovanu hodnotí uplynulý rok 2011
7x vyhrála, jednou hrála nerozhod-
ně. Toto umístění ji nestačilo na po-
stup do okresního přeboru, tam šla 
jen první dvě družstva a na jaře budou 
hrát opět okresní soutěž. Žáci mladší 
a starší, hrají již pátou sezónu v kraj-
ském přeboru, který je v součas-
né době nejvyšší soutěží, kterou hra-
jí kluby nemající sportovní střediska 
mládeže fi nancovaná FAČR. Mlad-
ší žáci skončili v soutěžním ročníku 
2010-11 na 13. místě, z třiceti zápa-
sů získali 21 bodů za 6 vítězství, tři 
remízy, brankový poměr byl 32:123. 
Po podzimní polovině soutěže 
2011-12, jsou na 14. místě se zis-
kem 10 bodů za tři výhry, jednu re-
mízu, poměr branek je 38: 70. U této 
věkové kategorie není umístění roz-
hodující pro sestup či postup, ten se 
řídí dle umístění starších žáků. O klu-
ky se stará Marek Šlingr, rovněž hráč 
našeho mužstva mužů, ve spoluprá-
ci s trenéry starších žáků. V minu-
lém ročníku trénoval oba žákovské 

celky Pavel Chaloupka. Starší žáci, 
které od podzimu převzali Jaroslav 
Lerch v roli trenéra a Ivo Zeman, jako 
vedoucí si v novém soutěžním roč-
níku, vedli nad očekávání úspěšně. 
V soutěži  2010-11 obsadili s šest-
nácti družstev 12. místo, se ziskem 
33 bodů, poměrem branek 57:90, 
když desetkrát vyhráli, třikrát remi-
zovali. Po podzimní části současné-
ho ročníku, jsou na 6. místě, když 
z patnácti utkání získali 25 bodů, za 
sedm výher a čtyři remízy, poměr bra-
nek je 42:26. Po rozpačitém úvodu 
soutěže, když hráli čtyři z pěti utká-
ní na hřištích soupeřů, již od šesté-
ho zápasu neprohráli! Poslední mlá-
dežnickou kategorii jsou dorostenci, 
kteří pod vedením trenéra Ing. Aleše 
Schneiberga a jeho asistenta Václava 
Nováka, byli úspěšnější v uplynulém 
ročníku, než v právě probíhajícím. V 
uplynulé soutěži obsadili 2. místo, se 
ziskem 63 bodů za dvacet výher, tři 
remizy a tři prohry, poměr branek 
107:31. V právě probíhajícím roční-
ku se jim již tak nedaří, když se ne-
podařilo zacelit odchod šesti hráčů 
do kategorie dospělých. Zatím jsou 
na 8. místě, ze třinácti zápasů získali 
16 bodů, čtyřikrát vyhráli a čtyřikrát 
hráli nerozhodně, poměr branek je 
24:21. Muži hrají v I.B třídě a neve-

dou si špatně. V ročníku 2010-11 ob-
sadili 4. místo se ziskem 44 bodů za 
14 výher, 2 remizy brankový poměr 
62:45. V polovině současného sou-
těžního ročníku si vedou ještě lépe 
a jsou na druhém místě. Získali ze 
třinácti zápasů 28 bodů za devět vý-
her, jeden nerozhodný zápas a tři po-
rážky, poměr branek je 34:21. Vel-
kým kladem je skutečnost, že v dva-
cetičlenném hráčském kádru je pat-
náct našich odchovanců, někteří sice 
v mládežnickém věku hostovali ve 
vyšších soutěžích, ale vrátili se. Vy-
plácí se nám tak strategie, kdy fi -
nanční prostředky věnujeme na vý-
chovu mládeže a ne na „nákup“ hrá-
čů z jiných klubů. Součásti klubu je 
i stará garda, která v letošním roce 
oslavila 35 let od založení. Hrají přá-
telská utkání a pravidelně se schází 
i k tréninkům, neboť fotbal se stal 
nedílnou součásti jejich života. Po-
kud se chcete dovědět více, klikněte 
na internetu na www.slovanlysa.cz.

Na závěr bychom chtěli poděko-
vat všem, kteří se větší či menší mí-
rou starají, aby fotbalový klub Slo-
van, který v roce 2013 oslaví sto let 
od svého založení, pokračoval ve své 
činnosti. 

Za výbor FK Slovan Lysá n. L., 
Jaroslav Urban, sekretář

Tradiční „Zátopek“ již po dvanácté

Ve středu 
30. listopa-
du se v zá-
m e c k é m 
parku v Lysé 
nad Labem 
konal již 

12. ročník závodu v přespolním běhu 
nazvaný „Vzpomínka na Emila Zá-
topka“. V chladném dopoledni se na 
trať závodu vydalo přes 160 závodní-
ků od 6 do 53 let. 

Nejmladší účastníci vybíhali na 
trať o délce 680 metrů, nejstar-

ší závodníci zdolávali trať dlouhou 
3100 metrů. Závodů se zúčastnilo 
5 škol – ZŠ JAK Lysá nad Labem, 
ZŠ pomocná a speciální Lysá nad 
Labem, ZŠ Kounice, ZŠ a MŠ 
Přerov nad Labem a pořádající 
ZŠ B. Hrozného v Lysé nad La-
bem. 

Poděkování patří všem závodní-
kům a jejich doprovázejícím učite-
lům, organizátorům, fi rmě Eurest  
a Městu Lysá nad Labem.

Za organizátory Dana Tvrdá, 
ZŠ B. Hrozného
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KOUZELNÝ KRÁMEK
Dárky pro radost a pochutnání

- Sušené plody
- Babiččiny ovocné čaje
- Koupelová kosmetika
   Bomb cosmetics
- Bio produkty saloos
- Keramika
- Dárkové a dekorační předměty
- Kvalitní moravská vína

Ivana Olbrachta 39  Masarykova 583
250 01  Brandýs nad Labem (ve dvoře) 289 22  Lysá nad Labem
Tel.: 731 108 366

M k 83
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Na 1. Zimním potlachu vystoupí:
Wabi Daněk s Milošem 

Dvořáčkem
Pacifi k s Tony Linhartem

K.T.O. – Kamarádi táborových 
ohňů

Věra Martinová
Pavel Bobek

Žalman a hosté
Hop Trop
Zelenáči

Pavel Dobeš
Pavlína Jíšová

Vojta Kiďák Tomáško
Paběrky s Marko Čermákem

í

Sobota 14. 1. 2012
od 13.00 do 19.30 h
Na školním hřišti u ZŠ JAK
v Lysé nad Labem
(zateplený stan)

Cena vstupenky v předprodeji 390,- Děti do 6 let věku zdarma. Omezená kapacita vstupenek.
Předprodej vstupenek v Městské knihovně v Lysé nad Labem. V ceně vstupného bonusy: 
vstupné na výstavu Náš chovatel 2012 a prohlídka Zámeckého parku v Lysé nad Labem

Potlachem provází herec Vladimír Čech

V. REPREZENTAČNÍ PLES
TANEČNÍHO KLUBU DOSPĚLÝCH LYSÁ NAD LABEM

28.1.2012 OD 19.30HODIN
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

Taneční orchestr Echo 91
Předtančení
Ukázky standardních tanců
Tombola
Vstupné 300,- Kč

Předprodej vstupenek ve zlatnictví Topaz, Čs. armády 26, Lysá n. L.
www.tkdlysa.estranky.cz


