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„Tak se mi splnil můj sen“ – těmito slovy se 
s posledními účastníky vernisáže výstavy „Co vy-
právěl hotelový sál“ loučil náš oslavenec, autor vý-
stavy a bývalý ředitel Hotelu Polabí Ing. Bohumil 
Kolací.

Na její slavnostní zahájení v sobotu 11. 2. 2011 
dorazilo v mrazivém, ale slunečném počasí asi 130 
účastníků. Vzhledem k počtu hostů proběhla úvodní 
část před vstupem do historických prostor bývalého 
augustiniánského kláštera.

Nejprve je přivítaly lesní rohy pod vedením 
Dr. Vacka a poté zpěv chrámového sboru, v němž 
autor výstavy také aktivně působí. Na akce z let 
1975 až 1987 zavzpomínal za všechny hrabě Špork 
tradičně v podání p. Jaroslava Bittnera, byť tento-
kráte „v civilu“.

Poté o svých vzpomínkách pohovořil i sám au-
tor. Poděkoval všem těm, kteří se na přípravě výsta-
vy podíleli a bez nichž by se výstava neuskutečnila 

– Státnímu oblastnímu archivu se sídlem v Lysé nad 
Labem, jmenovitě panu řediteli PhDr. Řezníčkovi, 
jeho pracovníkům – Ing. Řehákové, pí. Jiřičné, pí. 
Levé a p. Ziegelheimovi. Velkou pochvalu si zaslou-
ží i aranžérka pí Jakubalová, která prostory výstavy 
vkusně „dozdobila“ a pí Křížová, která pomáhala 
s výběrem materiálů.

Vzpomínky na plesy hraběte Šporka, klubové ve-
čery, hudební divadlo, kostýmované bály, klub la-
bužníků i pivobraní zůstaly natrvalo vryty do pamě-
ti jejích účastníků, z nichž někteří již nejsou mezi 
námi. Ale celá řada z nich si přišla zavzpomínat při 
vzájemných setkáních, při promítání fi lmů Míly 
Hlavsy nebo při prohlídce vystavovaných materiálů. 
Z fotografi í, originálních plakátů a novinových člán-
ků si i ten, kdo akce osobně nezažil, dokáže udělat 
představu, jak velkou organizátorskou práci tým lidí 
kolem Míly Kolacího po řadu let odváděl.

V roce 1450 kupuje Lysou
Jan Smiřický ze Smiřic
Pro domnělé pikle proti Jiříku z Poděbrad byl sťat a Lysá přešla na jed-
noho ze čtyř Janových synů Albrechta, který po smrti r. 1505 odkázal 
Lysou své matce Kateřině Smiřické z Kolovrat. Ta se stala i pro Ly-
sou matkou. Propustila město z manství, udělila právo občanům nakládat 
po smrti svobodně se svým majetkem, zmírnila robotu, postavila školu 
a kostel, který opatřila zvonem s letopočtem 1521. V poslední vůli 
r. 1528 doporučila panství ke koupi Zdeňku Lvu z Rožmitálu.

Pokračování na str. 2

Splněný sen

Den 4. březen byl zastupitelstvem města 
vybrán jako významný den města. 
V tento den roku 1291 česká královna 
Guta (Jitka) Habsburská udělila svému 
správci Rudlínovi glejt, podle něhož byla 
Lysá nad Labem vysazena na emfyteu-
tickém právu. S trochou zjednodušení 
lze datum 4. března 1291 považovat 
za den povýšení osady na město. 
Kopie této listiny visí v zasedací míst-
nosti radnice. Při této příležitosti jsou 
z rukou starosty udělována spolkům 
a občanům vyznamenání města.

Jan Amos Komenský, český emi-
grant, oslnil na poli pedagogiky celou 
Západní Evropu. Proto také svátek 
učitelů nemohl zvolit 
příhodnější datum.
Víme, jak zodpo-
vědné a dnes ob-
zvláště těžké je
vychovávat naše 
děti. Proto, váže-
ní pedagogo-
vé, díky!

Významný den
města 

– 4. březen

Den učitelů 
– 28. března

l zvolit 
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dpo-
ob-
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Koncert hudebních legend

Zveme vás na koncert hudeb-
ních legend! Letní kino v Lysé nad 
Labem přivítá v pátek 15. června 
bratry Nedvědy a Věru Martino-
vou.

Účinkující přichystají unikátní
koncert plný největších country 
hitů (Růže z papíru, Stánky, Fran-
kie dlouhán…), zahrají však i pís-
ně nové, které jsou na jejich posled-
ní desce z loňského roku. Nenech-
te si ujít výjimečný hudební zážitek 

a přijďte si zazpívat s legendami 
hity, jež dnes nechybí u žádné dob-
ré zábavy a zná je každý z nás. Vstu-
penky na téměř tříhodinové vystou-
pení v pátek 15. června od 19.00 
hodin si můžete zakoupit už od 
1. března 2012 v Městské knihovně 
v Lysé n. L., Husovo náměs-
tí 23 (tel./fax: +420 325 551 255, 
info@knihovnalysa.cz) nebo v před-
prodejní síti www.ticketstream.cz.

Za pořadatele Ladislav Svoboda

Spolek přátel vážné hudby spolu 
s Městskou knihovnou v Lysé nad 
Labem připravily na velikonoční 
pondělí 9. dubna 2012 další z řady 
atraktivních Velikonočních koncer-
tů. V roce významných výročí Ru-
dolfa II. (1552 – 1612) a celostát-
ně připomínaného Pernštejnského 
roku vsadily na renesanční hudbu, 
která dobře dokreslí atmosféru za-
šlých časů. Interprety budou členo-
vé instrumentálně-vokálního sou-
boru Rožmberská kapela.

Rožmberská kapela (založena 
1974 Františkem Pokem) se zabývá 
interpretací středověké a renesanč-
ní hudby.  Navazuje na tradice his-
torické Rožmberské kapely, která 
působila v letech 1552 až 1602 na 
českokrumlovském zámku, pozdě-
ji v Třeboni, a přispívala k lesku ji-
hočeského panovnického dvora Vi-
léma a Petra Voka z Rožmberka. 

Všichni členové souboru jsou pro-
fesionální hudebníci, kteří působí 
ve významných hudebních tělesech 
v Praze (Symfonický orchestr 

Co nabídne Velikonoční koncert?

Splněný sen

Českého rozhlasu, Státní opera Pra-
ha, Hudební divadlo v Karlíně).  
Hráče spojuje zájem o starou hudbu 
a ochota učit se ovládat více (dnes už 
neobvyklých) nástrojů, což bylo ve 
středověku samozřejmostí. 

Soubor pořídil nahrávky pro ně-
které evropské rozhlasové stanice: 
např. rakouské ORF, WRD, Deut-
schland Radio Berlin, Radio Nacio-
nal de Espaňa,  Řecký rozhlas. Opa-
kovaně nahrával pro Českosloven-
ský, resp. Český rozhlas. Spolupra-
coval na několika vlastních pořa-
dech s Českou televizí (např. z cyk-
lu “Ti nejlepší z klasiky“). Rovněž 
nahrával hudbu k několika českým 
i zahraničním fi lmům, v poslední 
době např. k fi lmu Bathory.

Pokud tedy patříte k milovníkům 
krásné hudby, jste zváni do kostela 
Narození sv. Jana Křtitele v Lysé 
nad Labem, kde v pondělí 9. dubna 
2012 zahraje Rožmberská kapela. 
Zahájení koncertu bude v 16 ho-
din, vstupné je symbolické 50 Kč.

Stanislav Svoboda

Kdo z Vás, milí čtenáři, tuto verni-
sáž výstavy nestihl, má možnost si ji 
v prostorách archivu prohlédnout až 
do 2. 3. 2012. 

Mílo, jsme moc rádi, že jsme Ti po-
mohli Tvůj sen splnit a přejeme Ti do 
dalších let ještě hodně energie a in-
spirace!

Najde se někdy někdo, kdo spl-
ní sen organizátorů kulturních akcí 
v Lysé nad Labem (a nejen jejich) 
a vybuduje důstojný sál k jejich ko-
nání? Takto můžeme pouze závidět, 
že generace Míly Kolacího prostor 
pro svoji realizaci měla…

Dana Papáčková, Spolek rodáků

Pokračování ze str. 1
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Pokračování na str. 4

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
2. jednání rady města se konalo 

24. 1. 2012. Počet 18 bodů ke schvá-
lení byl neobvykle nízký a dával na-
ději na rychlý průběh, ale disku-
se k několika bodům protáhla jed-
nání na obvyklou délku. V prvním 
bodu rada vzala na vědomí reakci 
fi rmy ČEZ Distribuce, která nesou-
hlasí s přísnými podmínkami, které 
rada stanovila pro otevření komuni-
kace ve spodní části Masarykovy uli-
ce (zvláště vadí kauce1 mil. Kč), aby 
bylo možno opravit nefungující ka-
bel. Věcí se bude zabývat únorové 
zasedání zastupitelstva.

V bodu č. 2 se rada seznámila se 
stavem kanceláří v čp. 550, v nichž 
do konce roku působila paní JUDr. 
Povová. Zajímavou myšlenkou je 
přemístění kanceláří Úřadu práce 
do těchto prostor, velkou přednos-
tí je bezbariérový přístup. Úkolem 
pro paní místostarostku je projednat 
tento návrh s vedením Úřadu práce, 
pak se bude jednat o rozsahu a ná-
kladech oprav a úprav.

Po čtyřech bodech, týkajících se 
bytových a pozemkových záleži-
tostí a věcných břemen, se rada vě-
novala aktuálnímu problému, kte-
rý je mediálně známý v celé repub-
lice, a sice případnému výskytu az-
bestu ve školkách a školách. Minis-
terstvo zdravotnictví a Krajská hy-
gienická stanice mapují situaci, pro 
účely měření se počítá s určitou část-
kou ze státního rozpočtu. Rada měs-
ta rozhodla, že pokud se MŠ Dráček 
(v Litoli) a Čtyřlístek (v Brandlově 
ulici) nedostanou mezi vybrané ob-
jekty, kde náklady hradí stát, zapla-
tí měření město.

Nepříliš dobrou zprávou byla ta 
s č. 9, o stavu stromů v ulicích Dvo-
řákova a U Křížku. Odbor správy 
majetku a investic provedl důkladný 
průzkum za pomoci plošiny p. Bílka. 
Při pohledu shora bylo zjištěno, že 
javory kulovitého typu „Globosum“ 
jsou v havarijním stavu a jejich dny 
jsou sečteny. Kulovité javory jsou 
roubované a obecně patří ke krát-
kověkým dřevinám, navíc listy čas-
to trpí padlím. Kácet se bude 20 stro-
mů v Dvořákově ulici, 17 U Křížku. 
Nová výsadba bude umístěna tak, 
aby v budoucnu nebránila vybudo-
vání jednostranného chodníku a roz-
šíření komunikace pro potřeby par-
kování. Pro výsadbu budou vybrány 
stromy, které budou odpovídat roz-
měrům ulice a okolní zástavbě.

Zajímavým bodem s č. 11 byla 
analýza nákladů a výnosů na údrž-
bu a provoz bytového fondu měs-

ta za období let 2005 - 2010. Zprá-
va obsahující velké množství úda-
jů vyvolala asi půlhodinovou disku-
si. Město je vlastníkem asi 350 bytů 
v Milovicích-Mladé, do nichž stát 
v roce 1996 investoval dotaci 
205,4 mil. Kč, z pokladny města 
pak náklady byly 90,2 mil. Kč. Po 
dobu 20 let nesmí město byty prodat 
(tzv. vázací doba). Za dobu 15 let se
na nájemném vybralo asi 55,8 mil. 
Kč, část peněz se vrací zpět v opra-
vách. Diskuse se rozvinula na téma, 
kolik by mělo činit nájemné a kolik 
z vybrané částky by se mělo vracet 
do údržby? Určitě to bude i téma pro 
únorové zastupitelstvo.

O podstatně menších fi nancích se 
hovořilo v bodu č. 12 na téma oprav 
chodníků a komunikací. V roce 
2012 opravy chodníků „spolknou“ 
1,3 mil. Kč, opravy komunikací 2,1 
mil. Kč. Největší podíl z toho, 1,25 
mil. Kč, připadne na opravu Huso-
vy ulice. V bodu č. 13 rada schválila 
kritéria pro veřejnou zakázku právě 
na opravu této ulice: 60 % váhy bude 
mít nabídková cena, 30 % tvoří ter-
mín dokončení a 10 % připadá na zá-
ruku.

V dalším bodu rada vzala na vědo-
mí změnu názvu – EUREST se mění 
na SCOLAREST, forma s.r.o. zůstá-
vá zachována. Od začátku roku také 
platí nový ceník jídel.

V bodu č. 15 rada města schválila 
stavební úpravy v budově městského 
kina, které provede nový provozova-
tel p. Lukáš Fuchs na vlastní nákla-
dy. V bodu č. 16 rada vzala na vědo-
mí zápis z jednání Školské rady ZŠ 
B. Hrozného. Nejdůležitějším výstu-
pem je požadavek na vyhlášení kon-
kurzu na ředitele uvedené školy. Od-
bor školství a kultury musí podnik-
nout patřičné kroky v souladu se 
školským zákonem, aby konkurz 
a vyhlášení výsledku proběhlo do 
konce tohoto školního roku. Bod 
č. 17 přinesl návrh na změnu roz-
počtu roku 2012, ale rada města pro-
jednání posunula na únorové jedná-
ní rady za přítomnosti vedoucí od-
boru paní Ing. Polenové. Posledním 
bodem ke schválení byl návrh Měst-
ského výboru KSČM Lysá n. L., kte-
rá nominovala p. Ing. Gregora jako 
člena výboru pro strategické pláno-
vání. Výbor je orgánem zastupitel-
stva, a tak o členství rozhodne úno-
rové zastupitelstvo.

V závěrečné diskusi pan staros-
ta informoval radu o převzetí staci-
onárního radaru ve Starém Vestci 
a o přípravě exkurze do studia TV 

Manola. Pan Mgr. Kopecký se vě-
noval návrhům na úpravu přerostlé 
zeleně a doporučil, aby město, resp. 
příslušný odbor, vytvořily pravidla, 
která by usměrnila tzv. „divokou vý-
sadbu“ zeleně.

1. zasedání zastupitelstva 
města se konalo dne 25. 1. 2012. 
Zasedací místnost byla na základě 
požadavku pana Mgr. Kořisty dopl-
něna o promítací techniku, aby body 
věnované územnímu plánu mohly 
být ilustrovány také obrazem. V úvo-
du jednání se pan Ing. Gregor do-
tázal na stav jednání se společnos-
tí MS development. Pan starosta in-
formoval o tom, že zájem na spolu-
fi nancování projektu Zahrada pro-
jevil 1 soukromý investor a 2 ban-
kovní domy, ale podrobnou zprávu 
přednese pan Ing. arch. Michal Šou-
rek, který je přizván na únorové za-
stupitelstvo. Pan Bc. Eliška se zají-
mal o to, jak probíhá zadání rozpty-
lové studie. Pan starosta po jednání 
na Českém hydrometeorologickém 
ústavu (ČHMÚ) vysvětlil, že rozpty-
lová studie nedá odpovědi na to, co je 
příčinou znečištění ovzduší ve měs-
tě. ČHMÚ za podstatně menší ná-
klady zpracuje jiný druh studie, která 
by měla mít větší vypovídací schop-
nost a s velkou pravděpodobností 
určí „pachatele“. 

Při schvalování programu se 
o slovo přihlásil pan Ing. Gregor 
a navrhl zařadit do programu odvo-
lání rady města, která nemá jeho dů-
věru. Získal podporu ještě dalších 
3 zastupitelů, 9 rukou se zvedlo pro-
ti, 1 se hlasování zdržel – návrh ne-
byl schválen. Další navržené úpravy 
již byly schváleny: vyřazení bodu tý-
kajícího se zrušení orientačních čí-
sel a přejmenování ulic, předřazení 
věcných břemen pro přípojky sítí pro 
Výstaviště Lysá n. L. (VLL), před-
řazení bodů týkajících se územního 
plánu.

VLL připravuje rozšíření výstav-
ního areálu, s tím souvisí i výstavba 
přípojek vody a plynu. Po diskusi, 
v níž přítomný ředitel VLL pan Ma-
touš odpovídal na dotazy, byla věcná 
břemena na výstavbu inženýrských 
sítí schválena. Podmínkou je uzavře-
ní plánovací smlouvy, v níž se VLL 
zaváže, že nově vybudované parko-
vací plochy budou veřejnosti pří-
stupné po dobu konání akcí, pořáda-
ných Výstavištěm.

Poté přišel na řadu bod označený 
č. 9, v němž šlo o dodatečné vypořá-
dání se s námitkami a připomínkami 
ke konceptu Územního plánu (ÚP) 

Lysá n. L. Stavební úřad konstato-
val, že při mimořádném zasedání za-
stupitelstva dne 3. 12. 2011 dochá-
zelo k úpravám znění bodů, o nichž 
se hlasovalo, a tak se stalo, že i přes 
veškerou pozornost se o dvou lokali-
tách nehlasovalo.  Následující disku-
se byla velmi obsáhlá a zabrala více 
než hodinu. Kritici z řad zastupite-
lů i veřejnosti poukazovali na to, že 
„dodatečné projednání“ nemá opo-
ru v zákoně, že dojde k procesnímu 
pochybení. Vedoucí stavebního úřa-
du paní Ing. Čížková shrnula průběh 
hlasování 3. 12., stavební úřad kon-
troloval se zvukový záznam ze zase-
dání a z kontroly vyplynulo, že dvě 
plochy z hlasování opravdu „vypad-
ly“. Při hlasování o každé námitce 
zvlášť se většina zastupitelů přiklo-
nila k názoru ani jedné námitce ne-
vyhovět. Další zajímavá diskuse se 
rozvinula na téma „rozlézání města“ 
a otázce – má mít Lysá nad Labem 
13 000 obyvatel? Vystoupení autora 
konceptu ÚP, pana Ing. arch. Koub-
ka, bylo velmi fundované. Z pohledu 
dvacetileté praxe v oboru se přesvěd-
čil, že ÚP má poskytovat prostor pro 
„dýchání“ města na dobu 15-20 let 
dopředu. Jde o to, nalézt rozumné 
etapy pro rozvoj, město nesmí ustr-
nout, ale musí si zachovat možnost, 
aby i další pokolení měla možnost 
zůstat ve městě.

Následoval bod č. 10, Návrh poky-
nů pro zpracování návrhu ÚP Lysá 
n. L. Diskuse byla ještě delší než v 
předchozím bodu, trvala 2 hod. 40 
minut. S ohledem na rozsah článku 
vybírám jen jedno téma, týkající se 
tzv. severozápadního obchvatu měs-
ta. Ten by měl dopravu vést směrem 
od Sojovic po severním okraji města 
a napojit se na silnici II/272 na Be-
náteckou Vrutici (za dnešní prodej-
nou Auto Tichý) a případně se napo-
jit na plánovanou II. etapu obchva-
tu. Pan Ing. arch. Koubek se v tom-
to bodu vrátil dosti daleko do histo-
rie: myšlenky na tuto část obchvatu 
jsou z roku 1991, postupně vznik-
lo 7 variant a dnešní výsledná podo-
ba vznikla po velkém zvažování. Pro 
ilustraci jen další diskusní témata: 
výškové regulativy staveb, ochrana 
krajinného vzhledu, využití dostiho-
vého závodiště a psího cvičiště, za-
kreslování cyklotras do ÚP, domov 
důchodců. Po vyčerpání témat pan 
starosta vyhlásil přestávku, po níž se 
hlasovalo o Pokynech pro zpracová-
ní ÚP jako celku: 11 hlasů pro, nikdo 
proti, 4 se hlasování zdrželi.
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Pokračování ze str. 3

Potom se program vrátil k původ-
ně navrženému pořadu, tzn., že byly 
projednávány pozemkové záležitos-
ti a věcná břemena. Těsně před je-
denáctou večerní se jednalo o při-
jetí překlenovacího úvěru, který by 
městu pomohl překonat problémy 
s likviditou při případném opožďo-
vání plateb z dotačních titulů. Na 
veřejnou zakázku dorazily dvě na-
bídky. Úvodní slovo k tomuto bodu 
přednesl předseda Finančního vý-
boru pan Ing. Firman a konstatoval, 
že výbor preferuje pevný úrok a úvěr 
od ČS. Zastupitelstvo se přiklonilo k 
nabídce České spořitelny, a.s., která 
nabízí úvěrovou smlouvu ve výši 15 
mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 
1,94 % p.a. O zahájení čerpání 
a způsobu využití rozhodne zastupi-
telstvo.

Dodatečně vloženými body 
do programu byly návrhy pana 
Mgr. Fajmona na odprodej měst-
ských pozemků v ulicích Klicpero-
va, Jedličkova a Smetanova. Větši-
nou hlasů byl tento návrh schválen, 
z čehož vyplývají standardní úkony 
pro odbor správy majetku a investic. 
Dále se na návrh pana Ing. Gregora 
jednalo o složení výboru pro strate-
gické plánování, který by měl obsa-
hovat zástupce všech volebních sub-
jektů ve městě. Je účelné dát také 
možnost veřejnosti, aby se práce ve 
výboru zúčastnila.

Závěrečná diskuse se týkala in-
formovanosti o shromáždění, které 
se konalo na Husově náměstí přes-
ně v čase prosincového zasedání za-
stupitelstva. Zastupitelstvo, rada ani 
úřad v podobných případech nic ne-
schvalují, pouze svolavatel plní ohla-
šovací povinnost.  Úkolem do bu-
doucna pro starostu je, aby v tako-
vém případě bezodkladně informo-
val e-mailem zastupitele, že měst-
skému úřadu bude oznámeno koná-
ní veřejného shromáždění. Po reka-
pitulaci usnesení pan starosta zase-
dání ukončil.  

2. jednání rady města se konalo 
7. 2. 2012. Tentokrát už byl program 
„v normálu“ a obsahoval 42 bodů ke 
schválení, z toho asi polovinu tvořily 
bytové a pozemkové záležitosti, ne-
bytové prostory a věcná břemena.

Proto se budeme věnovat jen čte-
nářsky zajímavým bodům.

V bodu č. 6 se rada města opa-
kovaně věnovala veřejné zakázce 
na pronájem a provozování place-
ných veřejných parkovišť v době vý-
stav. Doručena byla jediná nabídka, 
a to od pana Martina Hlavičky z Mi-

lovic-Mladé. Za provozování parko-
višť zaplatí městu ročně 420 tis. Kč. 
V bodu č. 15 se rada také opakovaně 
vrátila k žádosti společnosti FIBER-
NET z Mladé Boleslavi, aby moh-
lo být na domech v Milovicích-Mla-
dé ve vlastnictví města umístěno 
elektronické komunikační zařízení. 
Společnost přistoupila na podmínky 
města a za každý takto osazený dům 
uhradí městu jednorázovou částku 
1 tis. Kč.  Stejnou částku zaplatí spo-
lečnost LysaFree za osazení měst-
ských domů v Jedličkově ulici čp. 
47 a 1370 v Lysé, což rada schválila 
v bodu č. 16. Větší diskuse se rozvi-
nula v bodu č. 18, v němž se projed-
nával návrh Dražebního řádu. V dis-
kusi se ukázalo, že dražební řád musí 
být v souladu se schválenými Pravi-
dly pro uzavírání nájemních smluv 
k bytům ve vlastnictví města. Po této 
a dalších drobnějších úpravách se 
o řádu bude jednat znovu. V bodu 
č. 21 rada projednala doplněnou 
analýzu nákladů a výnosů na údrž-
bu a provoz bytového fondu měs-
ta za období let 2005-2010, o níž už 
se jednalo a která bude předložena 
únorovému zastupitelstvu.

V bodu č. 22 rada vybírala doda-
vatele veřejné zakázky na malová-
ní 4 pavilonů v ZŠ Komenského. 
O zakázku s limitní cenou 350 tis. Kč 
byl zájem, dorazilo 8 nabídek. Tři 
z nich byly vyřazeny: u dvou z dů-
vodu chybějících jednotkových cen, 
1 fi rma nedodržela požadované pro-
vedení práce v termínu od 1. 7. do 
10. 8. 2012. Z pěti zbývajících se ví-
tězem stal Jaroslav Michálka z Rož-
ďalovic. Rozsah práce bude odpo-
vídat garantovaným jednotkovým 
cenám do limitu 350 tis. Kč včet-
ně DPH. Bod č. 27 byl věnován vy-
hlášení konkursu na ředitele školy. 
V případě ředitelek mateřských škol 
se rada města podle novely školské-
ho zákona rozhodla vyhlásit konkurs 
v MŠ Čtyřlístek v Brandlově ulici. 

V bodu č. 28 se projednávala dal-
ší „malířská“ zakázka, tentokráte na 
vymalování městského kina na Hu-
sově náměstí. O zakázku byl ješ-
tě větší zájem než v případě ZŠ Ko-
menského, dorazilo 11 nabídek, ce-
nově velmi vyrovnaných. Také v 
tomto případě zvítězil Jaroslav Mi-
chálka z Rožďalovic, mezi jeho trum-
fy patřila cena 50 tis. Kč, záruka 60 
měsíců a kladné reference.

V bodu č. 31 se hovořilo o úpravě 
rozpočtu na rok 2012, průvodní slo-
vo přednesla vedoucí fi nančního od-
boru paní Ing. Polenová. Důvodem 

jsou konečná čísla z roku 2011, pro-
jeví se i vliv DPH a změna v účtová-
ní. Podrobnější informace budou po-
dány po schválení úprav v únorovém 
zastupitelstvu. V bodu č. 32 rada 
schválila vyvěšení tibetské vlajky dne 
10. 3. 2012 před radnicí, a to v rám-
ci tradiční akce „Vlajka pro Tibet“. 
Obsáhlá diskuse se rozvinula v bodu 
č. 34, v němž se rozdělovaly dotace 
z Fondu kultury na rok 2012. Cel-
ková požadovaná výše dotací činila 
900 tis. Kč, k rozdělení je ve fondu 
300 tis. Kč. Jednotlivé žádosti po-
suzovala kulturní komise již od pro-
since, v lednu pak pozvala uchazeče 
o dotace na dvě schůze. Rada měs-
ta přihlédla k návrhům komise, ale 
v některých případech vzala v po-
taz schválená pravidla a také škr-
tala. V tomto kole bylo rozděleno 
201 tis. Kč, tzn., že do II. kola zbyla 
ještě slušná hromádka peněz k roz-
dělení. 

Oživením programu byl bod
č. 36, kde se projednávaly návr-
hy na pojmenování ulice, navazu-
jící na Stržiště a pokračující podél 
závodiště. Ve hře jsou 3 návrhy: Ke 
Karlovu, Dostihová, Evy Palyzové. 

O konečném znění rozhodne zastu-
pitelstvo.

V bodech č. 38 a 39 byli doplně-
ni členové do orgánů města: paní 
Mgr. Vendula Brožová byla jmeno-
vána členkou kulturní komise, pan 
Tomáš Sedláček byl nominován jako 
člen výboru pro strategické pláno-
vání. V bodu č. 40 byl schválen pro-
gram únorového zastupitelstva. 
V bodu č. 41 byly projednány návr-
hy na udělení nejvyšších vyzname-
nání města, které budou předlože-
ny do zastupitelstva. Posledním bo-
dem bylo udělení souhlasu Měst-
ské knihovně Lysá nad Labem k uži-
tí znaku města na turistických vizit-
kách.

Ze závěrečné diskuse vybírám za-
jímavý návrh paní místostarostky 
Chloupkové, aby vybavení dětského 
hřiště u Info Café mohlo být využito 
v jiné části města.

3. jednání rady města se konalo 
21. 2. 2012 a 2. zasedání zastupitel-
stva města dne 22. 2. 2012, tj. po re-
dakční uzávěrce, a tak si informace 
přečtete až začátkem dubna.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. (více na www.diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, čisté
 hračky –  nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Termín sběru:
v pátek 13. dubna 2012 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 14. dubna 2012 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky,  s patenty, 
 gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního dvora 
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno Po až Pá od 9.00 
 do 17.00 hodin a v So od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L.
Bližší informace na tel.: 325 510 224, 606 509 502 nebo 724 181 805.   
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Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?
Pro Vaše otázky je připravena 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. 

Svoz bioodpadu
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

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
DUBEN 2012 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 21. 4. 2011 pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu

U Vlečky 1x BIO             8.30 10.30                         
Ke Skále 1x BIO             9.00 11.00
Brandlova (u trafa) 1x BIO             9.30                     11.30
Mlíčník 1x BIO           10.00  12.00

Dvorce       1x TDO, 1x BIO  8.30               10.30
Byšičky      1x TDO, 1x BIO  9.00                    11.00
Řehačka     1x TDO, 1x BIO  9.30                    11.30
U Borku     1x TDO, 1x BIO       10.00 12.00

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

Pro všechny občany  je k dispozici sběrný dvůr, který je u sídliště - 
bývalá kotelna, ul. Ke Vrutici, otevřen je celý rok v tyto dny:

Pondělí - pátek 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správy 
majetku, tel.: 325 510 231.

odbor SMI

V průběhu ledna 2012 byly pro-
střednictvím České pošty dodány 
do schránek občanů v Lysé nad La-
bem anketní lístky s žádostí o po-
souzení členů zastupitelstva města. 
Informujeme Vás, že se zněním an-
kety nesouhlasíme, protože neobsa-
huje jména všech členů zastupitel-
stva. Tato anketa nebyla organizová-
na městem, i když se měly vyplněné 
anketní lístky doručit na podatelnu 
MěÚ Lysá nad Labem. 

Na podatelně jsme i přes výše uve-
dené skutečnosti vytvořili podmín-

Prohlášení
ky pro sběr anketních lístků – byly 
vhazovány do zapečetěné schrán-
ky. Schránka byla k dispozici do ter-
mínu zasedání zastupitelstva měs-
ta dne 22. 2. 2012 a byla předlo-
žena i během zasedání. Vzhledem 
k tomu, že do této doby si organi-
zátor akce schránku nevyzvedl (po 
předložení osobního dokladu a pro-
kázání oprávněnosti k vyzvednutí), 
byl po tomto datu obsah schránky 
protokolárně skartován.

Ing. Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Vážení spoluobčané,
máte-li zájem stát se členem 

nově zřízeného Výboru pro stra-
tegické plánování, který zřídilo 
na svém zasedání Zastupitelstvo 
města Lysá nad Labem, můžete se 

osobně hlásit na Odboru vnitřních 
věcí MěÚ Lysá n. L. nebo na e-mai-
lu stastna@mestolysa.cz do 28. 3. 
2012. 

Šťastná Irena
  odbor vnitřních věcí

Výzva pro zájemce

Po dobrých zkušenostech z před-
chozích let se bude opakovat úspěš-
ná akce Finančního úřadu Nym-
burk (dále jen FÚ), při níž budou 
pracovníci FÚ poskytovat konzul-
tace a vybírat daňová přiznání v bu-
dově MěÚ Lysá nad Labem. V roce 
2011 bylo tímto způsobem podáno 
více než 200 daňových přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, kte-
ří budou za rok 2011 podávat da-
ňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, mohou v rámci služeb 
FÚ přijít ve středu 21. března 2012 
od 8.00 do 18.00 hodin na Měst-
ský úřad v Lysé nad Labem, (vel-
ká zasedací místnost ve staré budo-
vě). V provozu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým po-
platníkům, aby si v klidu - bez front 
a v „domácím“ prostředí - mohli vy-

Finanční úřad opět jeden den 
na radnici

řídit své záležitosti. V rámci těchto 
úředních hodin mohou daňoví po-
platníci platně podat daňové při-
znání, mohou získat pomoc při vy-
plnění daňového přiznání do pří-
slušných formulářů a rovněž mo-
hou obdržet složenku pro případ-
né zaplacení daně. Formuláře da-
ňového přiznání je možné vyzved-
nout již od ledna v podatelně MěÚ 
v přízemí.

Pro případ, že vzniknou poplat-
níkům v souvislosti s podáváním 
daňových přiznání některé nejas-
nosti, mohou se informovat na te-
lefonu FÚ, číslo: 325 535 310. In-
formační linky budou v provozu od 
začátku února do 31. 3. 2012 (Po, 
St 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt 8.00 – 
15.30 hod., Pá 8.00 – 14.30 hod.).

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Odbor Správy majetku a investic 
Města Lysé nad Labem provedl spolu 
s p. Václavem Bílkem kontrolu stro-
mů z plošiny v ulicích Dvořákova, 
U Křížku, Vojanova, Fibichova a Kpt. 
Jaroše -  u většiny kulovitých javorů 
byly zjištěny začínající nebo už roz-
sáhlé dutiny - stromy v celé lokalitě 
Kačín jsou přestárlé a proschlé.

Z důvodu bezpečnosti a nefunkč-
nosti stromů na stanovišti dojde k je-
jich postupnému pokácení a vysázení 
stromů nových. 

V I. etapě odstraníme co nejdříve 
javory v havarijním stavu, hrozící roz-
padnutím a zbylé v II. etapě na pod-
zim před výsadbou nových stromů, 
vhodných do této lokality. Nové vý-
sadby by se v letošním roce týkaly ulic 
Dvořákova a U Křížku.

O celé akci včetně výsadby a výbě-
ru druhu stromů podá OSMI infor-
mace občanům žijících v daných uli-
cích.

Stromy v ulicích (a péče o ně) mají 
svá výrazná specifi ka

• Stromy v ulicích našich měst 
 nemají nic společného s přírodou.

• Stromy v ulicích jsou sice živé, 
 nicméně uměle vysazené vege-
 tační prvky.

• Stromy na svém stanovišti stráví 
 celý život.

Havarijní stav stromů na Kačíně

• Stromy jsou dlouhověké a správ-
 ce veřejné zeleně musí být scho-
 pen uvažovat za horizont lidské-
 ho života.

• Péči o stromy musí provádět kva-
 lifi kovaní odborníci. Zahrádka-
 ření nebo pěstování muškátů 
 takovou kvalifi kací není.

• Stromy v ulicích nemají nic spo-
 lečného s ovocnými stromy na 
 zahradách a při jejich ošetřová-
 ní vycházíme ze zcela jiných 
 předpokladů.

• Mnoho stromů ve městech je vy-
 sazených bez jakýchkoliv ohledů 
 na vhodnost daného druhu do 
 daného prostředí.

• Prvořadým kritériem pro pěsto-
 vání stromů v ulicích měst je bez-
 pečnost lidí, za kterou zodpovídá
 město, resp. odbor správy majet-
 ku a investic.

• Stromy v ulicích nemůžeme 
 (zpravidla) nechávat dožívat, 
 musíme je z bezpečnostních dů-
 vodů včas kácet.

• My řešíme chyby, které z nezna-
 losti či neodbornosti vytvořili 
 naši předchůdci před dvaceti, tři-
 ceti, čtyřiceti lety.

• Naše chyby budou muset řešit 
 naši následovníci za dvacet, tři-
 cet, čtyřicet let.

Ivana Koštířová, odbor SMI

Krimi střípky
Agresivní opilec   

Dne 30. 12. 2011 ve 21.40 hodin 
se na služebnu dostavila 25 letá žena, 
která hlídce sdělila, že její 54 letý otec 
je doma pod vlivem alkoholu, je vel-
mi agresivní a fyzicky napadá svojí 
46 letou manželku. Hlídka na místě 
muže zastihla již v klidném stavu, ale 
jeho agresivita se postupně opět zvy-
šovala. Nakonec muž skončil na zemi 
v poutech za použití donucovacích 
prostředků. Na místo byla přivolána 
Policie ČR, která muže nejenže vyká-
zala z bytu, ale následně ho převezla 
i na protialkoholickou záchytnou sta-
nici. 

  
Kradl v Penny   

Dne 19. 1. 2012 krátce před 17. ho-
dinou bylo přijato telefonické ozná-
mení z prodejny Penny v ulici Jedlič-
kova, že neznámý muž uvedeného 
popisu v prodejně odcizil blíže nezjiš-
těný počet lahví alkoholu a po krát-
ké potyčce se zaměstnancem bez-
pečnostní agentury utekl z obcho-
du neznámo kam. Strážníci násled-
nou kontrolou okolí zadrželi 26 leté-
ho muže ze Slovenska odpovídající-
ho popisu pachatele krádeže a zajis-
tili u něho i odcizené 3 láhve alkoho-
lu. Strážníci muže předali Policii ČR 
k provedení dalších opatření. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že u muže byla 

zjištěna recidiva, bude se zpovídat 
z podezření ze spáchání přečinu dle 
trestního zákoníku.

Agresivní zloděj   
Dne 22. 1. 2012 ve 14.40 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení od 
zaměstnance prodejny Penny v uli-
ci Jedličkova, že neznámý muž uve-
deného popisu odcizil láhev alkoholu 
a ve společnosti dalšího muže a ženy 
utekl směrem k nádraží. Toto se ještě 
jednou opakovalo s tím, že muž fyzic-
ky napadal ochranku prodejny. Stráž-
níci uvedeného muže v prodejně za-
drželi a zjistili, že se jedná o 24 letého 
muže z Českého Brodu, který je stráž-
níkům dobře znám. Při projednávání 
věci se muž začal chovat vůči strážní-
kům agresivně, slovně je urážel a poté 
se pokusil i z místa uprchnout. Stráž-
níci muže zpacifi kovali použitím do-
nucovacích prostředků s následným 
nasazením pout. Poté byl muž před-
veden na Policii ČR, která si jej pře-
vzala k provedení dalších opatření. 
Vzhledem ke skutečnosti, že u muže 
i vlivem zkonzumovaného alkoholu 
agresivita i nadále vzrůstala, skončil 
na záchytné stanici. Po vystřízlivění 
se bude zpovídat z podezření ze spá-
chání přečinů krádeže a výtržnictví.

Luboš Zita,
zástupce ředitele MP

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 
období 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 
způsobilosti řidiče si mohou vyměnit tyto doklady spolu 
s ŘP ZDARMA.

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

Upozornění řidičům

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili 
poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních poplat-
cích do 15.února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hotovosti v po-
kladně fi nančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo platbou bez-
hotovostně na účet 19-0504268369/0800, variabilní symbol  - 1341 
a číslo známky psa. Variabilní symbol je důležitý pro identifi kaci po-
platníka.

Za fi nanční odbor Kopecká Alena

Upozornění
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Endy je 6 letý pes, kříženec NO vy-
růstajíci s dětmi a ve společnosti feny. 
Povahově je dobrák, přítulný a hod-
ně hravý. Má rád dost pohybu a je vý-
borný hlídač. Nikdy nikomu neublí-
žil. Snad jediné zvířátko, které nemu-
sí, je kočka. V útulku je z rodinných 
důvodů.

Kříženec hrubosrstého jezevčíka -
stáří 6 - 8 měsíců, fenka přátelská 
a velmi hravá. Vyrovnaná, nebojí se.

Kříženec střední velikosti - pes, stáří 
1,5 - 2 roky. Je přátelský, aktivní, stále 
výraz jako by se smál. Veselý pes. 

NAOMI - kříženec Labradora, stá-
ří 3 roky, fena. Je přátelská, v klidu re-
aguje na základní povely. Byla zvyk-
lá žít u domku, ale byt nevylučujeme. 
Bude zároveň i dobře hlídat. V útulku 
je z rodinných důvodů.

Kříženec labradora - fena, stáří 
1 rok. Přátelská a temperamentní, 
na vodítku z počátku táhne, ale po 
chvíli je dobře ovladatelná. Miluje po-
hyb a hru s míčkem.

Kříženec jezevčíka - pes, stáří 2 roky. 
Přátelský, jen zpočátku trochu zdr-
ženlivý. Je to hodný pes, a pokud si ho 
získáte, jistě vám to vrátí.

Shiba-Inu či její kříženec - 1,5 - 2 
roky. Pes vyrovnaný, temperamentní 
a k lidem velmi přátelský.

Kříženec - stáří 2 roky, malá fenka 
přátelské povahy, bude ráda za klid-
né prostředí.

Kříženec - starší fena s přátelskou 
povahou, ideální pro starší lidi se za-
hrádkou. Je malé velikosti. Stále plná 
elánu.

Kříženec - stáří 4 - 5 let. Je to hodný, 
k lidem přátelský pes s vyrovnanou 
povahou, za pamlsek dobře reaguje 
na oslovení a povel sedni, spolupra-
cuje. V kotci nic neničí.

Kříženec - stáří 2 - 3 roky, přátelský 
pes, bude vděčný za klidné prostředí.

Kříženec Velšteriéra - stáří 1 - 1,5 
roku, mladý přátelský a velmi tem-
peramentní s chutí učit se. Rád ve-
sele poskakuje a předvádí se, ideální 
na tanec se psem. Doporučujeme ak-
tivním lidem, či na zahrádku, kde by 
měl dostatek pohybu. Snáší se dobře 
i s ostatními psy.

Dobrman - stáří 4 roky. Přátelský, ale 
také sebevědomý plný temperamen-
tu. Rád aportuje. Je to urostlý chlapík 
pro zkušené či pro znalce tohoto ple-
mene. Dobře hlídá.

Hovaward - SNUPI je 6 let starý pes, 
který je u nás z rodinných důvodů. Je 
to pes jemnější povahy, bojí se bouř-
ky. Bude potřebovat klidnější prostře-
dí a pána, který chvilku počká než na 
něj Snupi zavrtí ocasem. Je hodný, 
má rád své hračky, dává pac. Na člo-
věka neskáče, je opatrný. Byl by ideál-
ní ke starším lidem se zahrádkou, kte-
ří chtějí mít hlídače. Chybí mu jistota 
a potřebuje domů.

Kříženec - stáří 2 - 3 roky, velikost 
středního knírače. Tento pes nale-
zen v Lysé nad Labem je přátelský 
inteligentní sympatického vzhledu, 
bohužel je na jedno oko pravděpo-
dobně po starším úrazu slepý. Ten-
to handicap mu však vůbec nevadí! 
Hledá páníčka, kterému to také va-
dit nebude. Hodí se do bytu i k dom-
ku s vyššími ploty, je to svobodo-
myslný chlapík.

Kříženec - pes, 1 rok. Mladý přátel-
ský a bezproblémový pes, v kotci nic 
neničí, není uštěkaný. Na vodítku asi 
procházek moc neužil, učí se na něm 
teprve chodit a již mu to jde bez pro-
blémů. Není to velký pes, přibližně ve-
likost bígla.

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

Kříženec NO - stáří 8 měsíců. Přá-
telská a velmi moc mazlivá fenka, ale 
bohužel také velmi bázlivá. Doporu-
čujeme pro ni prostředí klidnější, bez 
dětí. Bude potřebovat postupnou so-
cializaci mezi lidmi, k cizím je velmi 
nedůvěřivá, je lekavá i k dalším silněj-
ším podmětům. Je krásná a stojí za tr-
pělivost a snahu zvednout jí sebevě-
domí. Velikost ke kolenům. 

Kříženec - stáří 2 roky, hodný pes 
vděčný za pohlazení, dobře reaguje 
na sedni, velikost po kolena.

Kříženec - mladý pes, stáří 2 roky. Je 
malého vzrůstu a jeho stříbrná meta-
líza ho dělá trochu starším, ale je to 
mladý pes přátelské povahy.

Rotvajler - fena, stáří 1 - 2 roky. Krás-
ná přátelská fena. Je temperamentní, 
ale hodná, spíše se člověku podřídí. 
Reaguje na sedni, lehni.

Foto a seznam čtyřnohých ka-
marádů nalezených v okolí měs-
ta 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

:

Kočky, kocouři a koťátka 
dle aktuální nabídky.

Prodej, byt 2+1, 57 m² v Čelákovicích u Prahy, 
po kompletní rekonstrukci v osobním vlastnictví. 
Tel.: 725 876 378, Cena 1599 000 Kč.

PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381

Vodné a stočné
Porovnání růstu cen vodného a stočného s okolními městy
 Brandýs n. L. Nymburk Čelákovice Mělník Úvaly Říčany Lysá n. L.
Rok                       Vodné a stočné vč. DPH
2002  38,36  44,62  39,10  40,44    32,30
2003 42,83 45,67 44,28 44,10   36,56
2004 42,15 48,80 45,29 46,73   38,27
2005 44,70 48,80 45,29 50,40   39,57
2006 46,66 51,73 45,98 53,66 53,40 56,50 41,50
2007 47,24 57,88 48,37 56,53 53,40 60,40 46,88
2008 54,28 66,07 53,22 62,13 59,41 66,20 51,56
2009 61,44 63,00 55,98 68,56 62,99 70,10 56,09
2010 63,11 65,34 62,50 74,25 73,63 71,60 56,09
2011 67,34 68,58 65,00 77,11 74,41 73,57 59,93

Zvýšení ceny vodného a stočného pro Lysou nad Labem v roce 2012:
voda pitná:            31,19 Kč/m3

voda odpadní:       34,05 Kč/m3

celkem                    65,24 Kč/m3
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Blahopřání

Konfucius:
„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství,
staří mír a pokoj.“

            

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

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

80 let
Miroslav Vítek
Miluška Horová
Božena Soukupová
Bohuslav Švondr
Marcela Charuková
Zdeňka Mikysková
Josefa Kubášková
Dagmar Houštecká

85 let
Miluše Novotná
Božena Procházková

91 let
Emílie Zemanová
Bedřiška Rámišová

97 let
Božena Šelemberková

98 let
Marie Hráská

1. 3. – 3. 3.
Ligna Bohemia 2012,
Řemesla 2012,
Svět barev 2012 
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

1. 3. – 3. 3. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

1.3. od 17.00 od 18.30 hodin
Jarní motivy – závěs
tvořivý seminář ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

3. 3. 
1. narozeninová oslava Fajn klubu
ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

6. 3. od 16.30 hodin
Jagellonci
přednáška  PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3.3. od 19.30 hodin
Osudy dobrého vojáka Švejka
divadelní představení v kině 
na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

8.3. od 10.00 hodin
Zdravý úsměv aneb jak správně 
čistit dětem zoubky
prezentace projektu v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

9.3. od 20.00 hodin
Život pod hladinou Rudého moře
vernisáž výstavy fotogra ií 
s komentovanou projekcí v kině 
na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

10.3.
Všechno nejlepší, Františku
Věnováno 350. výročí narození 
hraběte F. A. Šporka na zámku 
Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz

11.3. od 15.00 hodin
O hloupém čertovi
pohádka v podání A-Z DIVADLA
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

12.3. – 6.4.
„Papírové variace“
prodejní velikonoční výstava
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

14.3. od 19.00 hodin
Jak osvobodit děti z „nálepek“
diskusní večer ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

16.3. od 20.00 hodin
Vladimír Mišík & ČDG
hudební večer v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

17.3. od 9.00 hodin
„Péče o trávníky 
na Červeném hrádku“

seminář + brigáda 
svoboda@mestolysa.cz

17.3. od 15.00 hodin
Kouzelné jaro s pohádkou 
- O perníkové chaloupce
pohádka na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz

20.3. od 14.00 hodin
Na křídlech knihy
četba z díla B. Němcové v podání 
Hany Moravcové v knihovně Litol
www.knihovnalysa.cz

21.3. – 25.3.
Zemědělec – jaro 2012,
Jaro s koňmi 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

21.3. od 17.00 hodin
Zdravý úsměv aneb jak správně 
čistit dětem zoubky
prezentace projektu v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

22.3. od 10.15 hodin
Aromaterapie v těhotenství 
a při porodu
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

22.3. od 17.00 do 18.30 hodin
Velikonoční motivy – dekorace
tvořivý seminář ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

23.3. od 19.30 hodin
Poprask na laguně
divadelní večer v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

24.3. od 20.00 hodin
Lady Merlot, Sim sala Saguan
hudební večer v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

25.3. od 15.00 hodin
Kocour v botách
pohádkové divadelní představení
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

30.3. od 20.00 hodin
Lety Mimo, Niceland, 100 °C
koncert v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

1.4. od 15.00 hodin
O hloupém Honzovi
pohádka ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

3.4. od 16.30 hodin
Ferdinand I.
přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8.4. od 15.00 hodin
Zajíčková párty
v music klubu Calypsso

9.4. od 16.00 hodin
Velikonoční koncert 
Rožmberské kapely
v kostele sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem

Kulturní kalendář 3/2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Redakce měsíčníku Listy města Lysá nad Labem a okolí přeje panu 
Ing. Václavu Mrkvičkovi hodně zdraví k jeho 85. narozeninám a děkuje mu za 
mnohaletou spolupráci jak v redakční radě, tak i ve stavební komisi městského 
úřadu.                                                                                                                                 

redakce

Dne 6. února 2012 se dožívá životního jubilea 
80. let pan Bohuslav Švondr pplk.v.v., dlouholetý 
funkcionář ČSTV a předseda TJ Slovan Lysá 
nad Labem, spoluzakladatel DLT Šumava, člen 
VVOV KSČM Nymburk a předseda MěV KSČM 
v Lysé nad Labem.                                                                                           

Za dlouholetou aktivní práci mu děkuje Měst-
ský výbor KSČM a přeje zdraví a hodně spokoje-
nosti do dalších let.

 Za MěV KSČM David Kváč

Blahopřání

Možná, že je poznáte, protože se za těch 60 let, co jsou spolu, příliš 
nezměnili. Ano, je to Marie a Bohumil Novákovi, kteří 5. 4. 2012 osla-
ví opravdu krásných 60 let spolu - ve svazku manželském. Vydrželi spolu 
v dobrém i ve zlém, tak si to řekli a tak celý život konali.

Přejeme jim hodně pohody, kterou umí šířit i na ostatní, přejeme jim 
hodně zdravíčka a mnoho chvilek k úsměvu.

Těší se z každého  pravnoučete, z každého nového človíčka, který se v jejich ži-
votě objeví. Jsme rádi, že Vás máme.

Děkujeme Vám za vše, Vaše velká rodina.
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SO 3.3. od 19.30 hodin Osudy dobrého vojáka Švejka  (předpremiéra)
Nejznámější román Jaroslava Haška uvádí Divadelní soubor Hálek Nymburk. Di-
vadelní adaptaci bylo volnou předlohou ilmové zpracování režiséra Karla 
Steklého s Rudolfem Hrušínkým v hlavní roli. Scénu s ilustracemi Josefa Lady a at-
mosférou starého Rakousko-Uherska oživuje dohromady 28 herců a jeden zvířecí 
doprovod.
Vstupné 80 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

NE 4.3. od 14.30 a 16 hodin     Ferda mravenec - ilmové pásmo pro nejmenší
Animovaný, ČR, 1999, 58 minut
Příhody Ferdy mravence, Ferda v mraveništi, Ferda v cizích službách, Příhody 
Brouka Pytlíka.
Vstupné 30 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

ST 7.3. od 20 hodin Kontraband
Krimi-detektivka, USA / Velká Británie, 2012, 110 minut, přístupný od 15 let, titulky
Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší lokty. Kdo 
selže, musí z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavě. Dovnitř se dostanete snadno, ale 
cesta zpátky je skoro nemožná.  Remake ceněného islandského ilmu Reykjavík – 
Rotterdam režiséra Óskara Jonassona.
Vstupné 75 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

ČT 8.3. od 20 hodin Alois Nebel
Animované drama, Česko / Německo, 2011, 84 minut
Filmová adaptace kultovního komiksu Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší 
tajemný příběh s atmosférou podobnou ilmům jako Scanner Darkly, Sin City 
nebo Valčík s Bašírem. Režisér Tomáš Luňák použil poprvé v české kinematogra ii 
rotoskopii, unikátní technologii kombinující hraný a kreslený ilm. 
Vstupné 60 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

PÁ 9.3. od 20 hodin Život pod hladinou Rudého moře
Vernisáž výstavy fotogra ií s komentovanou projekcí.
O někdy až bizarních formách života, slavných vracích lodí a zážitcích z potápění 
v jednom z nejhezčích moří světa promluví fotograf Kamil Voděra.
Vstupné dobrovolné, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

SO 10.3. od 20 hodin Muži v naději
Komedie, Česko, 2011, 110 minut, nevhodný do 12 let
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy 
v pokušení se snímkem věnovaným tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle 
obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného manželství.
Vstupné 70 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

NE 11.3. od 15 hodin Pohádkové odpoledne: O HLOUPÉM ČERTOVI
Skupina nadšených amatérských divadelníků A-Z DIVADLO Milovice přijede po-
bavit děti svou autorskou pohádkou Miroslava Varty. Jednotné vstupné na místě 
v den představení 50 Kč.

ST 14.3. od 20 hodin The Doors - When You’re Strange
Hudební dokument, USA, 2009, 86 minut, přístupný od 12 let, titulky
První celovečerní dokumentární ilm o skupině The Doors napsal a režíroval 
Tom DiCillo a komentář namluvil Johnny Depp. Tvůrci v něm odkrývají dosud 
nezveřejněné záběry proslulé čtyřčlenné rockové kapely. Snímek staví na 
záběrech natočených v letech 1966 - 1971, tedy od vzniku kapely až do smrti Jima 
Morrisona.
Vstupné 50 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

ČT 15.3. od 20 hodin Poupata
Drama, Česko, 2011, 94 minut, přístupný od 12 let
Svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, toužících se vymanit z osudově 
daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě. Nevyhnutelná kru-
tost, s jakou se příběhy všech postav prolínají, připomíná v mnohém britská so-
ciální dramata devadesátých let, včetně černého humoru, který jednotlivé situace 
jaksi bezostyšně doprovází.
Vstupné 75 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

PÁ 16.3. od 20 hodin Hudební večer: VLADIMÍR MIŠÍK & ČDG
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již 
od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, 
výtvarného či literárního prostředí. Vystoupí spolu s Petrem Pokorným a Olinem 
Nejezchlebou v akustickém uskupení ČDG (Čundrground).
Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě v den koncertu 150 Kč. Předprodej v kavárně 
KINA od 3.3.2012. Rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

SO 17.3. od 20 hodin Perfect Days - I ženy mají své dny
Komedie, Česko, 2011, 108 minut, přístupný od 12 let
Úspěšná, leč osamělá a stárnoucí televizní moderátorka Erika Oskarová (Ivana 
Chýlková) si jednoho dne uvědomí, že už je nejvyšší čas počít dítě. A tak začne 
systematicky shánět tatínka. Bude jím její homosexuální kamarád (Ondřej Sokol), 

exmanžel (Bob Klepl), nebo sympatický mladičký barman Adam (Vojta Kotek)?
Vstupné 75 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

NE 18.3. od 15 hodin Pohádkové odpoledne: Horton
Animovaná rodinná komedie, USA, 2008, 83 minut
Horton je skvělý ilm pro každého - dokazuje to nejen kouzelně barevná a pro-
pracovaná animace postaviček a celého okolního světa, ale i humor pro všechny 
věkové kategorie. Horton je totiž nejen tak trochu pomatenec, ale hlavně velký 
naiva a ještě větší nešika - co byste taky po slonovi chtěli? 
Vstupné 50 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

ST 21.3. od 20 hodin Trafačka – Chrám svobody (projekce DVD)
Dokumentární, Česko, 2011, 75 minut
Co lze udělat s prázdnou tovární halou, kterou budou do roka bourat? Příběh 
o poslední etapě života jedné budovy v pražských Vysočanech a o vzniku význam-
ného kulturního místa na mapě České republiky.
Vstupné 60 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

ČT 22.3. od 20 hodin Czech Made Man
Komedie-drama, Česko, 2011, 79 minut, přístupný od 15 let 
S poctivostí leda pojdeš! Vydělávejte, jak se dá, podvádějte, švindlujte. A můžete 
při tom zažít neuvěřitelné věci! Černá komedie Tomáše Řehořka s Janem Budařem 
v hlavní roli.
Vstupné 70 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

PÁ 23.3. od 19.30 hodin Divadelní večer: Poprask na laguně
Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň uvádí komedii Carla Goldoniho. 
Příběh nás zavede do života rybářů v malém italském přístavu. Zdánlivě poklidný 
den hlavních hrdinů rozbouří řada nedorozumění, vášnivých sporů i milostných 
vzplanutí.
Vstupné 80 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

SO 24.3. od 20 hodin Hudební večer: Lady Merlot, Sim sala Saguan
Dvojkoncert dámského rock-alternativního uskupení z Prahy/Velkých Popovic 
Lady Merlot a dvojice současných brňáků, zaškatulkovaných jako acoustic-cross-
over Sim sala Saguan.
Vstupné dobrovolné, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

NE 25.3. od 15 hodin Pohádkové odpoledne: Kocour v botách
Klasickou českou pohádku uvádí Hálkovo městské divadlo Nymburk. Tento „kle-
not“ z jejich repertoáru je s velkým úspěchem reprízován již více jak deset let a 
setkal se s mnoha pozitivními ohlasy nejen z řad nejmenších diváků. 
Jednotné vstupné na místě v den představení 50 Kč.

ST 28.3. od 17.30 hodin Ocelová pěst
Akční – Sci-Fi, USA, 2011, 127 minut, přístupný, dabing
Charlie Kenton je vyčerpaný bojovník, který ztratil svou šanci na titul, když místa 
v ringu převzali oceloví roboti o váze 2000 liber a výšce 8 stop. Odvážná akční 
jízda plná „bílých kloubů“ zasazená do blízké budoucnosti, kde se sportovní 
boxování stalo hi-tech. 
Vstupné 70 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

ČT 29.3. od 20 hodin Strom života
Drama – podobenství, USA, 2011, 139 minut, nevhodný do 12 let, titulky
Hvězdně obsazený snímek je poctou životu, přírodě a světu kolem nás, jenž se 
nám odhaluje jako symfonie. Postupně, obraz po obrazu nám přináší epický a do-
konalý příběh, který je aktuální dnes stejně jako před více než půl stoletím. Strom 
života získal na MFF v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu, pro nejlepší ilm. 
Vstupné 70 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

PÁ 30.3. od 20 hodin Lety Mimo, Niceland, 100°C
Trojkoncert ve stylu elektro-rock, indie-pop a trash-pop s mladými stálicemi 
současné české hudební scény. 
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě v den koncertu 130 Kč. Předprodej v kavárně 
KINA od 3.3.2012. Rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

SO 31.3. od 20 hodin Mission Impossible - Ghost Protocol 
Akční thriller, USA, 2011, 133 minut, přístupný od 15 let, titulky
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky 
nemožné. Ve čtvrtém díle se hranice nemožného posune ještě o něco dál - amer-
ický prezident dá pro jistotu od agentury IMF o iciálně ruce pryč vyhlášením 
„Ghost Protocolu“.
Vstupné 75 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

NE 1.4. od 15 hodin Pohádkové odpoledne: Alvin a Chipmunkové 3
Animovaná rodinná komedie, USA, 2011, 87 minut
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, 
kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky 
páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu 
za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. 
Vstupné 75 Kč, rezervace na kinolysa@gmail.com nebo na tel.: 603 461 383.

Připravujeme: Velikonční festival pohádek, Modrý tygr, Příliš mladá noc, 
Hamlet podniká, Červík Jiřík a světluška Liduška

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM BŘEZEN 2012
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Jistě jste si i Vy všimli, že ve měs-
tě Lysá nad Labem působí již dru-
hým rokem velice aktivní Taneční 
a sportovní klub Dynamik Lysá nad 
Labem. Své základní poslání vidí 
v činnosti s mládeží, kdy pod ve-
dením Lucky Kloudové se několik 
dětských závodních týmů účastní 
různých soutěží a svými dobrými 
výsledky tak družstva reprezentu-
jí nejen sebe, ale i město Lysá nad 
Labem, které se podílí na spon-
zoringu. Kromě akcí pro mládež, 
jako byla např. Halloweenská pár-
ty, se klub rozhodl uspořádat i akci 
pro dospělé, tedy 1. reprezentač-
ní ples. Vzhledem k příznivé ceně 
sálu se ples konal v pátek 3. úno-
ra od 20 hodin, avšak nikoli v Lysé 
na drahém Výstavišti, ale v Kul-
turním domě v Čelákovicích, kde 
jsme nalezli - kromě zmíněné veli-
ce příznivé cenové podmínky pro-

1. reprezentační ples Tanečního a sportovního klubu Dynamik
nájmu - i velice příjemné prostře-
dí, slušný parket, dostatečně záso-
bený bar, vstřícné šatnářky a pořa-
datele. A jaký ples byl? Na zákla-
dě kladných ohlasů již přímo v sále 
se ples povedl. Pravda, jako prv-
ní akce klubu tohoto druhu měl 
i své nedostatky, které však nebrá-
nily výborné zábavě všech účast-
níků. O hudební produkci se na 
základě dobrých zkušeností z ji-
ných akcí postaral taneční orches-
tr OH Tony Black Band z Litomě-
řic pod vedením svého nepřehléd-
nutelného kapelníka, pana Čer-
ného. Ples zahájil předseda naše-
ho klubu Luboš Kloud a poděko-
val především příchozím - příz-
nivcům plesu, skupině sponzorů 
a dárců, kteří buď obohatili tom-
bolu, nebo přispěli fi nančně a také 
pořadatelům z našich řad. V rám-
ci úvodního předtančení se uká-

zaly naše závodnice se skladbou 
Dobro a zlo v choreografi i Lucky 
a odměnou jim byl nadšený 
aplaus. V dalších blocích se před-
vedl taneční pár z Prahy - Luc-
ka Kalmusová a Pavel Both, kte-
ří předvedli ukázky standard-
ních a latinskoamerických tan-
ců a přesvědčili nás o tom, že do-
sažení mistrovské úrovně a tří-
dy není pro ně nedosažitelné. Ale 
i úroveň všech tančících z řad ple-
sajících byla vynikající. K příjem-
nému prostředí přispěl i fakt, že 
byl ples nekuřácký.

 Co dodat závěrem? Již tento tý-
den se sejdeme a vyhodnotíme 
všechny připomínky k nedostat-
kům plesu. Je zřejmé, že taneční 
orchestr OH Band objednáme i na 
příští rok. Ples bude opět v Čelá-
kovicích, nikoli v Lysé… Bohužel 
v Lysé se nenachází adekvátní sál. 

A ještě mi dovolte, abychom podě-
kovali i našim přátelům, kteří po-
mohli s předprodejem vstupenek 
- paním Vlastě Žákové a Lence Ple-
vové, provozujícím obchod s prá-
dlem, plavkami, čepicemi na Ma-
sarykově ulici v Lysé a manželům 
Pertlíkovým, kteří se starali o zá-
jemce čelákovické.

Vážení plesající, už opravdu na 
závěr si dovolím poděkovat Vám co 
nejsrdečněji za přízeň tomuto ple-
su a dovolím si Vás pozvat i na dal-
ší akce, pořádané Tanečním a spor-
tovním klubem Dynamik Lysá nad 
Labem. Zájemce o členství v našem 
klubu také rádi uvítáme! O našich 
aktivitách Vás rádi budeme infor-
movat především prostřednictvím 
našich internetových stránek www.
tskdynamik.estranky.cz.

za Taneční a sportovní klub 
Dynamik Mirek Firman st.

Taneční klub dospělých Lysá nad 
Labem uspořádal v sobotu 28. led-
na 2012 na Výstavišti v Lysé pro nej-
širší veřejnost tradiční reprezentač-
ní ples, tentokrát s motivem „diva-
delní“ výzdoby. 

Členové TKD proměnili studenou 
výstavní halu v rozzářený taneční sál 
v královských, barokních barvách, 
červené, hnědé a zlaté. Zavěšená 

Výstaviště se rozzářilo pro tanec

opona na pódiu pro hudbu a diva-
delní lože s fi gurínami dam v krás-
ných dobových šatech doprováze-
ly divadelní plakáty, divadelní mas-
ky a vějíře. Nechyběl ani sálu domi-
nující obří centrální lustr se světly 
a závěsy pod stropem, doplněný zá-
clonami a závěsy na pilířích v barvě 
červené s hnědým podkladem a zla-
tými stuhami. 

 Jediný ples sezóny, kdy příznivci 
společenského tance mohli protan-
čit celý večer v rytmu společenských 
tanců na velkém tanečním parketu. 
Na plese byl vyžadován večerní spo-
lečenský oděv a  respektování záka-
zu kouření na sále.     

Atmosféru plesu umocnil dopro-
vod velkého tanečního orchestru 
ECHO 91 ze Starého Kolína s ka-
pelníkem Pavlem Doležalem. Or-
chestr hrál podle tanečního pořád-
ku převážně skladby pro společen-
ský tanec. 

Předtančení zajistila taneční sku-
pina TKG Hlinsko, Mistr ČR a Vi-
cemistr ČR ve formacích pro rok 
2012. Vstupní předtančení forma-
ce 6 tanečních párů bylo v rytmu 
standardních tanců - waltz, tango, 
valčík, slowfoxtrot a quickstep - při 
kouzelné hudbě od skupiny II Divo 
a Céline Dion s názvem vystoupe-
ní „Vzpomínka na lásku“. Druhým 
vstupem TKG Hlinsko bylo před-
tančení formace 8 tanečních párů 
představené jako Nostalgie II, s nád-
hernou hudbou a kouzelným příbě-
hem života. 

Dále v programu vystoupil  taneč-
ní pár mistrovské třídy M ze spor-
tovního a tanečního klubu STK-Pra-
ha Vltavská Jan Dvořáček a Libuše 
Chytková, 4. pár na nedávném mi-
strovství ČR v latině pro rok 2012 
s ukázkami latinskoamerických tan-
ců. Jejich vystoupení bylo vrcholem 
tanečního umění a návštěvníky ple-
su uchvátilo.

V průběhu společenského večera 
proběhla bohatá obálková soutěž o 
věcné ceny, které se hosté účastnili 
zakoupením obálek, kde každá obál-
ka vyhrála cenu. Dalším napínavým 
okamžikem bylo losování vstupenek 
o hodnotné ceny. Věříme, že účast-
níci plesu, kteří zaplnili taneční sál 
a kteří mají rádi ladnost pohybu, 
společenskou úroveň a krásné pro-
středí zde prožili příjemný večer.

Taneční klub dospělých děkuje 
všem sponzorům této společenské 
akce, kteří přispěli k vysoké úrovni 
plesu.

Za příkladnou spolupráci při 
úpravách přepážek a úklidu sálu 
před plesem, si zaslouží pochva-
lu Výstaviště Lysá nad Labem, za 
občerstvení a obsluhu pak Lázně 
Poděbrady.

Poděkování patří všem členům 
tanečního klubu i nečlenům a kama-
rádům, kteří se obětavě podíleli jak 
na přípravě plesu, tak na stylové vý-
zdobě sálu a celkovém úklidu po ple-
se. Tito nadšenci toto vše dělají bez 
jakéhokoliv profi tu, naopak každý 
rok jsou v napjatém očekávání, zda 
prodané vstupenky a lístky pokryjí 
náklady na pronájem sálu, na hud-
bu, na předtančení, na výzdobu atd.

 Ještě jednou děkujeme všem ná-
vštěvníkům letošního reprezentač-
ního plesu Tanečního klubu dospě-
lých Lysá nad Labem za účast a bu-
deme se těšit na příští setkání v roce 
2013.

za TKD Miloslav Škoch
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Děkuji všem, kteří podpořili naše 
snažení v pořádání další společen-
sko-kulturní akce. Reprezentační 
ples naše sdružení pořádalo poprvé 
od svého vzniku. Přesto si myslím, 
že se ples podařil na výbornou. Pod-
le ohlasů přítomných hostů i v zá-
kulisí, pracovníků restaurace apod.

Ano vyskytly se některé drobné 
nedostatky, ale ty neovlivnily zába-
vu hostů a lze se z nich poučit a na-
příště oprostit. 

Chtěl bych touto cestou poděko-
vat těm, kteří pomohli buď přilože-
ním ruky k dílu anebo sponzorsky. 
Především to jsou Lucka Kloudo-

vá, Eva Rejmanová, Jana Kloudo-
vá, Jindřiška a Kritýna Mrázkovy 
dále pí. Antošová, Šiserová, Špitál-
ská, Korbelská.

Přátelé, s lidmi o které se člo-
věk může opřít,kterým může věřit 
a na které se může spolehnout, tak 
s těmi se dá pustit pomalu do 
všeho.

Všem Vám moc děkuji. A pustíme 
se do dalších činností.

Již nyní zájemce zveme na další 
ples v KD Čelákovice připravený na 
den 25. 1. 2013.

Ing. Luboš Kloud
předseda TSK Dynamik Lysá n. L.

Poděkování

Ohlédnutí za pátým reprezentačním 
plesem TKD v Lysé nad Labem

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady

vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců, do-
movy pro seniory a seniory jednotlivce

XIII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé n. L. 
v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2012, která se uskuteční
ve dnech 14. - 17. 6. 2012 společně s Lázeňským veletrhem s výstavou 
růží - Růžová zahrada. Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 
15. 6. 2012 v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště.

Okruhy činností - ruční práce, literární práce, počítačové prezentace 
a fotografi e. Každý okruh činností má své propozice.

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu poslední roku z různých dru-
hů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, pletení, 
malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit do soutěže 
do 5. května 2012 (odevzdat přihlášku a seznam prací).

Literární práce na téma: „Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme 
vykonat.“ Horníček 
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fe-
jeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 5. května 2012.
Počítačové prezentace na téma: „Svět je hezký a stojí za něj bojo-
vat.“ Hemingway
V programu MS PowerPoint nebo podobném (OpenOffi ce Impress) v roz-
sahu 5 až 15 snímků na jednu prezentaci. Celková délka prezentace by 
neměla přesáhnout 7 minut. Nesmí být vloženo video. Posílejte společně 
s přihláškou do 5. května 2012.         
Fotografi cká soutěž na téma:  Neopakovatelný okamžik
Zúčastnit se může každý senior max. šesti jednotlivými snímky či dvěma 
fotografi ckými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografi e mohou být černo-
bílé i barevné ve formátu nejméně 13x18 cm. Fotografi e zašlete společně 
s přihláškou do 5. května 2012.
Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže: Věra Součková, středisko Centra sociálních 
a zdravotních služeb Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, PSČ 289 
22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 353, 775 760 777, e-mail: souckova@
centrum-podebrady.info.
Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách
www.centrum-podebrady.info  
Ředitelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních služeb Podě-
brady, o. p. s., Lipanská 721/ III, 290 01 Poděbrady, tel.: 325 626 352.

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a na Vaše 
práce.

 Emílie Třísková, ředitelka

místo:  sokolovna Dobrovice u Mladé Boleslavi
termín:  soboty od 17.00 hod., září – prosinec 2012
kurzovné:  1.500,- Kč/osoba
gardenka:  300,- Kč (je přenosná, platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené a věneček musí být zaplaceno vstupné)
doprava:   400,- Kč/ osoba (bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé jízdné 
 v autobuse není možné zakoupit, zastávky: Litol, ul. Kpt. Jaroše, náměstí, sídliště, v případě zájmu Benátecká Vrutice)
přihlášky:  od března 2012 v Městské knihovně Lysá nad Labem

Při přihlášení je nutné uhradit kurzovné.

Městský úřad v Lysé nad Labem  |  Městská knihovna Lysá nad Labem  |  Taneční škola FIS Mladá Boleslav   
pořádají
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Byli jsme tam! Kdy a kde? V so-
botu 28. ledna 2012 jsme se zúčast-
nili v Lysé nad Labem v pořadí již 
pátého reprezentačního plesu, kte-
rý na Výstavišti již tradičně pořádal 
místní Taneční klub dospělých. Pro-
tože tento ples byl pro nás opravdo-
vým zážitkem, chtěli bychom touto 
cestou pořadateli poděkovat a vy-
slovit mu naše uznání.

Náročná stylová výzdoba taneč-
ního sálu vytvořila odpovídající ku-
lisu tanečním párům, bez výjim-
ky oděným do večerních společen-
ských šatů. Líbilo se nám i nadše-
ní přítomných, kteří s prvními takty 
zaplnili taneční plochu, a bylo vidět, 
že mají z tance radost. Velmi pří-
jemný hudební projev účinkujícího 
orchestru nám umožnil protančit 
celý večer v rytmu nejoblíbenějších 
společenských tanců, a to jak stan-
dardních, tak i latinskoamerických.        

Krásným vyvrcholením plesu 
bylo opakované vystoupení početné 
taneční formace z Hlinska a samo-

zřejmě i ukázky latinskoamerických 
tanců v podání mistrovského páru 
z tanečního klubu STK Praha. Na 
příjemné atmosféře celého večera 
má svůj podíl i dobře organizované 
a dobré občerstvení, rychlé „odba-
vení“ u šatny,  kultivované průvodní 
slovo a vůbec celkově opravdu vel-
mi zdařilá organizace celé akce.

Reprezentační ples Taneční-
ho klubu dospělých v Lysé nad La-
bem se stal symbolem dobrého tan-
ce, zábavy a setkání příjemných lidí 
a tedy dnes již událostí, na kterou se 
sjíždějí opravdoví zájemci o spole-
čenský tanec ze širokého okolí, ba i 
z Prahy. Lysá nad Labem se tím stá-
vá místem, kam se chodí na plesy 
vynikající úrovně. Přejeme Taneč-
nímu klubu dospělých v Lysé nad 
Labem, aby jim nadšení vydrželo i 
v letech následujících, děkujeme za 
krásný večer letošní a již teď se těší-
me na ples příští.

 za spokojené návštěvníky plesu
 Lubor a Jana Motejlkovi, Nymburk

září – prosinec 2012září – prosinec 2012
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Toulky minulostí
Ferdinand I.

3. dubna 2012 od 16.30 hodin 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou

Vstup ZDARMA!

Toulky minulostí
Jagellonci

6. března 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:
Strinbergova hvězda – Wallen-
tin, J. | Osudná bouře – Franco-
me, J. | Léčba – Cook, R. | Invi-
sible – Koubková, Z. | Líbáš jako 
ďábel – Poledňáková, M. | Sit-
tafordská záhada – Christie, A. | 
Vztahová níže – Urbaníková, E. | 
Můj psí deník, aneb, Jak přežít 
v rodině – Peterová, Z. | Lucife-
rovo evangelium – Egeland, T. | 
Tajemství porodní báby – Ebert, 
S. | Poslední pokušení – Kazant-
zakis, N. | Rodinná hrobka  – 
Mazetti, K. | Zapomenutý důkaz 
– Rosenbergerová, N. T. | Jak pře-
kousnout babičku – Long, K. |
Drsný život zralé ženy – Zajíco-
vá, Z. | Pasťák  – Horák, A. | Pří-
ručka špatné matky – Long, K. |
Srdíčko – James, P. | Merde! Rok 
v Paříži – Clarke, S. | Indická ne-
věsta – Fossum, K. |  Osterma-
nův víkend – Ludlum, R. | Po-
slední vůle  –  Grisham, J. | Tichý 
muž – Brown, S. | Příběh králov-
ny Ester – Hudson, J. F.
Naučná literatura pro dospělé:
Problémové chování psů -  
Eichler, I. | Všechno je jinak, 
aneb, Co nám neřekli o důcho-
dech, euru a budoucnosti – Pi-
kora, V. | Po stopách nacistic-
kých pokladů – Edsel, R. M. | 
Slavnostní pečení s Ivetou – Fa-

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

bešová, I. |  Letecké legendy  – 
Málek, K.| Ischias a jiné nemoci 
páteře  – Káš, S. | Vaříme na cha-
tě – Šejbalová, J. | Válka o Irák 
– Kubal, M. | Zlatá pravidla očis-
ty a hladovění – Malachov, G. P. | 
Zločin jako profese – Kroupa, J. | 
Šepot buše – Mareš, J. | Legenda 
Z + H. – Zikmund, M.
Beletrie pro děti:
Blbnutí s Oscarem  – Březinová 
I. |  Oksa Pollocková – Plichota, 
A.  | O čertovi -  Čech, P. | Čtrnáct 
– Myracle, L. | Zář  – Adormet-
to, A. | Škola noci – Část, P. C. | 
V království mocných víl – Aul-
noy, Marie-Catherine | Pohádky 
z kerského lesa -  Řehounek, J. | 
Upíří deníky – Smith, L. J. | Bra-
tři bagři – Macoun, J. | Howlův 
putující zámek – Jones, D. W. |  
Králík Fiala – Binnar, I. |   Sama 
na celém světě  – Pivodová, K. |
Čtyři a půl kamaráda a bdělí
trpaslíci – Friedrich, J. | Sama 
doma -  Wilson, J.
Naučná literatura pro děti:
Obrázky z československých dě-
jin 1918-1945  – Černý, J. |  Abra-
kadabra – Bailey, V.  | Po stopách 
slavných mořeplavců -  Repin, L.
Nová DVD ve videopůjčovně:
Komedie: Jonesovi, Muži v naději
Horor: Nezvratný osud 5
Ostatní: Půlnoc v Paříži 

Muzeum Bedřicha Hrozné-
ho si vám dovoluje představit no-
vou knihu autora René Kopecké-
ho: BEDŘICH HROZNÝ – život 
a dílo. Je možné ji koupit v muzeu 
za 120 Kč.

Autor ve své knize připomíná vě-
decké úspěchy slavného lyského ro-
dáka, světově proslulého českého 

vědce a předního odborníka v ob-
lasti orientálních věd. Hrozný roz-
luštil chetitské písmo a stál u zro-
du oboru chetitologie na Univerzitě 
Karlově. Tato publikace je  pozoru-
hodná svou vnitřní kvalitou. Kniha 
je určená široké veřejnosti a Hroz-
ného v ní poznáváme jako skrom-
ného houževnatého vědce velkého 
formátu.

Autor knihy říká: “Mám velkou 
radost z toho, že se mi podařilo ši-
roké odborné i neodborné veřejnos-
ti předložit tuto knihu, která hovo-
ří o “Velkém člověku z malé země”. 
Stalo se tak nejen díky pomoci 
mnoha osobností a institucí a velké-
ho počtu archivních materiálů, ale 
též díky tomu, že mi někteří lidé ote-
vřeli svá srdce a dovolili nahlédnout 
i do jejich osobní korespondence, 
jež hovoří též o nám doposud zce-
la neznámém a obtížném životním 
údělu Bedřicha Hrozného a jeho ro-
diny. Čest jejich památce!”

Ondřej Rašín

Bedřich Hrozný - život a dílo

Toulky českou minulostí
– „Jagellonci“
(6. 3. 2012 od 16.30 hodin) 
Papírové variace 
– prodejní velikonoční výstava 
(12. 3. - 6. 4. 2012)

Amnestie na pozdě 
vrácené knihy
Nový čtenář
= roční registrace ZDARMA 
+ sladké překvapení

Senioři 
= dopolední internet ZDARMA

Na křídlech knihy
–  četba z díla B. Němcové 
v podání Hany Moravové 
(knihovna Litol, 20. 3. 2012 
od 14.00 hodin)

Vyhlášení čtenáře roku 2011
Noc s Andersenem
(30. - 31. 3. 2012)

TToulky českou minulostí
–– „Jagellonci“
(6. 3. 2012 od 16.30 hodin)

P
–– prodejní velikonoční výstava 
(12. 3. - 6. 4. 2012)

AA
vvrácené knihy
Nový čtenář
= roční registrace ZDARMA 
+ sladké překvapení

SS
= dopolední internet ZDARMA

Na křídlech knihy
––  četba z díla B. Němcové 
vv podání Hany Moravové 
(knihovna Litol, 20. 3. 2012
ood 14.00 hodin)

VVyhlášení čtenáře roku 201
N
(30. - 31. 3. 2012)
NNoc s Andersenem
VyVyhlášení čtenáře roku 2011

NNa křídlech knihy

SSenioři 

NNový čtenář

AAmnestie na pozdě

PPapírové variace 
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Zámecké novinky 
Opět Vás zdravíme z Domova 

Na Zámku a přinášíme informace 
o tom, jak u nás vypadal druhý le-
tošní měsíc přestupného roku.

Uspořádali jsme netradiční ka-
tolickou bohoslužbu v naší zámec-
ké kapli, kterou zpestřilo vystoupe-
ní dětí ze Základní umělecké školy 
F. A. Šporka, pod vedením paní uči-
telky Mikuškové.

Navázali jsme na měsíc leden, 
kdy jsme uspořádali zámecký ples 
a v únoru jsme si tuto příjemnou 
akci připomněli a to zámeckou osla-
vou sv. Valentýna 14. 2. 2012. Slav-
nostně vyzdobenou jídelnou se nes-
la hudba a slova zamilovaných pís-
niček a milá slova pana Jana Weri-
cha z animovaného fi lmu Stvoření 
světa promítaného na velkém pro-
mítacím plátně. Tím se navodila

sváteční atmosféra svátku všech za-
milovaných a naši obyvatelé si při-
pomenuli dobu svého mládí a svých 
prvních krůčků lásky. Zámeckou jí-
delnou se rozlétla nebeská letka po-
slů lásky – amorků. Rozdávali va-
lentýnská srdíčka vyrobená v naší 
zámecké ergodílně a kterých bylo 
opravdu hodně. Svými amorovými 
šípy se snažili zasáhnout některé 
s přihlížejících a povedlo se. Jeden 
zamilovaný pár z řad našich obyva-
tel byl zasažen. Následoval zinsce-
novaný svatební obřad, při kterém 
nechyběly svatební koláče a svateb-
ní dort. Nechyběl tanec, zpěv a po-
vídání o svatovalentýnských tradi-
cích. Společně jsme se rozešli s přá-
ním pevného zdraví a všeho dobré-
ho.

Únor je i měsícem masopustu. 
Ten nám připomněli děti ze Zá-
kladní školy B. Hrozného pod vede-
ním paní učitelky Mrázové a Krem-

líkové. Už pravidelně tato škola po-
řádá masopustní průvod městem 
a letos průvod zavítal opět i k nám 
na zámek. Procházel chodbami 
a nakonec se zastavil v zámecké jí-
delně, kde jsme si společně zazpívali 
a udělali spoustu krásných foto-
grafi í. Proběhlo pravidelné pose-
zení s jubilanty. S těmi, kteří mají 
v únoru narozeniny. Gratulace, ho-
roskopy, sfouknutí svíček na dor-
tu, písničky na přání – tak to vy-
padalo v zámecké kavárně. Pokra-
čovala Univerzita volného času 
v čele s paní lektorkou Tentokrát 
o historii a památkách Španělska 
a Francie.

Opět jsme se scházeli při spole-
čenských hrách, luštění křížovek, 
při pravidelném posezení u muziky 
v zámecké kavárně.

A co nás čeká v měsíci březnu? 
Hned na začátku si zavzpomí-

náme na Mezinárodní den žen 
a opět nás navštíví spousta dětí. 
Posedíme s březnovými jubilanty 
a přivítáme příchod jara. To byla 
jen malá ochutnávka.

Touto cestou bychom i rádi 
oslovili případné zájemce - dob-
rovolníky, kteří by měli chuť na-
vštěvovat naše klienty a pomá-
hat nám v naší práci. V přípa-
dě zájmu lze veškeré informa-
ce získat na našich webových 
stránkách www.domovnaza-
mku.cz.

Přejeme krásné snad už ne tak 
mrazivé dny a opět srdečně zveme 
do naší zámecké kavárny na pří-
jemné posezení a dobrou zámec-
kou kávu.

Mgr. Jiří Hendrich, 
ředitel Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem

Fotoateliér Fotoateliér WWW.FOTOLYSA.CZ WWW.FOTOLYSA.CZ uvádíuvádí

FOTOGRAFICKÝ KURZ pro začátečníky ve FAJN KLUBUFOTOGRAFICKÝ KURZ pro začátečníky ve FAJN KLUBU
8. března 2012 – 5. dubna 20128. března 2012 – 5. dubna 2012

 „Pokusíme se vás naučit využívat váš digitální fotoaparát naplno!“ „Pokusíme se vás naučit využívat váš digitální fotoaparát naplno!“

Kurz bude obsahově velmi rozmanitý, bude rozdělen na 2 části – teo-Kurz bude obsahově velmi rozmanitý, bude rozdělen na 2 části – teo-
retickou a praktickou. Teorii budeme probírat na prvních dvou setká-retickou a praktickou. Teorii budeme probírat na prvních dvou setká-
ních, další tři setkání budou už hodně o focení a praxi.ních, další tři setkání budou už hodně o focení a praxi.
Kurz je určen pro laiky a jeho cílem není udělat z vás profíky, ale nau-Kurz je určen pro laiky a jeho cílem není udělat z vás profíky, ale nau-
čit vás „správně se dívat“ do objektivu, dozvíte se také důležité zása-čit vás „správně se dívat“ do objektivu, dozvíte se také důležité zása-
dy správných dispozic a proporcí na fotografi i, vyzkoušíme si „domá-dy správných dispozic a proporcí na fotografi i, vyzkoušíme si „domá-
cí ateliér“, fotografování v exterieru, podvečerní fotografování s bles-cí ateliér“, fotografování v exterieru, podvečerní fotografování s bles-
kem, nebo portrét.kem, nebo portrét.
Zkrátka, pokusíme se vás naučit využívat váš digitální fotoaparát napl-Zkrátka, pokusíme se vás naučit využívat váš digitální fotoaparát napl-
no, neboť mi jistě dáte sami za pravdu, že kromě automatického reži-no, neboť mi jistě dáte sami za pravdu, že kromě automatického reži-
mu na vašem digitálu jiný program nevyu-mu na vašem digitálu jiný program nevyu-
žíváte …? A to je škoda.žíváte …? A to je škoda.
Na hodiny praxe vítáme také vaše sta-Na hodiny praxe vítáme také vaše sta-
ré analogové kinofi lmové foťáky – ruské ré analogové kinofi lmové foťáky – ruské 
české, japonské / je to jedno …kinofi lmy české, japonské / je to jedno …kinofi lmy 
máme.máme.

Termín / podmínky / a cena za kurzTermín / podmínky / a cena za kurz
ZAČÍNÁME 8. března (čtvrtek) od 16.30 hodinZAČÍNÁME 8. března (čtvrtek) od 16.30 hodin
KONČÍME 5. dubna (setkávat se budem každý čtvrtek tzn. 8. 3. ; 15. 3. KONČÍME 5. dubna (setkávat se budem každý čtvrtek tzn. 8. 3. ; 15. 3. 
; 22. 3. ; 29. 3. ; 5. 4.); 22. 3. ; 29. 3. ; 5. 4.)
 -  kurz je určen pro děti, studenty i dospělé -  kurz je určen pro děti, studenty i dospělé
 -  kurz má omezenou kapacitu max. 9 osob, v případě zájmu  -  kurz má omezenou kapacitu max. 9 osob, v případě zájmu 
     bude kurz opakován     bude kurz opakován
 -  cena kurzu je 625,- Kč/ 1 osoba (125 Kč = 1 lekce) -  cena kurzu je 625,- Kč/ 1 osoba (125 Kč = 1 lekce)
 -  v ceně kurzu máte 1 vytištěnou fotografi i A5 dle vašeho výběru -  v ceně kurzu máte 1 vytištěnou fotografi i A5 dle vašeho výběru
 -  pokud příjde méně než 7 přihlášek, kurz se nekoná -  pokud příjde méně než 7 přihlášek, kurz se nekoná

Na závěr kurzu obdrží každý účastník slevový poukaz na vyvolání foto-Na závěr kurzu obdrží každý účastník slevový poukaz na vyvolání foto-
grafi í v atelieru FotoLysá Masarykova 1739/2 (fotoatelier naproti Špor-grafi í v atelieru FotoLysá Masarykova 1739/2 (fotoatelier naproti Špor-
kově lékárně)kově lékárně)

KURZ MŮŽETE OBJEDNÁVAT EMAILEM NEBO TELEFONICKYKURZ MŮŽETE OBJEDNÁVAT EMAILEM NEBO TELEFONICKY
Telefon: 733 731 553            E-mail: Telefon: 733 731 553            E-mail: marketa@fotolysa.czmarketa@fotolysa.cz

www.fotolysa.czwww.fotolysa.cz

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, domov pro se-
niory, nabízí volné lůžko a své služby na dvoulůžkovém 
pokoji s vlastním sociálním zařízením s krásným vý-
hledem do zámeckého parku. Pokoj je určen pro 
fyzicky soběstačného klienta – ženu. 

Cena za ubytování a stravu činí 287,- Kč/den.
Kontakt:
325 551 000, 602 154 221, domov.zamek@tiscali.cz

Hotelová škola, Vyšší odborná škola
hotelnictví a turismu a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky

Poděbrady

si Vás dovoluje pozvat na

MATURITNÍ PLES 2012
Palác Žofín Praha, 3. března 2012

od 19.00 hodin

Více informací o prodeji vstupeneke a jízdenek naleznete na www.hsvos.cz.
Vaše případné dotazy zodpovíme na e-mailu maturitniples@hsvos.cz.
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Nové po-
čítačové sto-
ly, kancelář-
ské židle, po-

čítače. Tak vypadá po rekonstrukci 
učebna č. 208, která oblékla zbru-
su nový kabát.

Rekonstruovaná počítačová 
učebna přináší nové možnosti ve 
výuce. Vyučují se zde především 
odborné předměty, např. písemná 
a elektronická komunikace, kore-
spondence v cizích jazycích aj. Ná-
kup počítačů byl uskutečněn díky 
dotaci ze Středočeského kraje. 

„Učebna byla vybudována na 
bázi technologie tenkých klientů 
Fujitsu a virtualizovaných serve-
rů fi rem Microsoft a VMware. Zce-
la nové řešení počítačové učebny 

LYSÁ nad LABEM

O
B

C
H

O
D

N
Í

A
K

A
D

E
M

IE

Učebna 208 v Obchodní akademii má nový kabát
s vyšším počtem pracovních stanic 
umožňuje větší fl exibilitu při výu-
ce a přináší mimo jiné i velmi vý-
raznou úsporu elektrické energie,“ 
vysvětluje Ing. Jiří Elicer, CSc., 
pedagog a zároveň správce sítě 
v Obchodní akademii.

Škola je v současné době po 
technické stránce velmi dobře vy-
bavena. Tato počítačová učebna je 
již třetí v pořadí. Všechny učebny 
školy jsou vybaveny učitelským PC 
s možností internetového a síťové-
ho připojení. Ve většině učeben je 
k dispozici dataprojektor. V pěti 
učebnách jsou nainstalovány in-
teraktivní tabule, ve dvou dokonce 
s vizualizérem – kamerou napoje-
nou na dataprojektor. Tato kamera 
umožňuje zpřístupnit studentům 

nejen tištěné materiály v neelek-
tronické podobě, ale také trojroz-
měrné objekty. Uvedená technika 
je běžně využívána ve výuce všech 

předmětů. Výuka s pomocí moder-
ní technologie se stává pro žáky 
mnohem pestřejší. 

Mgr. Veronika Brynychová

M l a d é 
dámy, krás-
ně načesané 
a nalíčené, 

v šatech jako pro princeznu. Mladí 
pánové, vtipní a galantní. Pyšní 
a dojatí rodiče i učitelé. Tak to vypa-
dalo dne 27. ledna 2012 na maturit-
ním plese tříd 4. A a 4. B Obchodní 
akademie Lysá nad Labem. Kromě 
již tradičního předtančení, šerpo-
vání a tomboly čekala na návštěv-
níky i barmanská show a „půlnoč-
ní překvapení“. Roj černých postav 
s fosforeskujícími tyčinkami vběhl 
na parket. Po chvíli v nich přítom-
ní poznali žáky z maturitního roč-
níku, kteří si připravili působivé 
taneční vystoupení. Maturantům 
patří obdiv za perfektní organiza-
ci plesu.

Mgr. Veronika Brynychová

Maturitní ples Obchodní akademie

Každý rok 
se žáci tře-
tích ročníků 
O b c h o d -

ní akademie účastní projektové-
ho dne s názvem Kam po maturi-
tě? Tento projekt je má seznámit 
s možnostmi dalšího uplatnění 
po ukončení střední školy. Prů-
běh letošního projektového dne 
konaného 7. února 2012 popisu-
jí žákyně 3. B Markéta Frýzková, 
Zuzana Hedrlínová a Lucie Ho-
ráčková: „Byli jsme rozděleni do 
dvou skupin. První skupina na-
vštívila několik místních firem, 
kde se vždy dvojice žáků zúčast-

Projekt Kam po maturitě? v Obchodní akademii
nila fiktivního přijímacího po-
hovoru. Druhá skupina mezitím 
zpracovávala informace o dalším 
studiu, zaměstnání a jiných mož-
nostech našeho budoucího uplat-
nění. Poté jsme se sešli ve škole 
a každý student prezentoval svou 
práci. Na celý projekt dohlíže-
ly třídní profesorky obou třetích 
ročníků PhDr. Zuzana Žantov-
ská a Mgr. Alena Langová. Ten-
to den pro nás byl velice poučný 
a přínosný.“

Mgr. Veronika Brynychová 
s přispěním Markéty Frýzkové, 

Zuzany Hedrlínové 
a Lucie Horáčkové
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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

Je 25. led-
na 2012 a 
my, žáci 2. 
B Obchod-

ní akademie Lysá nad Labem, je-
deme plni očekávání do Kolína na 
prohlídku místní významné au-
tomobilové fi rmy TPCA (Toyota 
Peugeot Citroën Automobile). 

Dostáváme ochranné brýle, 
helmy a sluchátka. Nasedáme do 
modrého vláčku, který s námi pro-
jíždí kolem různých výrobních li-
nek. Ze sluchátek dostáváme vel-
mi zajímavý výklad o společnosti 
a dané výrobní lince. Zjišťujeme, 
že v TPCA v současné době pra-

cuje 3 500 zaměstnanců a vyrábí 
modely Toyota Aygo, Peugeot 107 
a Citroën C1, městské vozy vyzna-
čující se spolehlivostí a nízkou 
spotřebou. Celá výrobna je zaříze-
ná tou nejmodernější technikou. 
Automobilka TPCA vlastní přes 
dvě stě robotů, kteří zaměstnan-
cům velmi pomáhají. Dělají za ně 
tu nejtěžší práci. Úkolem zaměst-
nanců je dokončovat díly, které 
by roboti nezvládli, a kontrolovat 
kvalitu výrobků.  

Z automobilky odjíždíme plni 
zážitků, exkurze byla zajímavá 
a poučná. 

 za 2. B Nicoleta Lupu
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Exkurze do automobilky TPCA
očima žáků Obchodní akademie

Střední škola
oděvního a gra-
fického designu 
v Lysé nad La-
bem se stala cen-
trem celoživotní-

ho učení dospělých.
V roce 2010 se škola zapojila 

do projektu UNIV 2 KRAJE, je-
hož cílem je nabídnout široké ve-
řejnosti dospělých krátké vzdělá-
vací programy, které by podchyti-
ly jejich potřeby profesní i zájmo-
vé. Důvodem účasti školy v pro-
jektu bylo obnovení zájmu veřej-
nosti o výuku krejčovských obo-
rů, která má ve škole velkou tra-
dici. Po zpracování vzdělávacích 
programů bylo v září 2011 zaháje-
no pilotní ověřování kurzu Úpra-
vy a opravy oděvů, který absolvo-

valo 12 účastnic. Přestože každá 
z nich měla jinou profesi, všechny 
chtěly získat co nejvíce poznatků 
a dovedností z oblasti krejčovské-
ho řemesla. Každou středu a sobo-
tu se scházely v oděvních dílnách 
školy, aby se naučily vypracovávat 
základní opravy a úpravy oděvů. 
V lednu 2012 byl kurz zakončen 
slavnostním předáním osvědčení 
o úspěšném absolvování kurzu. 

Protože škola zaznamenala velký 
zájem nejenom o pokračování kur-
zu, ale i o vzdělávání v oblasti zá-
jmové, rozhodla se, že nabídne dal-
ší již zpracované vzdělávací progra-
my v podobě kurzů, tentokrát za-
měřené na výuku různých výtvar-
ných technik.

 Hlavatá Alena,
metodik projektu

První absolventi vzdělávání 
dospělých na SŠOGD
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Divadlo Pro malý Praha 
uvádí pohádku K. Zimy

O hloupém Honzovi
                                                                                                                             

Poslyšte příběh o mládenci jménem Jan. O jinochovi v odřených 
kalhotách středního vzrůstu a s velkýma ušima.

Hrají: K. Zima, J. Škvrna a E. Kodešová
Scéna a loutky: R. Marek
Kde: Fajn klub v Lysé nad Labem, Poděbradova ulice
Kdy: 1. 4. 2012 od 15 hodin

Klub
FajnPronajmu nově luxusně zrekonstruovaný byt v Lysé 

cca 108m2. Disposice 4+2. Velký, slunný obv., nová 
kuchyňská linka. Cihla, izolace, trojskla, vše nové. 
Na dobré adrese kousek od nádraží i centra, I. patro. 
Přímý majitel, RK nevolat! Tel.: 605 000 741. Možno 
i jako dva menší 2+1.
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Bude probíhat podle těchto kritérií:
1)  dítě předškolního věku- jeden rok před nástupem školní docház-
 ky nebo s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Lysé nad
 Labem – Litol (vycházíme z vyhlášky dle obvodů města Lysá nad 
 Labem č. 4/2011).

2)  dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nej-
 mladší, zpravidla do dovršeného třetího roku, minimálně v den za-
 hájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato.

3)  dítě s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího 
 po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku, minimálně 
 v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato - 
 zohledněny budou děti s bydlištěm ve Staré Lysé.

MŠ Dráček bude mít vybírání přihlášek dne 27. 3. 2012 od 16.00 
hodin na společné schůzce se zájemci v MŠ.

Přihlášky budou přijaty a rodičům bude vydáno registrační číslo, 
pod kterým se povede zveřejnění výsledku řízení. Seznam se zveřej-
ňuje na veřejně přístupném místě ve škole, což bude vývěska u MŠ, 
ale také na stránkách MŠ: www.msdracek.cz v oddělení diskuze.

Přihlášku si můžete vytisknout na našich stránkách.

Děti, které budou přijaté, nedostanou doklad o přijetí, pouze na 
základě vlastní žádosti jim bude doklad ofocen. Děti, které nebudou 
přijaté, bude jim zasláno rozhodnutí nebo si mohou osobně rozhod-
nutí o nepřijetí vyzvednout.

Upřesnění termínů průběhu zápisu na MŠ Dráček:
27. 3. 2012 od 16.00 hodin budeme na společné schůzce vybírat přihláš-
ky a rozdávat registrační číslo, zde též rodiče podepíší převzetí registrač-
ního čísla a seznámení s kritérii.
Od 28. 3. 2012 začíná správní řízení.
2. 4. – 3. 4. 2012 v době od 8.00 do 11.30 hodin můžete nahlédnout do 
svého spisu.
12. 4. 2012 v době od 12.00 do 16.00 hodin vydání rozhodnutí - zápor-
ného, kdo bude požadovat kladné ofotit.

Zápis do mateřské školy Dráček
Lysá n. L. - Litol, Mírová 430

Den otevřených dveří se koná 14. 3. 2012 
od 15.30 do 16.30 hodin.  (Budete seznáme-
ni s areálem MŠ, školním vzdělávacím progra-
mem, personálním obsazením. Zájemci ob-
drží přihlášky k zápisu, které je možno najít 
i na www.mspampeliskalysanl.cz).

Zápis dětí do MŠ Pampeliška  se koná  28. 3. 
2012. Přihlášky se  odevzdávají v čase od 8.30 do 
12.00 hodin. (Pokud nebudou doplněny všech-
ny potřebné údaje, nebude přihláška akceptová-
na. Při zápisu je nutné doložit doklad o trvalém 
bydlišti dítěte. Kritéria pro přijetí jsou pouze věk 
a bydliště dítěte).

Den otevřených dveří a zápis 
v mateřské škole Pampeliška, 

Sídliště 1464, Lysá nad Labem 
pro školní rok 2012/2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
SÍDLIŠTĚ 1512,1516
LYSÁ N. L.
 

zve zájemce o předškolní vzdělávání na 
předzápisovou schůzku dne 5. 3. 2012 (pondělí) od 

16.00 hodin v prostorách MŠ.

Schůzka je informativní. Prosíme o účast bez dětí. 
Děkujeme.

Důležité dny celého zápisového řízení:
• 5. 3. 2012 infoschůzka
• 12. 3. 2012 cirkus Cecilka pro všechny
• 26. 3. 2012 předávání žádostí
• 16.4.2012 nahlížení do správního spisu
• 23. 4. 2012 přebírání rozhodnutí

Další informace získáte:
• na webových stránkách školy www.ms-masinka.cz
• na hlavní nástěnce přímo v MŠ
• v případě potřeby individuelní konzultace s ředitelkou 
 na tel. č. 606 407 684

12,1516

BAZÁREK
v MC Parníček

dětského oblečení do 12 let, potřeb pro děti,
hraček a těhotenského oblečení

PŘÍJEM: pondělí 26.3. a úterý 27.3. 
9.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hodin
PRODEJ: středa 28.3. až pátek 30.3.
9.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hodin

Bazárek se koná v Mateřském centru Parníček 
na adrese Čsl. armády 29/11, Lysá n. L.

Přijímáme čisté oblečení pro děti do 12 let, kočárky, potřeby pro děti
(váhy, postýlky, houpačky, kola apod.), hračky a těhotenské oblečení.
Za každý kus oblečení a věci bez ohledu na prodejní cenu, který budete 
chtít prostřednictvím MC prodat, vybíráme poplatek ve výši 3 Kč, od 
členů Klubu přátel MC ve výši 2 Kč.
Pro urychlení odběru věcí PROSÍME o vyplnění DVOJMO seznamu věcí 
na formulář, který je ke stažení na našich webových stránkách (www.
mcparnicek.cz) anebo na recepci našeho MC. 

DĚKUJEME.

Mateřské centrum Parníček a Mgr. Eva Hasprová 
zvou rodiče na prezentaci projektu na téma:

 ZDRAVÝ ÚSMĚV
aneb jak správně čistit dětem zoubky
ve čtvrtek 8.3. od 10.00 hodin
ve středu 21.3. od 17.00 hodin
Projekt Zdravý úsměv je zdravotně preventivní program se zaměřením 
na prevenci zubního kazu a paradontopatii dětí (zejména) do 6 let 
věku, jakož i jejich rodičů.

Součástí projektu je také ukázka, jak se správně pečuje
o zuby dospělých i o první zoubky dětí. Každý účastník obdrží dárečky.

Přijít můžete i s dětmi, které si mohou pohrát v naší herně.
Cena 30 Kč
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SRDEČNĚ VÁS ZVU NA TVOŘIVÉ SEMINÁŘE

1. 3. 2012 ČTVRTEK
17.00 – 18.30 – JARNÍ MOTIVY - ZÁVĚS

22. 3. 2012 ČTVRTEK
17.00 – 18.30 – VELIKONOČNÍ MOTIVY - DEKORACE

CENA SEMINÁŘE 100,-KČ

MÍSTO KONÁNÍ: FAJN KLUB - PODĚBRADOVA 1707, 
LYSÁ NAD LABEM

Prosím o potvrzení Vaší účasti, počet míst na tvoření 
je limitován.

www.dotyky.com  Dukelská 345, Milovice
centrum@dotyky.com tel.: +420 725 961 425

POZVÁNKA

Mateřské centrum Parníček  zve nastávající rodiče na 

PŘEDPORODNÍ KURZY
každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin

Kurz obsahuje celkem pět hodin povídání registrované 
porodní asistentky Bc. Lenky Bílkové z nymburské 
porodnice na určitá témata.
Na závěr každé lekce bude 15 minut cvičení a prostor 
pro dotazy maminek. Po domluvě možná prohlídka 
nymburské porodnice s výkladem pro rodiče.

TÉMATA:
1.3. Těhotenství -změny v organismu těhotné ženy, růst a vývoj 
plodu, schéma vyšetření v poradně, životospráva těhotných
8.3.  Porod – kdy do porodnice, průběh porodu v jednotlivých 
porodních dobách, nácvik dýchání, možnosti ovlivnění bolesti
15.3. Šestinedělí – změny v organismu šestinedělky, životospráva
22.3. Péče o miminko – první ošetření, koupání, přebalování, 
rooming-in, povinná vyšetření a očkování
29.3. Kojení – nástup laktace, přikládání, polohy při kojení, technika 
kojení, odsávání mléka, problémy při kojení, náhradní výživa 

Cena činí za celý kurz 400 Kč / za jednotlivou hodinu 90 Kč

ZAČÍNÁME 1. BŘEZNA 2012

Mateřské centrum Parníček zve všechny
v rámci MIMINKOVIN na besedu na téma:

AROMATERAPIE 
v těhotenství a při porodu
ve čtvrtek 22.3. od 10.15 hodin
Seznámení se s vonnými esencemi a jejich účinky na naše zdraví 
a psychiku v době těhotenství a vhodné esence ke stimulaci porodu.

PŘIJĎTE SI K NÁM POPOVÍDAT NA TOTO TÉMA.
Cena 30 Kč

Mateřské centrum Parníček a Rachel Brunclíková
nabízejí program na odpoledne pro děti 3-7 let:

         ANGLICKÁ ŠKOLKA
   s rodilou mluvčí

       pondělí od 13 do 17 hodin
možnost odvedení dítěte do MC z MŠ Pampeliška a MŠ Mašinka 

ve 12.30 hodin

Mateřské centrum Parníček ve spolupráci s Rachel Brunclíkovou, ro-
dilou mluvčí ovládající češtinu a mající zkušenosti s výukou angličtiny 
u dětí, OTEVÍRAJÍ pro děti v předškolním věku odpolední anglickou 
školku v PONDĚLÍ.

Školka bude probíhat od 13 do 17 hodin s tím, že od 13 do 16 hodin 
bude probíhat výuka za přítomnosti lektorky a zbývající čas od 16 do 
17 hodin budou děti trávit pod dohledem v herně Mateřského centra 
Parníček. 
Výuka je přizpůsobena možnostem a potřebám dětí, děti se budou cizí 
jazyk učit  především formou her a řízené zábavy. 

Cena 3.080 Kč od února do června  (14 výukových dnů za 220 Kč/odp.)
v ceně je zahrnuta odpolední svačina, vyzvednutí dítěte v MŠ a jeho 
odvedení do Mateřského centra Parníček

KURZ začíná 27.2. od 13.00 hodin, zájemci se mohou hlásit v MC
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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

Čt 1.3. MUDr. Dáňová
Pá 2.3. MUDr. Dáňová
So 3.3. MUDr. Chocholová
Ne 4.3. MUDr. Chocholová
Po 5.3. MUDr. Čerňanská
Út 6.3. MUDr. Matasová
St 7.3. MUDr. Chocholová
Čt 8.3. MUDr. Dáňová
Pá 9.3. MUDr. Chocholová
So 10.3. MUDr. Čerňanská
Ne 11.3. MUDr. Čerňanská
Po 12.3. MUDr. Čerňanská
Út 13.3. MUDr. Matasová
St 14.3. MUDr. Chocholová
Čt 15.3. MUDr. Dáňová
Pá 16.3. MUDr. Čerňanská

So 17.3. MUDr. Matasová
Ne 18.3. MUDr. Matasová
Po 19.3. MUDr. Čerňanská
Út 20.3. MUDr. Matasová
St 21.3. MUDr. Chocholová
Čt 22.3. MUDr. Dáňová
Pá 23.3. MUDr. Matasová
So 24.3. MUDr. Dáňová
Ne 25.3. MUDr. Dáňová
Po 26.3. MUDr. Čerňanská
Út 27.3. MUDr. Matasová
St 28.3. MUDr. Chocholová
Čt 29.3. MUDr. Dáňová
Pá 30.3. MUDr. Dáňová
So 31.3. MUDr. Chocholová
Ne 1.4. MUDr. Chocholová

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

Venku mrzne, 
na koulování ne-
bo stavění sněhu-
láka je málo sně-
hu, na venkov-
ních dětských

hřištích hrozí přimrznutí ke ko-
lotoči, proto se přijďte zahřát do 
Fajn klubu na Husově náměstí v 
Lysé nad Labem. Na děti tu čeká 
herna plná hraček, s houpačkou, 
skluzavkou a tabulí na malová-
ní, tělocvičnu okupuje velká tram-
polína. A na dospělé návštěvní-
ky jsme také nezapomněli. Mo-
hou se zahřát u voňavé kávy nebo 
zapotit v tělocvičně. Na cvičení je 
možné přijít i s potomky, zatím-
co rodiče budou shazovat přeby-
tečná kila, děti si pod bedlivým do-
hledem hlídací tety zařádí v her-

Ve Fajn klubu je fajn...
ně (v úterý od 17.00 do 17.45 ho-
din cvičení pro těhotné POSTU-
RE s hlídáním dětí, ve čtvrtek od 
17.00 do 18.00 hodin a od 18.00 
do 18.55 hodin Bosu POSTU-
RE s hlídáním dětí). Vyhladově-
lí mlsouni určitě ocení kuchyň-
ku s mikrovlnkou a obchůdek plný 
dobrot (nápoje, čokoládové tyčin-
ky, ovocné přesnídávky, příkrmy). 
A protože se nikomu z vyhřátého 
klubu nechce, rozšířili jsme oteví-
rací dobu herny a obchodu, a to 
úterý 9.00 – 19.00 hodin, středa 
12.30 – 17.00 hodin, čtvrtek 16.00 
– 19.00 hodin a pátek 9.00 – 17.00 
hodin. Další informace najdete na 
www.klubfajn.estranky.cz  nebo 
přímo ve Fajn klubu v Poděbradově 
ulici. Těšíme se na vás.

Fajn klub

Klub
Fajn

NOVINKA! NOVINKA! NOVINKA! 
Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem

 

FAJN BAZÁREK
JARNÍHO A LETNÍHO
dětského oblečení,
hraček a kočárků.
Prodej bude probíhat 17. 3. a 18. 3. 2012 
od 10.00 do 16.00 hodin

Nově si budete moci u nás v klubu na víkend anebo jen na jeden 
den pronajmout prodejní místo a prodat si oblečení a potřeby 

pro děti sami.

Cena na jeden den a místo je 50,- Kč.

Výhodou je osobní kontakt s kupujícím a možnost „upravit cenu“, 
podle okolností.

Počet prodejních míst je omezen.  

Nahlaste svoji účast, prosím, včas.

NOVINKA! NOVINKA! NOVINKA!

Klub
Fajn

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.

Soukromé doučování angličtiny. Dojíždím domů. 
290 Kč/os./90 min.   Tel.: 608 261 237



3/2012 LISTY města Lysé nad Labem   19

„Činy předků buďtež poučením „Činy předků buďtež poučením 
a pobídkou potomkům.“a pobídkou potomkům.“

František OtrubaFrantišek Otruba

Celý kulturní svět si bude v květ-Celý kulturní svět si bude v květ-
nu a červnu tohoto roku připomí-nu a červnu tohoto roku připomí-
nat 70. výročí tragických událostí: nat 70. výročí tragických událostí: 
vyhlazení obcí Lidice a Ležáky, ježvyhlazení obcí Lidice a Ležáky, jež
bylo odvetou za atentát na říšské-bylo odvetou za atentát na říšské-
ho protektora R. Heydricha. Pro-ho protektora R. Heydricha. Pro-
tože naše vesnice Dvorce byla do tože naše vesnice Dvorce byla do 
válečných událostí přímo vtažena, válečných událostí přímo vtažena, 
chci některé z nejdůležitějších při-chci některé z nejdůležitějších při-
pomenout.pomenout.

Naše okleštěná republika se Naše okleštěná republika se 
stala součástí velkoněmecké říše stala součástí velkoněmecké říše 
a hned 15. března 1939 bylo v Ly-a hned 15. března 1939 bylo v Ly-
sé n. L. zřízeno oblastní vojenské sé n. L. zřízeno oblastní vojenské 
velitelství německé branné moci. velitelství německé branné moci. 
Od 17. března probíhala jedná-Od 17. března probíhala jedná-
ní s českou armádou v milovic-ní s českou armádou v milovic-
ké posádce, kterou potom obsa-ké posádce, kterou potom obsa-
dila armáda německá. Postupem dila armáda německá. Postupem 
času byly zabrány obce Jiřice, Lip-času byly zabrány obce Jiřice, Lip-
ník, osady Zelená a Radenice pro ník, osady Zelená a Radenice pro 
rozšíření milovického cvičiště. Na rozšíření milovického cvičiště. Na 
řadu přišly i Vrutice, Kbel, Stru-řadu přišly i Vrutice, Kbel, Stru-
hy a Újezdec (jejich obyvatelé měli hy a Újezdec (jejich obyvatelé měli 
svůj majetek „prodat“ a najít si jiné svůj majetek „prodat“ a najít si jiné 
bydlení).bydlení).

Oberlandrát v Kolíně stanovil da-Oberlandrát v Kolíně stanovil da-
tum 31. 10. 1940, kdy mělo kon-tum 31. 10. 1940, kdy mělo kon-
čit vystěhování výše jmenovaných čit vystěhování výše jmenovaných 
obcí, a Bodenamt v Praze (pozem-obcí, a Bodenamt v Praze (pozem-
kový úřad) zjistil, že obyvatelé Vru-kový úřad) zjistil, že obyvatelé Vru-
tice a Jiřic nemají zajištěno náhrad-tice a Jiřic nemají zajištěno náhrad-
ní bydlení, proto byly u Dvorců smě-ní bydlení, proto byly u Dvorců smě-
rem k Lysé nad Labem postaveny rem k Lysé nad Labem postaveny 
velké dřevěné baráky. Ty sloužily až velké dřevěné baráky. Ty sloužily až 
do konce války pro vojenské účely. do konce války pro vojenské účely. 
Dlouho se tam říkalo „V lágru“.Dlouho se tam říkalo „V lágru“.

Němečtí fašisté věřili v tisíciletou Němečtí fašisté věřili v tisíciletou 
říši, a tak budovali v lesích za Dvor-říši, a tak budovali v lesích za Dvor-
cem nákladové nádraží a trať vedou-cem nákladové nádraží a trať vedou-
cí do lokality, kde dnes stojí obnove-cí do lokality, kde dnes stojí obnove-
ný altán (kdysi zde bývala ermitáž ný altán (kdysi zde bývala ermitáž 

sv. Františka). V bunkrech tam byly sv. Františka). V bunkrech tam byly 
sklady munice. V povědomí Dvore-sklady munice. V povědomí Dvore-
čáků dlouho byly názvy „Na bánu“ čáků dlouho byly názvy „Na bánu“ 
(Bahn) a „U německé dráhy“.(Bahn) a „U německé dráhy“.

Podle historických pramenů Podle historických pramenů 
v 16. století nechal majitel části pan-v 16. století nechal majitel části pan-
ství mezi Dvorcem a Starou Ly-ství mezi Dvorcem a Starou Ly-
sou vybudovat rybník Hladoměř. Ve sou vybudovat rybník Hladoměř. Ve 
Dvorcích tak vznikl hezký kout po-Dvorcích tak vznikl hezký kout po-
labské krajiny a vžila se místní po-labské krajiny a vžila se místní po-
jmenování „Na hrázi“ a „V rybníku“. jmenování „Na hrázi“ a „V rybníku“. 
Právě v této části obce byly postave-Právě v této části obce byly postave-
ny tzv. prvorepublikové vily pro letní ny tzv. prvorepublikové vily pro letní 
bydlení Pražanů. Ve vile, která je po-bydlení Pražanů. Ve vile, která je po-
stavena mezi hrází a cestou u lesa ke stavena mezi hrází a cestou u lesa ke 
Staré Lysé, bydlela rodina obchod-Staré Lysé, bydlela rodina obchod-
ního rady Čestmíra Kráčmara, kně-ního rady Čestmíra Kráčmara, kně-
ze pravoslavné církve. V průčelí vily ze pravoslavné církve. V průčelí vily 
směrem k lesu byl nápis „Dáša“, na směrem k lesu byl nápis „Dáša“, na 
boku vily směrem do vsi byla pro-boku vily směrem do vsi byla pro-
sklená lodžie s krásným pravoslav-sklená lodžie s krásným pravoslav-
ným oltářem.ným oltářem.

18. června 1942 ve 4 hodiny 18. června 1942 ve 4 hodiny 
15 minut obklíčilo 360 mužů elit-15 minut obklíčilo 360 mužů elit-
ního strážního praporu SS Prag ního strážního praporu SS Prag 
kostel sv. Karla Boromejského kostel sv. Karla Boromejského 
v Resslově ulici v Praze. Tam na-v Resslově ulici v Praze. Tam na-
šli poslední útočiště parašutis-šli poslední útočiště parašutis-
té, kteří provedli 27. května aten-té, kteří provedli 27. května aten-
tát na R. Heydricha. Stráže SS vy-tát na R. Heydricha. Stráže SS vy-
hnaly obyvatele z okolních domů hnaly obyvatele z okolních domů 
a zatkly Dr. Petřeka a faráře Čikla, a zatkly Dr. Petřeka a faráře Čikla, 
který měl klíče od kostela. Zatčen který měl klíče od kostela. Zatčen 
byl i pan Čestmír Gorazd Kráč-byl i pan Čestmír Gorazd Kráč-
mar, i když v době letních měsí-mar, i když v době letních měsí-
ců mše nesloužil. Gestapo obráti-ců mše nesloužil. Gestapo obráti-
lo dvoreckou vilu Dáša vzhůru no-lo dvoreckou vilu Dáša vzhůru no-
hama. Čestmír Kráčmar jako jedi-hama. Čestmír Kráčmar jako jedi-
ný z pravoslavných duchovních ne-ný z pravoslavných duchovních ne-
byl popraven a přežil i těžký žalář. byl popraven a přežil i těžký žalář. 
V květnu 1945 se vrátil domů, byl V květnu 1945 se vrátil domů, byl 
jmenován patriarchou pravoslav-jmenován patriarchou pravoslav-
né církve a sloužil první mši v ob-né církve a sloužil první mši v ob-
noveném kostele Cyrila a Metoděje noveném kostele Cyrila a Metoděje 
(za okupace Karla Boromejského).(za okupace Karla Boromejského).

 Božena BacílkováBožena Bacílková

Dvorce za II. světové války

Eurobabička 2012 České a Slovenské republiky zahajuje již 7. ročník.Eurobabička 2012 České a Slovenské republiky zahajuje již 7. ročník. 
Naše soutěž je pohodová, zábavná a přiměřeně náročná, je určena pro ak-Naše soutěž je pohodová, zábavná a přiměřeně náročná, je určena pro ak-
tivní babičky, dámy v nejlepších letech. Přihlášky přijímáme do 30. dubna tivní babičky, dámy v nejlepších letech. Přihlášky přijímáme do 30. dubna 
2012. Vše na 2012. Vše na www.eurobabička.czwww.eurobabička.cz.

                                                                                            V. TauchmanováV. Tauchmanová

Eurobabička 2012 ČR a SR

 KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
 Občanské sdružení pro děti a mládež
 Mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
 http://klub.aclysa.cz

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstském táboře pořá-
daném Klubem dobré zprávy Lysá nad Labem. Jsme občanské sdružení, které 
se snaží na křesťanských principech vést děti k získání správných postojů k so-
bě i k druhým.

Termín tábora: 
6. 8. – 10. 8. 2012 – pro děti po první třídě – 1250 Kč/1 dítě/1 turnus
20. 8. – 24. 8. 2012 – pouze pro děti od 10 let – 1400 Kč/1 dítě/1 turnus

Místo příměstského tábora:
Dětský areál Čechova ulice, Lysá nad Labem, u mateřské školy v Brandlově ulici. 

Program a organizace tábora:
• Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
• Přibližný  časový rozsah od 6.30 do 16.00 hodin. Program začíná v 8.00 hodin
• 2 turnusy s možností přihlášení dítěte na 1 nebo oba turnusy najednou.
• Stravování: oběd bude zajištěn v restauraci a svačiny budou děti dostávat 
 ve stanoveném čase v areálu či na výletě.
• Každý pátek program pro rodiče.
• Budeme hrát hry, zpívat, soutěžit, poznávat okolí, vyrábět dárky… 

6. 8. – 10. 8. 2012 
– Boží láska k člověku – Jak můžu poznat, že mě někdo má rád?
Ukážeme si to na několika příbězích z Bible. Vyzkoušíme si různé druhy sportů 
a her, zdokonalíme své táborové dovednosti, pokusíme se něco vyrobit a zá-
bavnou formou si zopakujeme angličtinu.
Úryvek z Bible: 1. Korintským, 13 kapitola, 4-7 verš, kde apoštol Pavel říká:
„A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych měl dar proroctví, 
rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ale lásku bych neměl, 
nic nejsem. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není 
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, 
nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať 
se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“

Přihlášky k tomuto týdnu obdržíte po zavolání na číslo paní Mariky Benešové 
739 524 779, či napsání na mail: os.kdz@tiscali.cz

20. 8. – 24. 8. 2012 
– Příběh Biblického muže, který se nenechal ničím odradit
Během tohoto týdne se vydáme z Persie do Jeruzaléma po stopách muže, 
kterého by všemi deseti bral každý režisér akčních fi lmů. Nuda, klídek, zívačka, 
to s Nehemiášem nehrozí. Týden je také zaměřen na cyklistiku a další sportovní 
aktivity. Vzhledem k náročnosti programu se ho mohou zúčastnit děti od 10 let. 
Každé dítě přihlášené na tento týden, musí mít předpisově vybavené kolo 
a cyklistickou přilbu. 

Přihlášky k tomuto týdnu obdržíte po zavolání na číslo pana Dana Valenty 
734 298 444, či napsání na mail: danvalenta@volny.cz 

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!

Ceny rámečkové sloupkové inzerce
Možnost barevné inzerce!
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Ve středu 25. ledna 2012 se Ve středu 25. ledna 2012 se 
zastupitelstvo Lysé nad Labem zastupitelstvo Lysé nad Labem 
věnovalo opakovaně problemati-věnovalo opakovaně problemati-
ce nového územního plánu. Jed-ce nového územního plánu. Jed-
nalo se o nejvýznamnější bod pro-nalo se o nejvýznamnější bod pro-
gramu, kvůli kterému navštívilo gramu, kvůli kterému navštívilo 
hlavní síň radnice několik desítek hlavní síň radnice několik desítek 
obyvatel města, kteří spolu se za-obyvatel města, kteří spolu se za-
stupiteli o tomto tématu živě dis-stupiteli o tomto tématu živě dis-
kutovali přes čtyři hodiny. Zastu-kutovali přes čtyři hodiny. Zastu-
pitelé posléze hlasovali o několi-pitelé posléze hlasovali o několi-
ka námitkách, které byly k návrhu ka námitkách, které byly k návrhu 
územního plánu ze strany obča-územního plánu ze strany obča-
nů uplatněny. Konkrétně se jedna-nů uplatněny. Konkrétně se jedna-
lo o změně pozemku po levé stra-lo o změně pozemku po levé stra-
ně cesty vedoucí k psímu útulku ně cesty vedoucí k psímu útulku 
na stavební parcely, trasování se-na stavební parcely, trasování se-
verozápadního obchvatu, způsob verozápadního obchvatu, způsob 
využití areálu, na kterém se na-využití areálu, na kterém se na-
chází Altmann, a rovněž o potřebě chází Altmann, a rovněž o potřebě 
úprav územního plánu vzhledem úprav územního plánu vzhledem 
ke skutečnosti, že na území Lysé ke skutečnosti, že na území Lysé 
bylo zaznamenáno v roce 2010 bylo zaznamenáno v roce 2010 
výrazně zhoršené ovzduší, zejmé-výrazně zhoršené ovzduší, zejmé-
na prašnost. na prašnost. 

Pozemky pod Zámeckým vrchemPozemky pod Zámeckým vrchem
 Co se týče pozemků pod Zámec- Co se týče pozemků pod Zámec-

kým vrchem, jednalo se o této ná-kým vrchem, jednalo se o této ná-
mitce již opakovaně, alespoň tak mitce již opakovaně, alespoň tak 
to vnímali občané, kteří tuto ná-to vnímali občané, kteří tuto ná-
mitku podávali. Koaliční zastupi-mitku podávali. Koaliční zastupi-
telé a stavební úřad však tvrdili, telé a stavební úřad však tvrdili, 
že omylem nebyla tato část námit-že omylem nebyla tato část námit-
ky, která se týkala i výstavby zvané ky, která se týkala i výstavby zvané 
Nová Litol, projednána, a tudíž je Nová Litol, projednána, a tudíž je 
potřeba tak učinit nyní. I přes ná-potřeba tak učinit nyní. I přes ná-
mitky ze strany odborné právnic-mitky ze strany odborné právnic-
ké veřejnosti, že tento postup ne-ké veřejnosti, že tento postup ne-
musí být v souladu se stavebním musí být v souladu se stavebním 
zákonem, zastupitelstvo hlasy ko-zákonem, zastupitelstvo hlasy ko-
alice tak učinilo. Rovněž ze strany alice tak učinilo. Rovněž ze strany 
veřejnosti byly vzneseny konkrétní veřejnosti byly vzneseny konkrétní 
argumenty proti umožnění výstav-argumenty proti umožnění výstav-
by v této lokalitě. Jedná se o mís-by v této lokalitě. Jedná se o mís-
to na kraji Lysé, za Zámeckým vr-to na kraji Lysé, za Zámeckým vr-
chem, který je prohlášen význam-chem, který je prohlášen význam-
ným krajinným prvkem, oblíbe-ným krajinným prvkem, oblíbe-
né místo pro pěší a cykloturistiku, né místo pro pěší a cykloturistiku, 
jedno z esteticky nejhodnotnějších jedno z esteticky nejhodnotnějších 
míst okolí města, které by mělo zů-míst okolí města, které by mělo zů-
stat nezastavěné. stat nezastavěné. 

V této věci se výrazně vyjadřoval V této věci se výrazně vyjadřoval 
zastupitel Fajmon, který prohlásil, zastupitel Fajmon, který prohlásil, 
že se jedná o jednu z mála možnos-že se jedná o jednu z mála možnos-
tí města, jak prodejem svých po-tí města, jak prodejem svých po-
zemků obohatit městskou poklad-zemků obohatit městskou poklad-
nu. Neuspěl protiargument obča-nu. Neuspěl protiargument obča-
nů a některých zastupitelů, že prá-nů a některých zastupitelů, že prá-
vě proto, že se jedná o městské po-vě proto, že se jedná o městské po-
zemky, by je mělo město chránit zemky, by je mělo město chránit 
pro využití všech občanů a nene-pro využití všech občanů a nene-
chat je zastavit. Při této příležitos-chat je zastavit. Při této příležitos-
ti prohlásil pan Fajmon široce při-ti prohlásil pan Fajmon široce při-
jatý názor, že územní plán by měl jatý názor, že územní plán by měl 

K procesu pořizování územního plánu Lysé nad Labem
směřovat především k co největší-směřovat především k co největší-
mu využití nezastavěných pozem-mu využití nezastavěných pozem-
ků uvnitř města a nerozšiřovat zá-ků uvnitř města a nerozšiřovat zá-
stavbu do okolí. Rozpor v tom-stavbu do okolí. Rozpor v tom-
to názoru a snaze o zastavění cen-to názoru a snaze o zastavění cen-
né plochy na kraji města však ne-né plochy na kraji města však ne-
viděl. Zastupitelstvo námitku pro-viděl. Zastupitelstvo námitku pro-
ti změně pozemku na stavební par-ti změně pozemku na stavební par-
cely zamítlo. cely zamítlo. 

Dovolím si připojit, že je pro mě Dovolím si připojit, že je pro mě 
s podivem snaha zřizovat stavební s podivem snaha zřizovat stavební 
pozemky v bezprostřední blízkos-pozemky v bezprostřední blízkos-
ti psího útulku. Navíc v těsné blíz-ti psího útulku. Navíc v těsné blíz-
kosti těchto pozemků je plánován kosti těchto pozemků je plánován 
severozápadní obchvat – ani tato severozápadní obchvat – ani tato 
skutečnost nesvědčí o velké pro-skutečnost nesvědčí o velké pro-
myšlenosti řešení využití dotče-myšlenosti řešení využití dotče-
né oblasti. Velmi důležitá je otáz-né oblasti. Velmi důležitá je otáz-
ka, zda snaha o jednorázové zpe-ka, zda snaha o jednorázové zpe-
něžení takto významných pozem-něžení takto významných pozem-
ků je natolik přínosná, aby vyvá-ků je natolik přínosná, aby vyvá-
žila trvalou ztrátu veřejně přístup-žila trvalou ztrátu veřejně přístup-
ného prostoru. Nevíme, jak vyso-ného prostoru. Nevíme, jak vyso-
kou částku tento prodej může měs-kou částku tento prodej může měs-
tu přinést, nevíme ani to, zda ten-tu přinést, nevíme ani to, zda ten-
to prodej nepřinese jakoby náho-to prodej nepřinese jakoby náho-
dou snadné obohacení kupujícímu dou snadné obohacení kupujícímu 
těchto pozemků.těchto pozemků.

Severozápadní obchvatSeverozápadní obchvat
Asi nejdelší debata se vedla Asi nejdelší debata se vedla 

o severozápadním obchvatu měs-o severozápadním obchvatu měs-
ta. Jedná se o celkem složitou ta. Jedná se o celkem složitou 
otázku. Ačkoli o dlouhodobé a otázku. Ačkoli o dlouhodobé a 
velmi palčivé potřebě severojiž-velmi palčivé potřebě severojiž-
ního obchvatu města od Litolské-ního obchvatu města od Litolské-
ho mostu na Milovice či Benátky ho mostu na Milovice či Benátky 
nad Jizerou je dosti široká sho-nad Jizerou je dosti široká sho-
da, v tomto případě to není tak da, v tomto případě to není tak 
jednoduché. Z řad koalice zazně-jednoduché. Z řad koalice zazně-
ly nejsilněji dva argumenty, před-ly nejsilněji dva argumenty, před-
ně se jedná o záměr přebíraný ze ně se jedná o záměr přebíraný ze 
stávajícího územního plánu Lysé, stávajícího územního plánu Lysé, 
navíc zanesený do čerstvě schvá-navíc zanesený do čerstvě schvá-
lených zásad územního rozvoje, lených zásad územního rozvoje, 
tedy koncepce rozvoje Středočes-tedy koncepce rozvoje Středočes-
kého kraje. Za další, je potřeba ře-kého kraje. Za další, je potřeba ře-
šit špatný stav dopravních podmí-šit špatný stav dopravních podmí-
nek v Sojovické ulici, zatížené do-nek v Sojovické ulici, zatížené do-
pravou směrem na Starou Lysou, pravou směrem na Starou Lysou, 
Dvorců, Sojovic atd., přičemž po-Dvorců, Sojovic atd., přičemž po-
čtu projíždějících vozidel neodpo-čtu projíždějících vozidel neodpo-
vídá kvalita stávající ulice s nevy-vídá kvalita stávající ulice s nevy-
hovujícími chodníky. hovujícími chodníky. 

Na potřebě řešit tuto otázku se Na potřebě řešit tuto otázku se 
shodli snad všichni diskutující. shodli snad všichni diskutující. 
To, na čem se shoda nenašla, byl To, na čem se shoda nenašla, byl 
způsob řešení. Byly vzneseny po-způsob řešení. Byly vzneseny po-
žadavky na provedení směrného žadavky na provedení směrného 
dopravního průzkumu, tedy zjiš-dopravního průzkumu, tedy zjiš-
tění, kolik aut, odkud a kam So-tění, kolik aut, odkud a kam So-
jovickou ulicí jezdí. Dále bylo po-jovickou ulicí jezdí. Dále bylo po-
žadováno hledání společného ře-žadováno hledání společného ře-
šení s nejbližším větším a rychle šení s nejbližším větším a rychle 
se rozvíjejícím městem Milovice. se rozvíjejícím městem Milovice. 

Někteří občané a zastupitelé zpo-Někteří občané a zastupitelé zpo-
chybňovali potřebnost tak rozsáh-chybňovali potřebnost tak rozsáh-
lého obchvatu, když není zřejmá lého obchvatu, když není zřejmá 
jeho potřebnost v této podobě (vy-jeho potřebnost v této podobě (vy-
jma již zmíněného problému So-jma již zmíněného problému So-
jovické ulice). Byla zmíněna oba-jovické ulice). Byla zmíněna oba-
va o znepřístupnění přístupu do va o znepřístupnění přístupu do 
krajiny. krajiny. 

Jedná se o závažnou námitku, Jedná se o závažnou námitku, 
která byla ze strany koalice opako-která byla ze strany koalice opako-
vaně prakticky zesměšněna. Jed-vaně prakticky zesměšněna. Jed-
nak prý nelze klást rovnítko mezi nak prý nelze klást rovnítko mezi 
neštěstím obyvatel Sojovické uli-neštěstím obyvatel Sojovické uli-
ce a potřebou výletníků do přírody ce a potřebou výletníků do přírody 
a zájmů přírody jako takové, jed-a zájmů přírody jako takové, jed-
nak vše ve městě způsobuje pře-nak vše ve městě způsobuje pře-
kážku volného přístupu do kraji-kážku volného přístupu do kraji-
ny, tedy každá budova, každá uli-ny, tedy každá budova, každá uli-
ce, a jednak, stále bude existovat ce, a jednak, stále bude existovat 
přístup do krajiny směrem na ji-přístup do krajiny směrem na ji-
hozápad. Je nutné k tomuto sdě-hozápad. Je nutné k tomuto sdě-
lit, že Lysá má na jižní straně lit, že Lysá má na jižní straně 
výraznou přirozenou překážku, výraznou přirozenou překážku, 
a sice řeku Labe. O potřebě seve-a sice řeku Labe. O potřebě seve-
rojižního obchvatu, již částečně rojižního obchvatu, již částečně 
realizovaného, byla výše řeč, na-realizovaného, byla výše řeč, na-
víc tím směrem vede i trať do Mi-víc tím směrem vede i trať do Mi-
lovic, další zábrana vstupu do pří-lovic, další zábrana vstupu do pří-
rody. Město Lysá je velmi výraz-rody. Město Lysá je velmi výraz-
ně rozděleno na dvě části, dej-ně rozděleno na dvě části, dej-
me tomu „historické“ město a Li-me tomu „historické“ město a Li-
tol, železničním koridorem. Pro tol, železničním koridorem. Pro 
obyvatele Litole zůstává jen jedi-obyvatele Litole zůstává jen jedi-
ný nenarušený přístup do krajiny, ný nenarušený přístup do krajiny, 
a sice západním směrem k Byšič-a sice západním směrem k Byšič-
kám, Řehačce a dále ke Káranné-kám, Řehačce a dále ke Káranné-
mu. Pro „větší“ Lysou je to směr mu. Pro „větší“ Lysou je to směr 
od zámku k Staré Lysé, Sojovi-od zámku k Staré Lysé, Sojovi-
cům a dále. Tento volný vstup ne-cům a dále. Tento volný vstup ne-
může nahradit jedna či i více lávek může nahradit jedna či i více lávek 
pro pěší. pro pěší. 

Zbudování tohoto obchvatu Zbudování tohoto obchvatu 
přináší obavy o silné navýšení po-přináší obavy o silné navýšení po-
čtu vozidel po této komunikaci, čtu vozidel po této komunikaci, 
protože řidiči zpravidla raději jez-protože řidiči zpravidla raději jez-
dí po nových kvalitních silnicích, dí po nových kvalitních silnicích, 
i když si zajedou. Může tak zejmé-i když si zajedou. Může tak zejmé-
na docházet k významnému vyu-na docházet k významnému vyu-
žívání spojnice mezi mladobole-žívání spojnice mezi mladobole-
slavskou a královéhradeckou dál-slavskou a královéhradeckou dál-
nicí. Občané i někteří opoziční za-nicí. Občané i někteří opoziční za-
stupitelé přišli s návrhem neuza-stupitelé přišli s návrhem neuza-
vřít tuto debatu, nerozhodnout vřít tuto debatu, nerozhodnout 
v této věci a zakreslit do územní-v této věci a zakreslit do územní-
ho plánu trasu pro severozápadní ho plánu trasu pro severozápadní 
obchvat jako tak zvanou územní obchvat jako tak zvanou územní 
rezervu. Jedná se o institut, který rezervu. Jedná se o institut, který 
umožňuje v příštích letech nechat umožňuje v příštích letech nechat 
tuto oblast vyhrazenou a nezasta-tuto oblast vyhrazenou a nezasta-
vitelnou, přičemž budou hledány vitelnou, přičemž budou hledány 
a prověřovány různé varianty ře-a prověřovány různé varianty ře-
šení, jejich dopad a vhodnost. Pro šení, jejich dopad a vhodnost. Pro 
toto řešení svědčí i skutečnost, toto řešení svědčí i skutečnost, 
že jsou zde pochyby o správném že jsou zde pochyby o správném 
posouzení navrženého obchvatuposouzení navrženého obchvatu

na životní prostředí, zejména ev-na životní prostředí, zejména ev-
ropsky významné lokality, tzv. ropsky významné lokality, tzv. 
soustavu Naturu 2000. Bohužel, soustavu Naturu 2000. Bohužel, 
ani tato v podstatě kompromisní ani tato v podstatě kompromisní 
řešení nebylo přijato a severozá-řešení nebylo přijato a severozá-
padní obchvat byl v navržené po-padní obchvat byl v navržené po-
době schválen koaličními hlasy.době schválen koaličními hlasy.

AltmannAltmann
Spíše na okraj se vedla diskuse Spíše na okraj se vedla diskuse 

o areálu fi rmy Altmann a přileh-o areálu fi rmy Altmann a přileh-
lých prostor. Snad nikdo nepochy-lých prostor. Snad nikdo nepochy-
buje o naprosto nevhodném umís-buje o naprosto nevhodném umís-
tění tohoto provozu, uprostřed Li-tění tohoto provozu, uprostřed Li-
tole, hned vedle její hlavní spojni-tole, hned vedle její hlavní spojni-
ce, Mírové ulice, v bezprostřed-ce, Mírové ulice, v bezprostřed-
ní blízkosti jedinečné kulturní pa-ní blízkosti jedinečné kulturní pa-
mátky, kubistické Beniesovy vily, mátky, kubistické Beniesovy vily, 
s přístupem po klikaté kostkova-s přístupem po klikaté kostkova-
né ulici, po které se prohání ať už né ulici, po které se prohání ať už 
plně naložené nebo naopak prázd-plně naložené nebo naopak prázd-
né a o to víc se natřásající velké ka-né a o to víc se natřásající velké ka-
miony okolo rodinných domů. Těm miony okolo rodinných domů. Těm 
se narušuje statika, praská omít-se narušuje statika, praská omít-
ka, jejich obyvatelům hučí v uších ka, jejich obyvatelům hučí v uších 
a mají bolesti hlav. Při pohledu na a mají bolesti hlav. Při pohledu na 
letecký snímek Litole, na kterém letecký snímek Litole, na kterém 
Altmann zabírá odhadem více než Altmann zabírá odhadem více než 
deset procent zastavené plochy je-deset procent zastavené plochy je-
jího území, je tato skutečnost více jího území, je tato skutečnost více 
než zjevná. než zjevná. 

Občané na jednání zmínili, že Občané na jednání zmínili, že 
na tento provoz zřejmě nebylo pro-na tento provoz zřejmě nebylo pro-
vedeno posouzení vlivu na život-vedeno posouzení vlivu na život-
ní prostředí, dále, že v době vzni-ní prostředí, dále, že v době vzni-
ku bylo počítáno s mnohem men-ku bylo počítáno s mnohem men-
ším provozem, který měl být z vět-ším provozem, který měl být z vět-
ší části obsloužen prostřednictvím ší části obsloužen prostřednictvím 
existující železniční vlečky, dále byl existující železniční vlečky, dále byl 
vznesen požadavek směrem k ve-vznesen požadavek směrem k ve-
dení města, aby byla vedena sna-dení města, aby byla vedena sna-
ha o přemístění Altmannu k prů-ha o přemístění Altmannu k prů-
myslové zóně plánované na výcho-myslové zóně plánované na výcho-
dě města u tratě na Hradec Králo-dě města u tratě na Hradec Králo-
vé. Nevhodnost současného umís-vé. Nevhodnost současného umís-
tění fi rmy potvrdil i architekt Kou-tění fi rmy potvrdil i architekt Kou-
bek, který zpracovává návrh územ-bek, který zpracovává návrh územ-
ního plánu Lysé. Rovněž navrhl, ního plánu Lysé. Rovněž navrhl, 
aby město vytvořilo pro tuto oblast aby město vytvořilo pro tuto oblast 
takové regulativy, tedy omezující takové regulativy, tedy omezující 
opatření, které majitele fi rmy bude opatření, které majitele fi rmy bude 
motivovat k tomu, aby hledal sám motivovat k tomu, aby hledal sám 
jiné místo, kde by mohl provozovat jiné místo, kde by mohl provozovat 
svou činnost. svou činnost. 

Domnívám se, že Altmann je Domnívám se, že Altmann je 
hlavním problémem Litole, který hlavním problémem Litole, který 
je třeba řešit. Pokud bude vybudo-je třeba řešit. Pokud bude vybudo-
vána silnice, která odvede kamiony vána silnice, která odvede kamiony 
z Mírové ulice k Altmannu z opač-z Mírové ulice k Altmannu z opač-
né strany, jistě to obyvatelům Mí-né strany, jistě to obyvatelům Mí-
rové ulehčí. Na druhou stranu se rové ulehčí. Na druhou stranu se 
opět vytvoří další překážka do již opět vytvoří další překážka do již 
zmíněné rozsáhlé a velmi navště-zmíněné rozsáhlé a velmi navště-
vované oblasti, od Litole směrem vované oblasti, od Litole směrem 

Pokračování na str. 21
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k Labi a dále k Byšičkám. Navíc tu k Labi a dále k Byšičkám. Navíc tu 
stále bude plocha, která brání roz-stále bude plocha, která brání roz-
voji Litole, na této ploše by bylo voji Litole, na této ploše by bylo 
vhodné umístit spíše menší vkusný vhodné umístit spíše menší vkusný 
supermarket s potravinami, škol-supermarket s potravinami, škol-
ku, školu, kulturní, sportovní za-ku, školu, kulturní, sportovní za-
řízení, park, vytvořit důstojné oko-řízení, park, vytvořit důstojné oko-
lí pro vilu architekta Králíčka, a tu lí pro vilu architekta Králíčka, a tu 
pak patřičně využít pro svou uni-pak patřičně využít pro svou uni-
kátnost jako turistický magnet. kátnost jako turistický magnet. 

Podívejme se, jak koalice v této Podívejme se, jak koalice v této 
věci postupovala: zamítla návrh věci postupovala: zamítla návrh 
na to, aby zastupitelstvo uložilo na to, aby zastupitelstvo uložilo 
zpracovateli územního plánu hle-zpracovateli územního plánu hle-
dat odlišnou oblast, kam by Alt-dat odlišnou oblast, kam by Alt-
mann a přilehlé průmyslové provo-mann a přilehlé průmyslové provo-
zy mohly být umístěny, stejně tak zy mohly být umístěny, stejně tak 
zamítla návrh na uzavření pláno-zamítla návrh na uzavření pláno-
vací smlouvy s Altmannem, na je-vací smlouvy s Altmannem, na je-
jímž základě by bylo možné provoz jímž základě by bylo možné provoz 
této fi rmy přemístit.této fi rmy přemístit.

Ovzduší v LyséOvzduší v Lysé
Jak již byla veřejnost informová-Jak již byla veřejnost informová-

na, v Lysé nad Labem byl zazna-na, v Lysé nad Labem byl zazna-
menán špatný stav ovzduší, zejmé-menán špatný stav ovzduší, zejmé-
na v prašnosti, aktuálně snad nejvíc na v prašnosti, aktuálně snad nejvíc 
sledovaného problému, jsme se za-sledovaného problému, jsme se za-
řadili po bok Ostravy a Třince. Sta-řadili po bok Ostravy a Třince. Sta-
rosta informoval o jednání s Čes-rosta informoval o jednání s Čes-
kým hydrometeorologickým ústa-kým hydrometeorologickým ústa-
vem, který prý v nejbližší době pro vem, který prý v nejbližší době pro 
Lysou dokončí podrobnější odbor-Lysou dokončí podrobnější odbor-

ný posudek, ze kterého budeme mít ný posudek, ze kterého budeme mít 
více údajů, a bude zřejmější, z čeho více údajů, a bude zřejmější, z čeho 
tento stav pochází. Dá se předpo-tento stav pochází. Dá se předpo-
kládat, že se jedná o důsledek ne-kládat, že se jedná o důsledek ne-
vhodné dopravní situace a použí-vhodné dopravní situace a použí-
vání lokálních topenišť. Vliv mají vání lokálních topenišť. Vliv mají 
i nedobré klimatické, zejména roz-i nedobré klimatické, zejména roz-
ptylové podmínky. Z řad občanů ptylové podmínky. Z řad občanů 
a opozičních zastupitelů byl vznesen a opozičních zastupitelů byl vznesen 
požadavek na zohlednění nových požadavek na zohlednění nových 
skutečností ohledně stavu ovzduší skutečností ohledně stavu ovzduší 
v Lysé v rámci územního plánu. Ar-v Lysé v rámci územního plánu. Ar-
chitekt Koubek nesprávně pouká-chitekt Koubek nesprávně pouká-
zal na to, že na základě novinových zal na to, že na základě novinových 
článků nelze měnit návrh územ-článků nelze měnit návrh územ-
ního plánu. Ačkoli starosta města ního plánu. Ačkoli starosta města 
po upozornění občanů, že se jedná po upozornění občanů, že se jedná 
o výsledek měření ze strany České-o výsledek měření ze strany České-
ho hydrometeorologického ústavu, ho hydrometeorologického ústavu, 
uznal, že se jedná o důležitou věc uznal, že se jedná o důležitou věc 
pro město Lysá, přesto koalice za-pro město Lysá, přesto koalice za-
mítla požadavek na přijetí usnesení mítla požadavek na přijetí usnesení 
zavazujícího architekta ke změnám zavazujícího architekta ke změnám 
v územním plánu, které povedou v územním plánu, které povedou 
k větší ochraně ovzduší.k větší ochraně ovzduší.

Jak dál s územním plánem?Jak dál s územním plánem?
Z celého jednání jsem si odne-Z celého jednání jsem si odne-

sl podivný pocit a pochybnosti. sl podivný pocit a pochybnosti. 
V současné době připravuje měs-V současné době připravuje měs-
to Lysá nad Labem územní plán, to Lysá nad Labem územní plán, 
který má ovlivňovat naši budouc-který má ovlivňovat naši budouc-
nost v příštích zhruba dvaceti le-nost v příštích zhruba dvaceti le-

Dobrý den všem čtenářům,Dobrý den všem čtenářům,
rád bych doplnil fakta, která rád bych doplnil fakta, která 

v článku „Proč nechceme zvýšit v článku „Proč nechceme zvýšit 
poplatky za odpady“ p. Kopeckého poplatky za odpady“ p. Kopeckého 
za klub ODS a Lysá 2010 v minu-za klub ODS a Lysá 2010 v minu-
lém vydání Listů chyběla.lém vydání Listů chyběla.

V minulosti jsem zastupitelstvu V minulosti jsem zastupitelstvu 
města předložil návrhy, aby poplat-města předložil návrhy, aby poplat-
ky byly využívány v rozpočtu účel-ky byly využívány v rozpočtu účel-
ně, příkladem: pokud nájemník pla-ně, příkladem: pokud nájemník pla-
tí nájem za obecní nemovitost, urči-tí nájem za obecní nemovitost, urči-
tá část nájmu bude odvedena přímo tá část nájmu bude odvedena přímo 
do investic do obecních nemovitos-do investic do obecních nemovitos-
tí, nebo pokud zaplatíte poplatek za tí, nebo pokud zaplatíte poplatek za 
psa, projeví se to ve zvýšeném počtu psa, projeví se to ve zvýšeném počtu 
košů na psí exkrementy, atd. Ani je-košů na psí exkrementy, atd. Ani je-
den z předložených návrhů koali-den z předložených návrhů koali-
ce nepodpořila a byly zamítnuty. ce nepodpořila a byly zamítnuty. 
Nyní však zastupitelé koalice v čele Nyní však zastupitelé koalice v čele 
s ODS a Lysá 2010 obhajují svůj s ODS a Lysá 2010 obhajují svůj 
odmítavý postoj ke zvýšení poplat-odmítavý postoj ke zvýšení poplat-
ku. ku. 

Reálná hodnota poplatku za od-Reálná hodnota poplatku za od-
pad v našem městě je přibližně pad v našem městě je přibližně 
750  Kč na občana za rok! Nyní je 750  Kč na občana za rok! Nyní je 
poplatek občanům stanoven na poplatek občanům stanoven na 
450 Kč pro dospělé a 390 Kč pro 450 Kč pro dospělé a 390 Kč pro 
děti a důchodce nad 70 let. Znamená děti a důchodce nad 70 let. Znamená 
to, že z obecního rozpočtu jsou odpa-to, že z obecního rozpočtu jsou odpa-

dy dotovány téměř 2,5 mil. Kč ročně! dy dotovány téměř 2,5 mil. Kč ročně! 
Dle mého názoru, který se liší od vět-Dle mého názoru, který se liší od vět-
šiny koaličních zastupitelů, jsou pro šiny koaličních zastupitelů, jsou pro 
mě takto vědomě a populisticky in-mě takto vědomě a populisticky in-
vestované peníze pro občany neefek-vestované peníze pro občany neefek-
tivní: kvalitu života občanů ve měs-tivní: kvalitu života občanů ve měs-
tě nijak nezvyšují. Pokud by se dle tě nijak nezvyšují. Pokud by se dle 
našeho návrhu sjednotila sazba na našeho návrhu sjednotila sazba na 
500 Kč na občana ročně (nejvyš-500 Kč na občana ročně (nejvyš-
ší sazba povolená zákonem pro naše ší sazba povolená zákonem pro naše 
město), potom by obecní kasa uspo-město), potom by obecní kasa uspo-
řila ročně cca 500 tis. Kč, za které by řila ročně cca 500 tis. Kč, za které by 
bylo možné realizovat něco občanům bylo možné realizovat něco občanům 
prospěšného, např. projekt měst-prospěšného, např. projekt měst-
ské sportovní haly nebo kulturního ské sportovní haly nebo kulturního 
domu.domu.

 Argumentem klubu ODS a Lysá  Argumentem klubu ODS a Lysá 
2010 je právě nedostatečná výše 2010 je právě nedostatečná výše 
uspořené částky na projekt. Proč se uspořené částky na projekt. Proč se 
například nepokusit zadat projekt například nepokusit zadat projekt 
v rámci soutěže mezi studenty ar-v rámci soutěže mezi studenty ar-
chitektury nebo ČVUT, kteří by chitektury nebo ČVUT, kteří by 
mohli projekt zpracovat kvalitně, mohli projekt zpracovat kvalitně, 
relativně za levno nebo např. v rám-relativně za levno nebo např. v rám-
ci své semestrální práce?ci své semestrální práce?

Klub ODS a Lysá 2010 dle svých Klub ODS a Lysá 2010 dle svých 
slov nechce nakládat na občany dal-slov nechce nakládat na občany dal-
ší zdražení v situaci, kdy se díky ší zdražení v situaci, kdy se díky 
pokračující dluhové a hospodář-pokračující dluhové a hospodář-

ské krizi zvedají poplatky a DPH. ské krizi zvedají poplatky a DPH. 
Způsob takové sociální politiky mě Způsob takové sociální politiky mě 
u pravicové politické strany pře-u pravicové politické strany pře-
kvapuje a očekával bych ji spíše od kvapuje a očekával bych ji spíše od 
stran z opačného konce politické-stran z opačného konce politické-
ho spektra. Rád bych připomněl, že ho spektra. Rád bych připomněl, že 
zvýšení DPH schválila právě vláda zvýšení DPH schválila právě vláda 
republiky v čele s ODS. republiky v čele s ODS. 

Dle vyjádření klubu ODS a Lysá Dle vyjádření klubu ODS a Lysá 
2010 je třeba hledat zdroje fi nan-2010 je třeba hledat zdroje fi nan-
cí jinde. Koalice dlouhodobě pod-cí jinde. Koalice dlouhodobě pod-
poruje prodej obecního majetku, poruje prodej obecního majetku, 
minulý rok (v době realitní krize) minulý rok (v době realitní krize) 
mmj. odsouhlasila pro město nevý-mmj. odsouhlasila pro město nevý-
hodný prodej bytů ve vile v Zahrad-hodný prodej bytů ve vile v Zahrad-
ní ulici. Na minulém ZM navrh-ní ulici. Na minulém ZM navrh-
nul p. Fajmon prodej dalších obec-nul p. Fajmon prodej dalších obec-
ních pozemků a koaliční zastupite-ních pozemků a koaliční zastupite-
lé odhlasovali přijetí 15 mil. překle-lé odhlasovali přijetí 15 mil. překle-
novacího úvěru pro město. Je roz-novacího úvěru pro město. Je roz-
prodej obecního majetku a půjčo-prodej obecního majetku a půjčo-
vání si pomocí úvěrů tím správným vání si pomocí úvěrů tím správným 
zdrojem fi nancování městských ak-zdrojem fi nancování městských ak-
tivit? Byli se tito zastupitelé podívat tivit? Byli se tito zastupitelé podívat 
v sousedních Benátkách, které mají v sousedních Benátkách, které mají 
méně obyvatel (cca 7 tis.), hospo-méně obyvatel (cca 7 tis.), hospo-
daří s menším rozpočtem (r. 2011 daří s menším rozpočtem (r. 2011 
- 190 mil. Kč) a přitom mají obec-- 190 mil. Kč) a přitom mají obec-
ní sportovní halu, hokejový stadi-ní sportovní halu, hokejový stadi-

on i kulturní sál? Jaké konkrétní fi -on i kulturní sál? Jaké konkrétní fi -
nanční zdroje pro projekt a realizaci nanční zdroje pro projekt a realizaci 
sportovní haly nebo kulturního sálu sportovní haly nebo kulturního sálu 
doposud koaliční zastupitelé našli? doposud koaliční zastupitelé našli? 
(někteří jsou členy zastupitelstva (někteří jsou členy zastupitelstva 
i přes dvacet let)i přes dvacet let)

Náš návrh zvýšení poplatků vy-Náš návrh zvýšení poplatků vy-
cházel především ze znepokojení cházel především ze znepokojení 
z toho, že se ročně doslova vyhodí z toho, že se ročně doslova vyhodí 
cca 2,5 mil. Kč, které by se dali vyu-cca 2,5 mil. Kč, které by se dali vyu-
žít pro něco konkrétního a prospěš-žít pro něco konkrétního a prospěš-
ného, např. projekt městské spor-ného, např. projekt městské spor-
tovní haly nebo kulturního sálu, tovní haly nebo kulturního sálu, 
které ve městě dlouhodobě chybí, které ve městě dlouhodobě chybí, 
přestože je snad všechny tradiční přestože je snad všechny tradiční 
i nové subjekty kandidující do za-i nové subjekty kandidující do za-
stupitelstva mají (dlouhá léta) ve stupitelstva mají (dlouhá léta) ve 
svém volebním programu. Jaké svém volebním programu. Jaké 
konkrétní kroky pro jejich realizaci konkrétní kroky pro jejich realizaci 
dosud udělaly?dosud udělaly?

Chápu, že celková fi nanční ná-Chápu, že celková fi nanční ná-
lada společnosti je špatná, nicmé-lada společnosti je špatná, nicmé-
ně věřím, že pokud občané uvidí za ně věřím, že pokud občané uvidí za 
své peníze ve městě konkrétní vý-své peníze ve městě konkrétní vý-
sledky, potom budou městu odvá-sledky, potom budou městu odvá-
dět peníze s lehčím srdcem než je dět peníze s lehčím srdcem než je 
tomu dnes.tomu dnes.

Petr Eliška ml.Petr Eliška ml.
Kulturně!Kulturně!

Městská sportovní hala, kulturní sál nebo dotování odpadu?

Pokračování ze str. 20

tech. Důležitosti tohoto faktu však tech. Důležitosti tohoto faktu však 
neodpovídá kvalita diskuse ani in-neodpovídá kvalita diskuse ani in-
formovanost občanů. Například formovanost občanů. Například 
jsem nezaznamenal žádnou infor-jsem nezaznamenal žádnou infor-
maci o středečním jednání zastupi-maci o středečním jednání zastupi-
telstva v této věci, např. na plaká-telstva v této věci, např. na plaká-
tech. I tak přišlo dost občanů, kteří tech. I tak přišlo dost občanů, kteří 
se tísnili v zasedací místnosti rad-se tísnili v zasedací místnosti rad-
nice. Nebylo by na místě, v přípa-nice. Nebylo by na místě, v přípa-
dě tak závažných záležitostí, dosta-dě tak závažných záležitostí, dosta-
tečně dopředu široce informovat tečně dopředu široce informovat 
o jednání zastupitelstva a zajistit o jednání zastupitelstva a zajistit 
větší prostory pro více lidí, kterých větší prostory pro více lidí, kterých 
se to týká? Rovněž mám pocit, že se to týká? Rovněž mám pocit, že 
debata o tom, jaké město vlastně debata o tom, jaké město vlastně 
chceme, jak ho chceme rozvíjet, se chceme, jak ho chceme rozvíjet, se 
měla vést již v době zadání územ-měla vést již v době zadání územ-
ního plánu. Rada města ve spolu-ního plánu. Rada města ve spolu-
práci se zastupitelstvem a staveb-práci se zastupitelstvem a staveb-
ním úřadem měla připravit doku-ním úřadem měla připravit doku-
ment přehledně shrnující její před-ment přehledně shrnující její před-
stavy, dát je k diskusi do tisku i na stavy, dát je k diskusi do tisku i na 
internet a svolat k němu mimořád-internet a svolat k němu mimořád-
né jednání v kině. né jednání v kině. 

Možná bychom se vyhnuli po-Možná bychom se vyhnuli po-
divné situaci, kdy na jednání zastu-divné situaci, kdy na jednání zastu-
pitelstva, o kterém zde píši, koalič-pitelstva, o kterém zde píši, koalič-
ní zastupitel a zřejmě jeden z klí-ní zastupitel a zřejmě jeden z klí-
čových mužů koalice, pan Fajmon, čových mužů koalice, pan Fajmon, 
zpochybní práci architekta, kterému zpochybní práci architekta, kterému 
město zadalo vypracování územní-město zadalo vypracování územní-
ho plánu. Podle svého vyjádření ar-ho plánu. Podle svého vyjádření ar-
chitekt Koubek pracoval s předsta-chitekt Koubek pracoval s předsta-

vou rozšíření Lysé na třináct tisíc lidí vou rozšíření Lysé na třináct tisíc lidí 
během dvaceti let. Pan Fajmon sdě-během dvaceti let. Pan Fajmon sdě-
lil, že Koubkem zpracovaný plán po-lil, že Koubkem zpracovaný plán po-
čítal spíše se sedmnácti tisíci lidmi a čítal spíše se sedmnácti tisíci lidmi a 
že on považuje oba odhady za nere-že on považuje oba odhady za nere-
álné. Podle něj ze statistických úda-álné. Podle něj ze statistických úda-
jů vyplývá, že v příštích dvaceti le-jů vyplývá, že v příštích dvaceti le-
tech Lysá nad Labem nijak zvlášť ne-tech Lysá nad Labem nijak zvlášť ne-
poroste a ani není jeho přáním, aby poroste a ani není jeho přáním, aby 
tomu tak bylo. Jeho cílem prý je, po-tomu tak bylo. Jeho cílem prý je, po-
nechat obrys našeho města vícemé-nechat obrys našeho města vícemé-
ně v jeho nynější podobě a nebudo-ně v jeho nynější podobě a nebudo-
vat zde rozsáhlé obytné a průmyslo-vat zde rozsáhlé obytné a průmyslo-
vé plochy. V tom se s panem zastu-vé plochy. V tom se s panem zastu-
pitelem shoduji, jen nevím, proč to pitelem shoduji, jen nevím, proč to 
nesdělil panu architektovi před tím, nesdělil panu architektovi před tím, 
než ten začal zpracovávat územní než ten začal zpracovávat územní 
plán. Je to město a jeho volení za-plán. Je to město a jeho volení za-
stupitelé a radní, kteří zpracovateli stupitelé a radní, kteří zpracovateli 
územního plánu mají sdělit své před-územního plánu mají sdělit své před-
stavy, a ten je má plnit. stavy, a ten je má plnit. 

Tudíž, můj názor je, že stále je tu Tudíž, můj názor je, že stále je tu 
potřeba o podobě územního plá-potřeba o podobě územního plá-
nu diskutovat a to zejména s obyva-nu diskutovat a to zejména s obyva-
teli celé Lysé. Rada a zastupitelstvo teli celé Lysé. Rada a zastupitelstvo 
by mělo do kina či jiného vhodné-by mělo do kina či jiného vhodné-
ho prostoru svolat setkání s občany, ho prostoru svolat setkání s občany, 
představit tam své záměry a vyslech-představit tam své záměry a vyslech-
nout si názory lidí a na základě dis-nout si názory lidí a na základě dis-
kuse a oprávněných požadavků oby-kuse a oprávněných požadavků oby-
vatel postupovat při přijímání územ-vatel postupovat při přijímání územ-
ního plánu.ního plánu.

Martin TužinskýMartin Tužinský



                             3/2012 LISTY města Lysé nad Labem 22

Od komunálních voleb uplynul Od komunálních voleb uplynul 
již více jak rok a je tedy vhodné při-již více jak rok a je tedy vhodné při-
pomenout si, co se za tu dobu stalo pomenout si, co se za tu dobu stalo 
a jak město pod staronovým vedením a jak město pod staronovým vedením 
žije. Mnozí z vás mají stále v pamě-žije. Mnozí z vás mají stále v pamě-
ti některé předvolební sliby jednotli-ti některé předvolební sliby jednotli-
vých stran a tak je načase podívat se vých stran a tak je načase podívat se 
na to, jak město v současnosti žije, na to, jak město v současnosti žije, 
které události hýbají našim městem které události hýbají našim městem 
a co lze v tomto roce očekávat. a co lze v tomto roce očekávat. 

Lze konstatovat, že nejvíce do dění Lze konstatovat, že nejvíce do dění 
ve městě zasáhlo projednávání kon-ve městě zasáhlo projednávání kon-
ceptu územního plánu a změna pro-ceptu územního plánu a změna pro-
vozovatele kina Luft.vozovatele kina Luft.

Veřejné projednání konceptu Veřejné projednání konceptu 
Územního plánu Lysé nad Labem Územního plánu Lysé nad Labem 
se konalo 31. 8. 2011. Je pravda, že se konalo 31. 8. 2011. Je pravda, že 
skromný oznam o konání akce visel skromný oznam o konání akce visel 
předepsanou dobu na úřední desce, předepsanou dobu na úřední desce, 
avšak kolik občanů si během prázd-avšak kolik občanů si během prázd-
nin chodí pročítat úřední desku? Po-nin chodí pročítat úřední desku? Po-
kud by vedení města mělo opravdu kud by vedení města mělo opravdu 
zájem s občany projednávat tvorbu zájem s občany projednávat tvorbu 
nejvýznamnějšího městského doku-nejvýznamnějšího městského doku-
mentu, který bezprostředně ovlivňuje mentu, který bezprostředně ovlivňuje 
život každého, kdo v Lysé nad Labem život každého, kdo v Lysé nad Labem 
žije, použilo by k informování občanů žije, použilo by k informování občanů 
i jiné, běžně používané zdroje – Lis-i jiné, běžně používané zdroje – Lis-
ty, či městský rozhlas. Přesto, že ve-ty, či městský rozhlas. Přesto, že ve-
řejné projednávání konceptu Územ-řejné projednávání konceptu Územ-
ní plánu bylo svoláno na poslední den ní plánu bylo svoláno na poslední den 
prázdnin s absencí jakékoliv propa-prázdnin s absencí jakékoliv propa-
gace, nakonec přišlo cca 100 občanů. gace, nakonec přišlo cca 100 občanů. 
Tito v bouřlivé diskusi odmítli větši-Tito v bouřlivé diskusi odmítli větši-
nu, z jejich pohledu nesmyslných ná-nu, z jejich pohledu nesmyslných ná-
vrhů zpracovatele arch. Koubka. vrhů zpracovatele arch. Koubka. 

Největší nevoli a nesouhlas vyvo-Největší nevoli a nesouhlas vyvo-
laly tato řešení a návrhy:laly tato řešení a návrhy:
- zbourání kina a na jeho místě - zbourání kina a na jeho místě 
 vybudování kruhového objezdu,  vybudování kruhového objezdu, 
- zastavění třetiny Husova nám. - zastavění třetiny Husova nám. 
 polyfunkčním domem, polyfunkčním domem,
- výstavba severozápadního ob-- výstavba severozápadního ob-
 chvatu města poblíž chráněné  chvatu města poblíž chráněné 
 Hrabanovské černavy, Hrabanovské černavy,
- využití areálu bývalého cukrovaru- využití areálu bývalého cukrovaru
 v Litoli pro průmyslovou zónu,   v Litoli pro průmyslovou zónu,  
- ignorování potřeby bezpečné - ignorování potřeby bezpečné 
 cyklistické dopravy a vybudování  cyklistické dopravy a vybudování 
 systému cyklotras,   systému cyklotras,  
- přeložení komunikace II. třídy - přeložení komunikace II. třídy 
 č. 331 v úseku Vinička – Dvorce, č. 331 v úseku Vinička – Dvorce,
- zrušení zahrádkářské kolonie na - zrušení zahrádkářské kolonie na 
 sídlišti II sídlišti II
- vybudování nákladního přístavu, - vybudování nákladního přístavu, 
 nové vlečky a plavební komory, nové vlečky a plavební komory,
- zastavění ploch v lokalitě Nová - zastavění ploch v lokalitě Nová 
 Litol a části zámeckého vrchu  Litol a části zámeckého vrchu 
 Hrabanov, Hrabanov,
- vystěhování hasičů z centra - vystěhování hasičů z centra 
 města na jeho okraj, města na jeho okraj,
- překlasifi kování ploch zeleně - překlasifi kování ploch zeleně 
 (např. u Penny naproti poště  (např. u Penny naproti poště 
 a dalších ploch zeleně) na zasta- a dalších ploch zeleně) na zasta-
 vitelné plochy vybavenosti, vitelné plochy vybavenosti,

Občanům není osud našeho města lhostejný
- absence jakýchkoliv opatření, - absence jakýchkoliv opatření, 
 vedoucích ke zlepšení vysoké  vedoucích ke zlepšení vysoké 
 prašnosti ve městě. prašnosti ve městě.

Skupinou občanů, tvořenou zá-Skupinou občanů, tvořenou zá-
stupci opozičních politických stran stupci opozičních politických stran 
a uskupení v Lysé a nadšenými obča-a uskupení v Lysé a nadšenými obča-
ny, kterým opravdu na našem městě ny, kterým opravdu na našem městě 
záleží, bylo vypracováno a podáno záleží, bylo vypracováno a podáno 
13 věcně shodných připomínek 13 věcně shodných připomínek 
s celkem 3354 podpisy občanů s celkem 3354 podpisy občanů 
z Lysé.z Lysé.

Jednotliví občané, občanská sdru-Jednotliví občané, občanská sdru-
žení, hasiči, myslivci a zástupci opo-žení, hasiči, myslivci a zástupci opo-
zičních politických subjektů poda-zičních politických subjektů poda-
li celkem 204 připomínek a námitek. li celkem 204 připomínek a námitek. 
Všichni tito občané Lysé byli ochot-Všichni tito občané Lysé byli ochot-
ni věnovat spoustu svého volného ni věnovat spoustu svého volného 
času a námahy pro veřejný zájem času a námahy pro veřejný zájem 
a za tuto, ne úplně samozřejmou ak-a za tuto, ne úplně samozřejmou ak-
tivitu jim patří poděkování. Vysoký tivitu jim patří poděkování. Vysoký 
počet uplatněných námitek a připo-počet uplatněných námitek a připo-
mínek a celkový počet podepsaných mínek a celkový počet podepsaných 
občanů svědčí o jednom: navrhova-občanů svědčí o jednom: navrhova-
ný koncept Územního plánu Lysé ný koncept Územního plánu Lysé 
nad Labem neodpovídá představám nad Labem neodpovídá představám 
občanů o tom, jak by mělo fungovat občanů o tom, jak by mělo fungovat 
a vypadat město, ve kterém žijí. Je a vypadat město, ve kterém žijí. Je 
smutné, že vedení města nebojuje za smutné, že vedení města nebojuje za 
realizaci optimálních životních pod-realizaci optimálních životních pod-
mínky pro své obyvatele, ale naopak mínky pro své obyvatele, ale naopak 
v územním plánu prosazuje nesmy-v územním plánu prosazuje nesmy-
slné návrhy vedoucí k jejich zhoršení. slné návrhy vedoucí k jejich zhoršení. 

Toto se zřetelně projevilo 3. 12. Toto se zřetelně projevilo 3. 12. 
2011 na narychlo svolaném mimo-2011 na narychlo svolaném mimo-
řádném zastupitelstvu s jediným bo-řádném zastupitelstvu s jediným bo-
dem programu: Projednání a schvá-dem programu: Projednání a schvá-
lení připomínek a námitek občanů lení připomínek a námitek občanů 
k návrhu konceptu ÚP. Přes to, že na k návrhu konceptu ÚP. Přes to, že na 
programu byl pouze jeden jediný bod, programu byl pouze jeden jediný bod, 
projednávání trvalo 11 hodin. Obča-projednávání trvalo 11 hodin. Obča-
né již pochopili, že architekt je jen člo-né již pochopili, že architekt je jen člo-
věk, který nakreslí to, co mu vedení věk, který nakreslí to, co mu vedení 
města uloží v zadání. A obrátili proto města uloží v zadání. A obrátili proto 
svůj hněv a nelibost přímo proti vede-svůj hněv a nelibost přímo proti vede-
ní města, které toto zadání vypraco-ní města, které toto zadání vypraco-
valo, avšak v diskusi nebylo schopno valo, avšak v diskusi nebylo schopno 
je logickými argumenty obhájit. Na-je logickými argumenty obhájit. Na-
opak, díky výborně připraveným, cca opak, díky výborně připraveným, cca 
150 diskutujícím občanům, se po-150 diskutujícím občanům, se po-
dařilo většinu nesmyslných návrhů dařilo většinu nesmyslných návrhů 
z konceptu odstranit. Všem těmto ob-z konceptu odstranit. Všem těmto ob-
čanům, kteří se nerozpakovali strá-čanům, kteří se nerozpakovali strá-
vit celou volnou sobotu na projed-vit celou volnou sobotu na projed-
návání konceptu územního plánu, návání konceptu územního plánu, 
je opět třeba poděkovat. Je potěši-je opět třeba poděkovat. Je potěši-
telné, že občané Lysé se „probudili“ telné, že občané Lysé se „probudili“ 
a projevují tak velký zájem o to, jak a projevují tak velký zájem o to, jak 
bude v příštích letech vypadat a fun-bude v příštích letech vypadat a fun-
govat jejich město.govat jejich město.

Je neštěstím, že ne vedení města, Je neštěstím, že ne vedení města, 
ale prostí občané musí prosazovat to, ale prostí občané musí prosazovat to, 
je pro život ve městě tím lepším řeše-je pro život ve městě tím lepším řeše-
ním a to často právě proti vedení měs-ním a to často právě proti vedení měs-
ta. Občané se ptají, v čí prospěch jed-ta. Občané se ptají, v čí prospěch jed-

ná vedení města, když ne ve prospěch ná vedení města, když ne ve prospěch 
svých občanů?svých občanů?

Tuto otázku si občané Lysé nad Tuto otázku si občané Lysé nad 
Labem kladou již delší dobu a to při Labem kladou již delší dobu a to při 
hodnocení předešlých akcí vedení hodnocení předešlých akcí vedení 
města, např.:města, např.:
- rekonstrukce Masarykovy ulice, - rekonstrukce Masarykovy ulice, 
 která realizována bez získání  která realizována bez získání 
 dotací, je nefunkční a již dnes se  dotací, je nefunkční a již dnes se 
 vážně uvažuje o přestavbách,  vážně uvažuje o přestavbách, 
 rozkopávkách a rekonstrukcích, rozkopávkách a rekonstrukcích,
- předražená rekonstrukce letního - předražená rekonstrukce letního 
 kina, které je i po rekonstrukci  kina, které je i po rekonstrukci 
 nefunkční a neschopné provozu, nefunkční a neschopné provozu,
- akce Slunéčkova zahrada, která - akce Slunéčkova zahrada, která 
 skončila naprostým fi askem, skončila naprostým fi askem,
- neodborně vyprojektovaná, rea-- neodborně vyprojektovaná, rea-
 lizována i vedená rekonstrukce lizována i vedená rekonstrukce
 nám. B. Hrozného, což vyvolalo  nám. B. Hrozného, což vyvolalo 
 navíc více náklady ve výši 9 mil. Kč, navíc více náklady ve výši 9 mil. Kč,
- předražená dostavba 2 tříd - předražená dostavba 2 tříd 
 mateřské školky v Brandlově ul., mateřské školky v Brandlově ul.,
- výměna provozovatele kina Luft. - výměna provozovatele kina Luft. 

Tento způsob řízení a vedení měs-Tento způsob řízení a vedení měs-
ta bude bohužel pokračovat i v roce ta bude bohužel pokračovat i v roce 
2012. Většinová vládnoucí koalice si 2012. Většinová vládnoucí koalice si 
schválila rozpočet, ve kterém téměř schválila rozpočet, ve kterém téměř 
všechny investiční fi nanční prostřed-všechny investiční fi nanční prostřed-
ky města budou použity na dobudo-ky města budou použity na dobudo-
vání výše uvedených pomníků ODS vání výše uvedených pomníků ODS 
a na náhrady škod, které při budování a na náhrady škod, které při budování 
těchto pomníků vznikly a vzniknou. těchto pomníků vznikly a vzniknou. 
O vybudování zpevněných komuni-O vybudování zpevněných komuni-
kací, chodníků, osvětlení, kanaliza-kací, chodníků, osvětlení, kanaliza-
ce a další základní vybavenosti si oby-ce a další základní vybavenosti si oby-
vatelé Lysé nad Labem, Dvorců a By-vatelé Lysé nad Labem, Dvorců a By-
šiček mohou nechat akorát tak zdát.šiček mohou nechat akorát tak zdát.

Mlčící většina nespokojených ob-Mlčící většina nespokojených ob-
čanů Lysé nad Labem doposud čanů Lysé nad Labem doposud 
opravdu většinou pouze mlčela. opravdu většinou pouze mlčela. 
Ignorování vůle občanů při projed-Ignorování vůle občanů při projed-
návání konceptu územního plánu návání konceptu územního plánu 

a likvidace stávajícího fungování kina a likvidace stávajícího fungování kina 
Luft byly zřejmě ty poslední kapky, Luft byly zřejmě ty poslední kapky, 
kterými zdánlivě bezedný pohár trpě-kterými zdánlivě bezedný pohár trpě-
livosti občanů se způsobem vládnutí livosti občanů se způsobem vládnutí 
v Lysé vládnoucí koalice přetekl. v Lysé vládnoucí koalice přetekl. 

Nelze se proto divit tomu, že vzni-Nelze se proto divit tomu, že vzni-
kl první veřejně organizovaný protest kl první veřejně organizovaný protest 
občanů – Pryč s PEPANEM. Ke způ-občanů – Pryč s PEPANEM. Ke způ-
sobu prezentace této akce na Face-sobu prezentace této akce na Face-
booku i vlastní realizaci lze určitě mít booku i vlastní realizaci lze určitě mít 
výhrady, avšak s většinou námitek výhrady, avšak s většinou námitek 
protestujících proti současnému ve-protestujících proti současnému ve-
dení města nelze jinak, než souhlasit.dení města nelze jinak, než souhlasit.

Rovněž nelze zpochybnit nezada-Rovněž nelze zpochybnit nezada-
telné právo občanů, vyjádřit své ná-telné právo občanů, vyjádřit své ná-
mitky vůči stávajícímu vedení měs-mitky vůči stávajícímu vedení měs-
ta standardně nahlášenou, naprosto ta standardně nahlášenou, naprosto 
nekonfl iktní, protestní akcí nebo ve-nekonfl iktní, protestní akcí nebo ve-
řejným shromážděním. Rozsah na-řejným shromážděním. Rozsah na-
sazení různých druhů policejních jed-sazení různých druhů policejních jed-
notek na akci PEPAN je mezi občany notek na akci PEPAN je mezi občany 
hodnocen jako neadekvátní. Obča-hodnocen jako neadekvátní. Obča-
né projevili nesouhlas i se samotným né projevili nesouhlas i se samotným 
vystupováním členů policejního sbo-vystupováním členů policejního sbo-
ru. Výrazy typu: vy nám cinkáte klíči ru. Výrazy typu: vy nám cinkáte klíči 
a my vám můžeme zacinkat pouty, a my vám můžeme zacinkat pouty, 
byly v den pohřbu Václava Havla pří-byly v den pohřbu Václava Havla pří-
tomnými občany hodnoceny jako na-tomnými občany hodnoceny jako na-
prosto nepřijatelné. A občané se ptají: prosto nepřijatelné. A občané se ptají: 
kdo to takto objednal? A proč? kdo to takto objednal? A proč? 

Je dobře, že se občané Lysé nad La-Je dobře, že se občané Lysé nad La-
bem se začali zajímat o veřejné dění bem se začali zajímat o veřejné dění 
ve městě a stále více občanů dává na-ve městě a stále více občanů dává na-
jevo, že jim osud našeho města není jevo, že jim osud našeho města není 
lhostejný. Toto přináší naději do bu-lhostejný. Toto přináší naději do bu-
doucna, protože bez morální podpo-doucna, protože bez morální podpo-
ry občanů, není možné dosáhnout ry občanů, není možné dosáhnout 
žádné větší pozitivní změny. Přejeme žádné větší pozitivní změny. Přejeme 
všem našim spoluobčanům, aby jim všem našim spoluobčanům, aby jim 
tento zájem o naše město vydržel po tento zájem o naše město vydržel po 
celý rok 2012.celý rok 2012.

Ing. Zdeněk OsvaldIng. Zdeněk Osvald
zastupitel za TOP09zastupitel za TOP09

Vážení spoluobčané, pro některé to Vážení spoluobčané, pro některé to 
překvapení nebude, ale někteří z Vás překvapení nebude, ale někteří z Vás 
tomu určitě věřit nebudou. Zastupi-tomu určitě věřit nebudou. Zastupi-
tele za slepenou povolební koalici za-tele za slepenou povolební koalici za-
chvátilo několik chorob, které jsou té-chvátilo několik chorob, které jsou té-
měř nevyléčitelné, protože záleží na měř nevyléčitelné, protože záleží na 
morálním profi lu každého jednot-morálním profi lu každého jednot-
livce. Někteří občané měli tu čest zá-livce. Někteří občané měli tu čest zá-
chvaty některých chorob vidět i v pří-chvaty některých chorob vidět i v pří-
mém přenosu na ZM dne 25. 1. 2012 mém přenosu na ZM dne 25. 1. 2012 
a na dotazy druhý den jsem nebyl ani a na dotazy druhý den jsem nebyl ani 
schopen odpovídat.schopen odpovídat.

Jednou z velmi vážných chorob Jednou z velmi vážných chorob 
je je Moribundus antidemocraticus.Moribundus antidemocraticus. 
Není to poprvé, kdy většina zastupi-Není to poprvé, kdy většina zastupi-
telů za totalitní vedoucí koalici ne-telů za totalitní vedoucí koalici ne-
připustila vůbec na program námět připustila vůbec na program námět 
k projednání jiného zastupitele. Ten-k projednání jiného zastupitele. Ten-
tokrát opět mé osobě, jako zastupite-tokrát opět mé osobě, jako zastupite-

li, nebylo umožněno, abych přednesl li, nebylo umožněno, abych přednesl 
návrh na odstoupení starosty a rady návrh na odstoupení starosty a rady 
města, důvody jste si mohli přečíst v města, důvody jste si mohli přečíst v 
mém prohlášení na ZM k návrhu roz-mém prohlášení na ZM k návrhu roz-
počtu města na rok 2012, které bylo počtu města na rok 2012, které bylo 
přílohou zápisu.přílohou zápisu.

Bohužel stávající Zákon o obcích Bohužel stávající Zákon o obcích 
je natolik nedemokratický a proko-je natolik nedemokratický a proko-
rupční, že tento stav umožňuje a ně-rupční, že tento stav umožňuje a ně-
kteří zastupitelé se nemusí ani červe-kteří zastupitelé se nemusí ani červe-
nat, navíc jsou většinou NAMODRO. nat, navíc jsou většinou NAMODRO. 

Většina zbylých demokratů v tom-Většina zbylých demokratů v tom-
to státě se již těší na novelu Zákona to státě se již těší na novelu Zákona 
o obcích, kde se předpokládá, že bu-o obcích, kde se předpokládá, že bu-
dou např. přísnější pravidla při naklá-dou např. přísnější pravidla při naklá-
dání s obecním majetkem a uvádění dání s obecním majetkem a uvádění 
jmenovitého hlasování při rozhodo-jmenovitého hlasování při rozhodo-
vání o majetku. Další změna spočí-vání o majetku. Další změna spočí-

Záhadné nemoci

Pokračování na str. 23
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Na mimořádném veřejném za-Na mimořádném veřejném za-
sedání zastupitelstva našeho měs-sedání zastupitelstva našeho měs-
ta k územnímu plánu, které se kona-ta k územnímu plánu, které se kona-
lo 3. prosince 2011, jsem jako zástup-lo 3. prosince 2011, jsem jako zástup-
ce veřejnosti k námitce proti výstav-ce veřejnosti k námitce proti výstav-
bě v Litoli „Nová Litol“, spojené s ná-bě v Litoli „Nová Litol“, spojené s ná-
mitkou proti zástavbě na Hrabanově mitkou proti zástavbě na Hrabanově 
(tyto pozemky sousedí s významným (tyto pozemky sousedí s významným 
krajinným prvkem Za zámkem), byla krajinným prvkem Za zámkem), byla 
spokojena – moje námitka byla přija-spokojena – moje námitka byla přija-
ta.ta.

Pro jistotu jsem si naplánovala Pro jistotu jsem si naplánovala 
účast na zasedání zastupitelstva měs-účast na zasedání zastupitelstva měs-
ta 25. ledna 2011, abych se dozvě-ta 25. ledna 2011, abych se dozvě-
děla, jaké konkrétní podklady v této děla, jaké konkrétní podklady v této 
věci byly zastupitelstvem schváleny věci byly zastupitelstvem schváleny 
pro urbanistu, který je pak zapracuje pro urbanistu, který je pak zapracuje 
do územního plánu. Velkým překva-do územního plánu. Velkým překva-
pením pro mne bylo, že několik dní pením pro mne bylo, že několik dní 
před tímto zasedáním zastupitelstva před tímto zasedáním zastupitelstva 
rada města byla proti té části námit-rada města byla proti té části námit-
ky, týkající se zástavby na Hrabanově ky, týkající se zástavby na Hrabanově 
(označené v konceptu ÚP 51c).(označené v konceptu ÚP 51c).

Je dobré si všímat, jak se na zasedání zastupitelstva hlasuje...
S jistými obavami, ale přesto ješ-S jistými obavami, ale přesto ješ-

tě s nadějí, jsem tedy šla na zasedá-tě s nadějí, jsem tedy šla na zasedá-
ní zastupitelstva – tam mi bylo řeče-ní zastupitelstva – tam mi bylo řeče-
no, že „……stavební úřad zapomněl no, že „……stavební úřad zapomněl 
3.12.2011 tuto část námitky zastupi-3.12.2011 tuto část námitky zastupi-
telstvu předložit, tak se tedy projed-telstvu předložit, tak se tedy projed-
nává dodatečně na tomto zastupitel-nává dodatečně na tomto zastupitel-
stvu….“ I přes moje upozornění, že stvu….“ I přes moje upozornění, že 
stávající legislativa neumožňuje tako-stávající legislativa neumožňuje tako-
véto dodatečné projednání námitky véto dodatečné projednání námitky 
a že mi nebylo oznámeno, že se moje a že mi nebylo oznámeno, že se moje 
námitka bude projednávat odděleně, námitka bude projednávat odděleně, 
nechal pan starosta Havelka o této nechal pan starosta Havelka o této 
části námitky znovu hlasovat(!).části námitky znovu hlasovat(!).

Všimněte si, jak se k tomu poté jed-Všimněte si, jak se k tomu poté jed-
notliví zastupitelé postavili: pánové notliví zastupitelé postavili: pánové 
Osvald a Eliška s tímto dodatečným Osvald a Eliška s tímto dodatečným 
projednáním nesouhlasili; pan Fa-projednáním nesouhlasili; pan Fa-
jmon vehementně a vemlouvavě ar-jmon vehementně a vemlouvavě ar-
gumentoval fi nanční stránkou a tím, gumentoval fi nanční stránkou a tím, 
že „město může na prodeji pozem-že „město může na prodeji pozem-
ků na Hrabanově vydělat….“. Pro zá-ků na Hrabanově vydělat….“. Pro zá-
stavbu Hrabanova nakonec byli za-stavbu Hrabanova nakonec byli za-

stupitelé: paní Chloupková, pánové stupitelé: paní Chloupková, pánové 
Havelka, Fajmon, Kopecký, Houštec-Havelka, Fajmon, Kopecký, Houštec-
ký, Firman, Horvát, Kolman. ký, Firman, Horvát, Kolman. 

Výsledkem tedy je nepřijetí této Výsledkem tedy je nepřijetí této 
části mé námitky a rozhodnutí nechat části mé námitky a rozhodnutí nechat 
pozemky na Hrabanově zastavět! pozemky na Hrabanově zastavět! 

Velice mne zaráží, že jmenovaným Velice mne zaráží, že jmenovaným 
zastupitelům jde pouze o peníze(?), zastupitelům jde pouze o peníze(?), 
vůbec je nezajímá, že právě spustili vůbec je nezajímá, že právě spustili 
nevratný proces, který zásadně zne-nevratný proces, který zásadně zne-
hodnotí krajinu pro naše potomky. Je hodnotí krajinu pro naše potomky. Je 
dobré si zapamatovat, jak kdo hlaso-dobré si zapamatovat, jak kdo hlaso-
val!val!

Dále číst nemusíte, pro ty z vás, Dále číst nemusíte, pro ty z vás, 
koho zajímá i kontext věcí, si dovo-koho zajímá i kontext věcí, si dovo-
luji ocitovat část první kapitoly kni-luji ocitovat část první kapitoly kni-
hy Václava Cílka „Obraz krajiny – Po-hy Václava Cílka „Obraz krajiny – Po-
hled ze středních Čech“:hled ze středních Čech“:

Krajinu chráníme nejenom kvů-Krajinu chráníme nejenom kvů-
li přírodě, ale zejména pro lidi, kteří v li přírodě, ale zejména pro lidi, kteří v 
ní žijí a nalézají v ní odpočinek a útě-ní žijí a nalézají v ní odpočinek a útě-
chu či potvrzení toho, čím jsou. Krása chu či potvrzení toho, čím jsou. Krása 
a harmoničnost krajiny má i ekono-a harmoničnost krajiny má i ekono-

mický význam. Lidé raději bydlí v čis-mický význam. Lidé raději bydlí v čis-
tých a přirozených krajinách, které lá-tých a přirozených krajinách, které lá-
kají k pobytu a dalším aktivitám. Pří-kají k pobytu a dalším aktivitám. Pří-
liv návštěvníků do zemí, které si doká-liv návštěvníků do zemí, které si doká-
zali udržet svůj krajinný ráz jako Slo-zali udržet svůj krajinný ráz jako Slo-
vinsko či Rakousko, ostatně ukazuje, vinsko či Rakousko, ostatně ukazuje, 
že krása krajiny není jen estetickou, že krása krajiny není jen estetickou, 
ale také ekonomickou záležitostí…ale také ekonomickou záležitostí…

Jedním z velkých témat moder-Jedním z velkých témat moder-
ní doby je kvalita života, jejíž součás-ní doby je kvalita života, jejíž součás-
tí je kvalita životního prostředí i něco, tí je kvalita životního prostředí i něco, 
co se např. v Anglii nazývá „právo na co se např. v Anglii nazývá „právo na 
přírodu“. Znamená to, že každý člo-přírodu“. Znamená to, že každý člo-
věk by měl mít možnost se snadno věk by měl mít možnost se snadno 
dostat do harmonické a jen málo po-dostat do harmonické a jen málo po-
rušené krajiny a přírody. Je dobré si rušené krajiny a přírody. Je dobré si 
uvědomit, v jak mimořádné zemi stá-uvědomit, v jak mimořádné zemi stá-
le ještě žijeme.le ještě žijeme.

(Václav Cílek, Obraz krajiny – Po-(Václav Cílek, Obraz krajiny – Po-
hled ze středních Čech, vydalo nakla-hled ze středních Čech, vydalo nakla-
datelství Dokořán v 2011)datelství Dokořán v 2011)

Ing. Jitka Fialová,Ing. Jitka Fialová,
zástupce veřejnosti zástupce veřejnosti 

Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,
obracíte se na mne i přímo do mís-obracíte se na mne i přímo do mís-

ta bydliště a chcete vědět více o AN-ta bydliště a chcete vědět více o AN-
KETĚ, která je podle mne dílem KETĚ, která je podle mne dílem 
hnutí „PEPAN“. Jsem potěšen tím, hnutí „PEPAN“. Jsem potěšen tím, 
že mimo jiné zatrháváte mne na post že mimo jiné zatrháváte mne na post 
starosty města a velice si toho vážím. starosty města a velice si toho vážím. 
Musím Vás ale zklamat, ten kdo to Musím Vás ale zklamat, ten kdo to 
organizuje, asi nedomyslel, že bu-organizuje, asi nedomyslel, že bu-
de-li výsledek ankety posílán ane-de-li výsledek ankety posílán ane-
bo předáván na uvedenou adresu, tj. bo předáván na uvedenou adresu, tj. 
MěÚ v Lysé nad Labem, že bohužel MěÚ v Lysé nad Labem, že bohužel 
s největší pravděpodobností skon-s největší pravděpodobností skon-
čí v koši. Car George Modrý, nikdy čí v koši. Car George Modrý, nikdy 
nepřipustí, aby občané o něčem roz-nepřipustí, aby občané o něčem roz-
hodovali a jak jste sami již měli mož-hodovali a jak jste sami již měli mož-
nost poznat, názor, který je správný, nost poznat, názor, který je správný, 
musí být jen jeden, diskuze k někte-musí být jen jeden, diskuze k někte-
rým tématům se vůbec v rámci “de-rým tématům se vůbec v rámci “de-
mokracie“ nepřipouští.mokracie“ nepřipouští.

Jistě pochopíte, že v mém věku, Jistě pochopíte, že v mém věku, 
jako soudný člověk, bych funkci jako soudný člověk, bych funkci 

starosty ani nepřevzal, i kdybych starosty ani nepřevzal, i kdybych 
byl zvolen. Na nápravu chyb stá-byl zvolen. Na nápravu chyb stá-
vajícího vedení města musí při-vajícího vedení města musí při-
jít někdo mladší, revokace a ná-jít někdo mladší, revokace a ná-
prava řady nedomyšlených akcí prava řady nedomyšlených akcí 
a opatření současného vedení měs-a opatření současného vedení měs-
ta bude dlouhodobá a výsledek ne-ta bude dlouhodobá a výsledek ne-
jistý. Přesto Vám všem velice děku-jistý. Přesto Vám všem velice děku-
ji ještě jednou za důvěru, a dokud ji ještě jednou za důvěru, a dokud 
budu moci, tak budu lžím a ma-budu moci, tak budu lžím a ma-
nipulacím klást maximální mož-nipulacím klást maximální mož-
ný odpor a hledat současně vlast-ný odpor a hledat současně vlast-
ní řešení. Nikdy jsem nekritizoval ní řešení. Nikdy jsem nekritizoval 
po dobu 5 let, co jsem ve funkci za-po dobu 5 let, co jsem ve funkci za-
stupitele, pouze pro kritiku jako ta-stupitele, pouze pro kritiku jako ta-
kovou, jako opoziční zastupitel bez kovou, jako opoziční zastupitel bez 
vlastních návrhů, podnětů a ná-vlastních návrhů, podnětů a ná-
padů. Ty často končily také v koši, padů. Ty často končily také v koši, 
a že byl někdy porušován Zákon a že byl někdy porušován Zákon 
o obcích, RM příliš nevadilo.o obcích, RM příliš nevadilo.

Váš zastupitelVáš zastupitel
Ing. Petr GregorIng. Petr Gregor

vá v poskytování informací zastupi-vá v poskytování informací zastupi-
telům, odpověď bude muset být po-telům, odpověď bude muset být po-
skytnuta hned, ne v 30-ti denní lhůtě, skytnuta hned, ne v 30-ti denní lhůtě, 
změny by měly nastat rovněž v komu-změny by měly nastat rovněž v komu-
nikaci mezi RM a ZM, každý námět nikaci mezi RM a ZM, každý námět 
zastupitele musí být dán na program zastupitele musí být dán na program 
a projednán. Současně bude zřízena a projednán. Současně bude zřízena 
centrální adresa pro zveřejňování za-centrální adresa pro zveřejňování za-
kázek, přijetí etického kodexu bude kázek, přijetí etického kodexu bude 
povinné, rovněž se bude ještě posu-povinné, rovněž se bude ještě posu-
zovat posílení pravomocí kontrolního zovat posílení pravomocí kontrolního 
výboru apod.výboru apod.

Pokud bude novela přijata Par-Pokud bude novela přijata Par-
lamentem, tak už takovýto způsob lamentem, tak už takovýto způsob 
amorálního jednání, nebude možný.amorálního jednání, nebude možný.

Dále se rozšířila v zastupitelstvu Dále se rozšířila v zastupitelstvu 
choroba choroba Moribundus komedianti-Moribundus komedianti-
kus,kus, opravdu závažná choroba. Uve- opravdu závažná choroba. Uve-
du příklad. Zastupitelstvo schválilo du příklad. Zastupitelstvo schválilo 
Strategický plán rozvoje města dne Strategický plán rozvoje města dne 
19. 10. a současně zřídilo Výbor pro 19. 10. a současně zřídilo Výbor pro 
strategické plánování k velké nelibos-strategické plánování k velké nelibos-
ti některých členů koalice, zejména z ti některých členů koalice, zejména z 
řad ODS. Ti, přestože by měli vědět, řad ODS. Ti, přestože by měli vědět, 
že každá kapitalistická fi rma plánu-že každá kapitalistická fi rma plánu-
je jako divá, tak při slově plánování je jako divá, tak při slově plánování 
omdlévají a chovají se tak, jako když omdlévají a chovají se tak, jako když 
býkovi dáte před oči červený hadr. býkovi dáte před oči červený hadr. 
Přitom ze 14 přítomných zastupitelů Přitom ze 14 přítomných zastupitelů 
bylo pro schválení Strategického plá-bylo pro schválení Strategického plá-
nu 13 a pro zřízení výboru 9, proti 2 a nu 13 a pro zřízení výboru 9, proti 2 a 
zdrželi se 3 zastupitelé.zdrželi se 3 zastupitelé.

Nejenom já, ale i řada dalších za-Nejenom já, ale i řada dalších za-
stupitelů očekávala, že nastane kla-stupitelů očekávala, že nastane kla-
sický proces jako u již dříve zříze-sický proces jako u již dříve zříze-
ných výborů dle zákona, tj. u Výbo-ných výborů dle zákona, tj. u Výbo-
ru kontrolního a fi nančního. Uplynu-ru kontrolního a fi nančního. Uplynu-
ly však téměř 3 měsíce a nic. Tak jsem ly však téměř 3 měsíce a nic. Tak jsem 
se odvážil na ZM dne 25. 1. 2012 ini-se odvážil na ZM dne 25. 1. 2012 ini-

ciovat proces obsazení výboru. K to-ciovat proces obsazení výboru. K to-
muto jednání byli navrženi do Výbo-muto jednání byli navrženi do Výbo-
ru zástupci pouze stranami TOP 09 ru zástupci pouze stranami TOP 09 
a KSČM a doporučen další postup a KSČM a doporučen další postup 
vč. základního programu činnosti vč. základního programu činnosti 
vč. změny názvu Výboru.vč. změny názvu Výboru.

K tomuto tématu však zachvá-K tomuto tématu však zachvá-
til členy koalice téměř amok. I ti, co til členy koalice téměř amok. I ti, co 
schválil před třemi měsíci Strategic-schválil před třemi měsíci Strategic-
ký plán a Ti, co zřídili Výbor, nako-ký plán a Ti, co zřídili Výbor, nako-
nec personálie odmítli a fakticky od nec personálie odmítli a fakticky od 
samého počátku činnost tohoto vý-samého počátku činnost tohoto vý-
boru paralyzovali, a to přesto, že pr-boru paralyzovali, a to přesto, že pr-
votním jeho úkolem bylo Strategic-votním jeho úkolem bylo Strategic-
ký plán projednat s veřejností. Již na ký plán projednat s veřejností. Již na 
minulém jednání ZM jsem navrhoval minulém jednání ZM jsem navrhoval 
těm, kteří nechtějí naplňovat schvá-těm, kteří nechtějí naplňovat schvá-
lený Strategický plán města, aby od-lený Strategický plán města, aby od-
stoupili a neškodili městu a jeho ob-stoupili a neškodili městu a jeho ob-
čanům. Někteří se však postů drží jak čanům. Někteří se však postů drží jak 
čert kříže.čert kříže.

Současná vedoucí koalice nemá Současná vedoucí koalice nemá 
o rozvoj města zájem, tu zajímají pou-o rozvoj města zájem, tu zajímají pou-
ze jejich volební programy a pokud ze jejich volební programy a pokud 
možno privatizace toho, co se ješ-možno privatizace toho, co se ješ-
tě dá a hlavně pokračovat ve starých tě dá a hlavně pokračovat ve starých 
kolejích, dělat akce ne pro občany kolejích, dělat akce ne pro občany 
a pro město, ale pro své úzké specifi c-a pro město, ale pro své úzké specifi c-
ké zájmy, pro své zviditelnění anebo ké zájmy, pro své zviditelnění anebo 
pro zájmy svých soukmenovců. Pak pro zájmy svých soukmenovců. Pak 
jim pochopitelně Strategický plán jim pochopitelně Strategický plán 
v jejich nezřízeném a neřízeném roz-v jejich nezřízeném a neřízeném roz-
letu překáží.letu překáží.

Jako poslední onemocnění jsem Jako poslední onemocnění jsem 
zaregistroval zaregistroval Moribundus invekti-Moribundus invekti-
vus, vus, ten členy RM doslova cloumá. ten členy RM doslova cloumá. 
Pokud se jim nedaří řídit město ale-Pokud se jim nedaří řídit město ale-
spoň poloprofesionálně, tak se sta-spoň poloprofesionálně, tak se sta-
li profesionály, v invektivách, pomlu-li profesionály, v invektivách, pomlu-

vách a nactiutrhačství, vůči svým vách a nactiutrhačství, vůči svým 
kolegům, zastupitelům, zejména kolegům, zastupitelům, zejména 
z řad opozice. A to veřejně, v zápisech z řad opozice. A to veřejně, v zápisech 
z RM, v odpovědích na interpelace z RM, v odpovědích na interpelace 
anebo při projednávání problematiky anebo při projednávání problematiky 
na ZM a tím také na webových stán-na ZM a tím také na webových stán-
kách města. Abych se vyhnul všem kách města. Abych se vyhnul všem 
fámám, tak prohlašuji, že jsem s fámám, tak prohlašuji, že jsem s 
ohledem na poslední pomluvy, ma-ohledem na poslední pomluvy, ma-
jící charakter úmyslu mne jedno-jící charakter úmyslu mne jedno-
značně před veřejností poškodit, značně před veřejností poškodit, 
jako úřední osobu, podal jsem dne jako úřední osobu, podal jsem dne 
23. 12. 2012 na pana starostu trest-23. 12. 2012 na pana starostu trest-
ní oznámení.ní oznámení.

Závěrem bych Vám chtěl sdělit, že Závěrem bych Vám chtěl sdělit, že 
toto je asi můj poslední příspěvek, pro-toto je asi můj poslední příspěvek, pro-
tože hlavní městský cenzor se chys-tože hlavní městský cenzor se chys-
tá podle závěrů jedné z RM, konané tá podle závěrů jedné z RM, konané 
dne 10. 1. 2012, časopis Listy přemě-dne 10. 1. 2012, časopis Listy přemě-
nit pouze na informační Zpravodaj. To nit pouze na informační Zpravodaj. To 
znamená, že od chvíle, kdy se tak sta-znamená, že od chvíle, kdy se tak sta-
ne, si budete moci přečíst pouze jeden ne, si budete moci přečíst pouze jeden 
názor, a to jakých úspěchů koalice do-názor, a to jakých úspěchů koalice do-
sáhla v kapitalistickém rozvoji města. sáhla v kapitalistickém rozvoji města. 
O tom, co se ji nepovedlo, však nepad-O tom, co se ji nepovedlo, však nepad-
ne ani čárka, viz komentáře u přátelské ne ani čárka, viz komentáře u přátelské 
fi rmy pana starosty - TV Manoly. fi rmy pana starosty - TV Manoly. 

Petr Gregor, zastupitelPetr Gregor, zastupitel
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 O tom, že město potřebuje nový  O tom, že město potřebuje nový 
obchvat, není sporu. Již dávno zde obchvat, není sporu. Již dávno zde 
měl být. V současné době však není měl být. V současné době však není 
reálná naděje, že bude výstavba do reálná naděje, že bude výstavba do 
5 let zahájena. Není ani příliš reál-5 let zahájena. Není ani příliš reál-
ná naděje jeho kolaudace a uvedení ná naděje jeho kolaudace a uvedení 
do provozu do 10 let. Sám se tedy do provozu do 10 let. Sám se tedy 
se vší pravděpodobností nového ob-se vší pravděpodobností nového ob-
chvatu nedožiji, ale většina obyvatel chvatu nedožiji, ale většina obyvatel 
města ano a někteří zde také prožijí města ano a někteří zde také prožijí 
celý svůj život.celý svůj život.

Dnes jsme svědky, že obchva-Dnes jsme svědky, že obchva-
ty měst se k městu nepřimykají, ale ty měst se k městu nepřimykají, ale 
jsou vedeny velkým obloukem ko-jsou vedeny velkým obloukem ko-
lem něho. Jen namátkou uvedu ob-lem něho. Jen namátkou uvedu ob-
chvat některých měst např. mezi chvat některých měst např. mezi 
Nymburkem a Poděbrady, obchvat Nymburkem a Poděbrady, obchvat 
Kolína, Kutné Hory, Čáslavi, Tábo-Kolína, Kutné Hory, Čáslavi, Tábo-
ra, Hradce Králové a dalších. Sil-ra, Hradce Králové a dalších. Sil-
ně zatížená dopravní tepna, kterou ně zatížená dopravní tepna, kterou 
bezesporu silnice spojující nejkrat-bezesporu silnice spojující nejkrat-
ším směrem před Prahou dvě dálni-ším směrem před Prahou dvě dálni-
ce bude, je svým způsobem obtížně ce bude, je svým způsobem obtížně 
městem překročitelná hranice, kte-městem překročitelná hranice, kte-

Zamyšlení nad novým Územním plánem – vize budoucnosti?
rá městu vymezuje urbanisticky vy-rá městu vymezuje urbanisticky vy-
užitelný prostor.užitelný prostor.

Proto jsem na veřejném zasedá-Proto jsem na veřejném zasedá-
ní MěZ ve školní jídelně Eurestu ní MěZ ve školní jídelně Eurestu 
3. 12. 2011 nastínil myšlenku ve-3. 12. 2011 nastínil myšlenku ve-
dení obchvatu v jiné stopě – trase, dení obchvatu v jiné stopě – trase, 
než je ta v dnešním Územním plá-než je ta v dnešním Územním plá-
nu, i nově zpracovávaném navrho-nu, i nově zpracovávaném navrho-
vána. Při enormním nárůstu silnič-vána. Při enormním nárůstu silnič-
ního provozu není možné stále vy-ního provozu není možné stále vy-
cházet z parametrů zatížení komu-cházet z parametrů zatížení komu-
nikace mezi Benátkami nad Jizerou nikace mezi Benátkami nad Jizerou 
a Starým Vestcem, které byly pod-a Starým Vestcem, které byly pod-
kladem pro zpracování návrhu ob-kladem pro zpracování návrhu ob-
chvatu našeho města v roce 1994-6. chvatu našeho města v roce 1994-6. 
Vzhledem k výše uvedenému je lépe Vzhledem k výše uvedenému je lépe 
upustit od dosud nerealizovaného upustit od dosud nerealizovaného 
projektu a samotným životem dnes projektu a samotným životem dnes 
již překonané koncepce. Město by již překonané koncepce. Město by 
mělo ve spolupráci s Milovicemi, mělo ve spolupráci s Milovicemi, 
Stratovem a Ostrou usilovat o změ-Stratovem a Ostrou usilovat o změ-
nu projektu obchvatu a jeho vede-nu projektu obchvatu a jeho vede-
ní v nové stopě i po katastru jejich ní v nové stopě i po katastru jejich 
území.území.

Se vší pravděpodobností dojde Se vší pravděpodobností dojde 
v budoucnu k užší spolupráci mezi v budoucnu k užší spolupráci mezi 
městy Milovice a Lysá nad Labem. městy Milovice a Lysá nad Labem. 
Bude jí však kladeno mnoho nejen Bude jí však kladeno mnoho nejen 
administrativních překážek. Ty bu-administrativních překážek. Ty bu-
dou částečně vycházet i z rivality dou částečně vycházet i z rivality 
okolních, v našem okrese velkých okolních, v našem okrese velkých 
měst – Nymburka a Poděbrad. Již měst – Nymburka a Poděbrad. Již 
dnes je sídelní potenciál dvojměs-dnes je sídelní potenciál dvojměs-
tí Lysá-Milovice (cca 20 000 obyva-tí Lysá-Milovice (cca 20 000 obyva-
tel) větší, než Nymburka s Draheli-tel) větší, než Nymburka s Draheli-
cemi či Poděbrad s Velkým Zbožím. cemi či Poděbrad s Velkým Zbožím. 
Je to mimořádné období, ve kterém Je to mimořádné období, ve kterém 
ve velice krátkém časovém obdo-ve velice krátkém časovém obdo-
bí vzniká velký sídelní útvar v těs-bí vzniká velký sídelní útvar v těs-
né blízkosti cca 30 km od hlavní-né blízkosti cca 30 km od hlavní-
ho města a jeho okrajové části (Pra-ho města a jeho okrajové části (Pra-
ha – Horní Počernice). Záleží jen ha – Horní Počernice). Záleží jen 
na tom, aby si tuto skutečnost uvě-na tom, aby si tuto skutečnost uvě-
domili nejen volební zástupci obou domili nejen volební zástupci obou 
měst, ale zejména občané žijících měst, ale zejména občané žijících 
v Lysé a Milovicích. Pokud bude v Lysé a Milovicích. Pokud bude 
vůle (případně ekonomická nut-vůle (případně ekonomická nut-
nost) k vzájemné spolupráci, pak nost) k vzájemné spolupráci, pak 

i zde by byl rychlejší pokrok v zajiš-i zde by byl rychlejší pokrok v zajiš-
ťování plné občanské vybavenosti ťování plné občanské vybavenosti 
vhodné velikosti pro toto dvojměs-vhodné velikosti pro toto dvojměs-
tí.tí.

Nové trasování obchvatu (napří-Nové trasování obchvatu (napří-
klad jeho přeložení na severní stra-klad jeho přeložení na severní stra-
nu Šibáku) by se tak mohlo stát nu Šibáku) by se tak mohlo stát 
prvním společným projektem obou prvním společným projektem obou 
měst. Dalšími projekty by mohla měst. Dalšími projekty by mohla 
být společná občanská vybavenost, být společná občanská vybavenost, 
která oběma městům chybí a jako která oběma městům chybí a jako 
společný projekt by mohla být lépe společný projekt by mohla být lépe 
a účelněji využita. Jedná se např. a účelněji využita. Jedná se např. 
o krytý plavecký bazén, který již sto-o krytý plavecký bazén, který již sto-
jí v Litomyšli, zimní stadion jako jí v Litomyšli, zimní stadion jako 
v Kolíně či v Benátkách n. J., Spo-v Kolíně či v Benátkách n. J., Spo-
lečenské centrum – obdoba stavby lečenské centrum – obdoba stavby 
v Trutnově, podpora propojení že-v Trutnově, podpora propojení že-
leznice z konečné v Milovicích do leznice z konečné v Milovicích do 
Čachovic a dále na Mladou Bole-Čachovic a dále na Mladou Bole-
slav, Liberec až do Polska či Němec-slav, Liberec až do Polska či Němec-
ka, ubytovací kapacity atp.ka, ubytovací kapacity atp.

Tomáš SedláčekTomáš Sedláček
zastupitel za KDU-ČSLzastupitel za KDU-ČSL

V minulém čísle Listů, na čtvrté V minulém čísle Listů, na čtvrté 
stránce se snaží p. starosta obhajovat stránce se snaží p. starosta obhajovat 
postup radnice při odsouhlasení Ra-postup radnice při odsouhlasení Ra-
dou města objem víceprací v hodno-dou města objem víceprací v hodno-
tě více než 30% z původně rozpočto-tě více než 30% z původně rozpočto-
vané částky při investici „revitalizace vané částky při investici „revitalizace 
historického centra města Lysá nad historického centra města Lysá nad 
Labem“ s poukazem na mé působe-Labem“ s poukazem na mé působe-
ní na radnici v minulém volebním ob-ní na radnici v minulém volebním ob-
dobí. Zřejmě má příliš krátkou paměť dobí. Zřejmě má příliš krátkou paměť 
a tak dovolte, abych jí osvěžil nejen a tak dovolte, abych jí osvěžil nejen 
jemu, ale také Vás, čtenáře listů se-jemu, ale také Vás, čtenáře listů se-
známil s holými skutečnostmi v této známil s holými skutečnostmi v této 
kause.kause.

Úvodem je nutno konstatovat, že Úvodem je nutno konstatovat, že 
po volbách v roce 2006 přes můj po-po volbách v roce 2006 přes můj po-
žadavek na organizační úpravu mati-žadavek na organizační úpravu mati-
ce - rozdělení odpovědnosti a pravo-ce - rozdělení odpovědnosti a pravo-
mocí ve vedení města, byl návrh ra-mocí ve vedení města, byl návrh ra-
dou města (v obsazení 3x ODS, 1x dou města (v obsazení 3x ODS, 1x 
ČSSD a 1x KDÚ-ČSL) zamítnut. Na-ČSSD a 1x KDÚ-ČSL) zamítnut. Na-
konec mi byl přidělen odbor dopra-konec mi byl přidělen odbor dopra-
vy (tedy výkonu státní správy). Sprá-vy (tedy výkonu státní správy). Sprá-
vu majetku města, investice a další si vu majetku města, investice a další si 
ponechal p. starosta. Není tedy prav-ponechal p. starosta. Není tedy prav-
divé tvrzení starosty, že jsem se přímo divé tvrzení starosty, že jsem se přímo 
podílel na zpracování projektové do-podílel na zpracování projektové do-
kumentace pro rekonstrukci náměs-kumentace pro rekonstrukci náměs-
tí B. Hrozného. Pan starosta v tomto tí B. Hrozného. Pan starosta v tomto 
případě bohapustě lže. Přesto jsem z případě bohapustě lže. Přesto jsem z 
titulu své praxe a autorizace v oblas-titulu své praxe a autorizace v oblas-
ti výstavby považoval za nutné upo-ti výstavby považoval za nutné upo-
zornit na určité nedostatky v souvis-zornit na určité nedostatky v souvis-
losti se Stavebním zákonem, vyhlášce losti se Stavebním zákonem, vyhlášce 
o dokumentaci staveb a dalších před-o dokumentaci staveb a dalších před-
pisů, norem či doporučeních souvi-pisů, norem či doporučeních souvi-
sejících s investiční výstavbou. Také sejících s investiční výstavbou. Také 
jsem požadoval, aby odpovědní pra-jsem požadoval, aby odpovědní pra-

covníci byli proškoleni v oboru své covníci byli proškoleni v oboru své 
činnosti a získali příslušné autoriza-činnosti a získali příslušné autoriza-
ce, případně zvláštní způsobilosti tak, ce, případně zvláštní způsobilosti tak, 
aby nebyl nejvyšší kvalifi kací, kromě aby nebyl nejvyšší kvalifi kací, kromě 
sympatie k příslušné straně, příbu-sympatie k příslušné straně, příbu-
zenský vztah se starostou a případně zenský vztah se starostou a případně 
některým radním. Vzhledem k tomu, některým radním. Vzhledem k tomu, 
že na mé ústní upozornění nebyl brán že na mé ústní upozornění nebyl brán 
zřetel, předložil jsem písemně někte-zřetel, předložil jsem písemně někte-
ré připomínky k rekonstrukci nám. ré připomínky k rekonstrukci nám. 
B. Hrozného již 20. 2. 2010, s pou-B. Hrozného již 20. 2. 2010, s pou-
kázáním na nutnost dopracování do-kázáním na nutnost dopracování do-
kumentace dle vyhlášky o dokumen-kumentace dle vyhlášky o dokumen-
taci staveb 499/2006 Sb. a metodiky taci staveb 499/2006 Sb. a metodiky 
ČKAIT. Mé připomínky včetně poža-ČKAIT. Mé připomínky včetně poža-
davku na dopracování dokumenta-davku na dopracování dokumenta-
ce byly smeteny ze stolu prohlášením ce byly smeteny ze stolu prohlášením 
odpovědného pracovníka, že je vše odpovědného pracovníka, že je vše 
v pořádku – Stavební úřad vydal na v pořádku – Stavební úřad vydal na 
tuto dokumentaci stavební povolení.  tuto dokumentaci stavební povolení.  
Vzniklé vícepráce a předložení žádos-Vzniklé vícepráce a předložení žádos-
ti na jejich úhradu Radě města dne ti na jejich úhradu Radě města dne 
4..10.2011, se zahrnutím do stavby 4..10.2011, se zahrnutím do stavby 
Revitalizace..., jsou jen důkazem ne-Revitalizace..., jsou jen důkazem ne-
respektování dlouholetých zkušenos-respektování dlouholetých zkušenos-
tí, odborných znalostí, platných záko-tí, odborných znalostí, platných záko-
nů (např.: zákona o veřejných zakáz-nů (např.: zákona o veřejných zakáz-
kách), technologických postupů atd. kách), technologických postupů atd. 
A opět odborníci z rady města včetně A opět odborníci z rady města včetně 
našeho právníka, svým usnesením č.: našeho právníka, svým usnesením č.: 
639 v bodě II. schválili navýšení ceny 639 v bodě II. schválili navýšení ceny 
díla podle předložených rozpočtů, díla podle předložených rozpočtů, 
bez ohledu na zákon o veřejných za-bez ohledu na zákon o veřejných za-
kázkách. Ani zmínka o nedostateč-kázkách. Ani zmínka o nedostateč-
né projektové dokumentaci, že by ně-né projektové dokumentaci, že by ně-
kdo měl nést odpovědnost za chybná kdo měl nést odpovědnost za chybná 
rozhodnutí a případné ztráty hradit rozhodnutí a případné ztráty hradit 
(před dvaceti roky když někdo vyrobil (před dvaceti roky když někdo vyrobil 

zmetek, byl povinen hradit až do výše zmetek, byl povinen hradit až do výše 
svých tří měsíčních platů). Chybné svých tří měsíčních platů). Chybné 
rozhodnutí městské rady bylo předlo-rozhodnutí městské rady bylo předlo-
ženo Zastupitelstvu města na jednání ženo Zastupitelstvu města na jednání 
19. 10. 2011 opět s tím, aby posvětilo 19. 10. 2011 opět s tím, aby posvětilo 
vícepráce. Na základě velice živé dis-vícepráce. Na základě velice živé dis-
kuse řady zastupitelů a mnohých při-kuse řady zastupitelů a mnohých při-
pomínek, přednesl starosta změněný pomínek, přednesl starosta změněný 
návrh na usnesení: „Zastupitelstvo návrh na usnesení: „Zastupitelstvo 
odkládá projednání požadavku na odkládá projednání požadavku na 
navýšení ceny díla dle předložených navýšení ceny díla dle předložených 
položek rozpočtu…“ Dodnes nebylo položek rozpočtu…“ Dodnes nebylo 
sděleno, z jakého účtu a které položky sděleno, z jakého účtu a které položky 
předloženého rozpočtu budou měs-předloženého rozpočtu budou měs-
tem skutečně hrazeny. tem skutečně hrazeny. 

A nyní k mému upozornění, že chy-A nyní k mému upozornění, že chy-
bí správná dimenze přípojky vody a bí správná dimenze přípojky vody a 
kanalizace k Jedličkově domu, tak kanalizace k Jedličkově domu, tak 
aby bylo možné napojit budoucí do-aby bylo možné napojit budoucí do-
mov důchodců, bez rozkopání nové mov důchodců, bez rozkopání nové 
zádlažby chodníku a silnice. K napoje-zádlažby chodníku a silnice. K napoje-
ní na sítě (tedy nejen vody a kanaliza-ní na sítě (tedy nejen vody a kanaliza-
ce), se město zavázalo právě tak, jako ce), se město zavázalo právě tak, jako 
k předání pozemku pro výstavbu Stře-k předání pozemku pro výstavbu Stře-
dočeskému kraji. V podstatě se jedna-dočeskému kraji. V podstatě se jedna-
lo o několik málo metrů od řadu ulo-lo o několik málo metrů od řadu ulo-
ženého pod silnicí a chodníkem před ženého pod silnicí a chodníkem před 

budovou. Přípojka vodovodu, kana-budovou. Přípojka vodovodu, kana-
lizace a opěrná zeď pro evangelickou lizace a opěrná zeď pro evangelickou 
faru zmiňovaná v návrhu na úhra-faru zmiňovaná v návrhu na úhra-
du víceprací za částku 545.434,44Kč du víceprací za částku 545.434,44Kč 
+ DPH (tedy více než 650 tisíc) ne-+ DPH (tedy více než 650 tisíc) ne-
jen nebyly v projektu, nebyly předem jen nebyly v projektu, nebyly předem 
jako investice Zastupitelstvem měs-jako investice Zastupitelstvem měs-
ta odsouhlaseny, nebyly ani v odsou-ta odsouhlaseny, nebyly ani v odsou-
hlaseném rozpočtu města. Na pro-hlaseném rozpočtu města. Na pro-
blematický postup a nedodržení záko-blematický postup a nedodržení záko-
na jsem opět upozornil nejprve ústně na jsem opět upozornil nejprve ústně 
a následně 3. 11. 2011 písemně. V Lis-a následně 3. 11. 2011 písemně. V Lis-
tech pak č.: 1/2012 zveřejněném člán-tech pak č.: 1/2012 zveřejněném člán-
ku o problematickém postupu města ku o problematickém postupu města 
při investiční výstavbě.při investiční výstavbě.

Doufám, že projektovým manage-Doufám, že projektovým manage-
rem a Radou města zadávané zpra-rem a Radou města zadávané zpra-
cování projektů: komunikace Na Vy-cování projektů: komunikace Na Vy-
soké mezi; komunikace ve Dvorcích soké mezi; komunikace ve Dvorcích 
i ČOV Byšičky dopadnou lépe.i ČOV Byšičky dopadnou lépe.

Závěrem konstatuji, že z chování Závěrem konstatuji, že z chování 
p. starosty je zřejmé, že opakovaně p. starosty je zřejmé, že opakovaně 
vědomě uvádí nepravdivé a zkreslené vědomě uvádí nepravdivé a zkreslené 
údaje týkající se mé osoby s cílem mě údaje týkající se mé osoby s cílem mě 
poškodit v očích veřejnosti.poškodit v očích veřejnosti.

Tomáš SedláčekTomáš Sedláček
zastupitel za KDU-ČSLzastupitel za KDU-ČSL

Ještě k náměstí B. Hrozného

V diskusi na jednání Rady měs-V diskusi na jednání Rady měs-
ta dne 10. 1. 2012 byl starostou ta dne 10. 1. 2012 byl starostou 
předložen návrh na změnu obsa-předložen návrh na změnu obsa-
hu listů „Listů“ na pouhý infor-hu listů „Listů“ na pouhý infor-
mační zpravodaj a omezení infor-mační zpravodaj a omezení infor-
mativních (polemických) článků mativních (polemických) článků 

pouze na zprávy, které se hodí do pouze na zprávy, které se hodí do 
krámu vedení města. Tak pokra-krámu vedení města. Tak pokra-
čuje v našem městě demokracie čuje v našem městě demokracie 
NAMODRO!NAMODRO!

 Tomáš Sedláček Tomáš Sedláček
  zastupitel za KDU-ČSL  zastupitel za KDU-ČSL

Nechceš-li si hubu pálit, 
můžeš mlčet nebo chválit
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Akce v Psí škole SUPERPES
u závodiště v Lysé nad Labem
7. 4. 2012 – seminář dogfrisbee s Luckou Schönovou
21. 4. 2012 – MiniMaxiSuperpes – agility závody 
nejen pro miniplemena
22. 4. 2012 – Voříškiáda O Marlenčin dort 
– přijďte podpořit opuštěné pejsky a vybrat
si psího kamaráda
19. 5. a 20. 5. 2012 – Mezinárodní závody 
agility – bude závodit 100 psích závodníků 
a posuzovat je bude rakouský rozhodčí
9. 6. 2012 – Den pudlů – pudlové všech barev 
a velikostí se učí výstavnímu předvedení a psím sportům
23. – 24. 6. 2012 – Marlenčiny distančky – dogfrisbee závody 
v distančních disciplínách

www.superpes.cz

AAAkkkce v PPPsííí ššškkkollle SSSUUUPPPEEERRRPPPEEESSSAAAkkkce v PPPsííí ššškkkollle SSSUUUPPPEEERRRPPPEEESSS
uu závodiště v Lysé nad Labemuu závodiště v Lysé nad Labem
77. 4. 2012 – seminář dogfrisbee s Luckou Schönovou77. 4. 2012 – seminář dogfrisbee s Luckou Schönovou
2221. 4. 2012 – MiniMaxiSuperpes – agility závody 2221. 4. 2012 – MiniMaxiSuperpes – agility závody
nnejen pro miniplemenannejen pro miniplemena
2222. 4. 2012 – Voříškiáda O Marlenčin dort 2222. 4. 2012 – Voříškiáda O Marlenčin dort
––– přijďte podpořit opuštěné pejsky a vybrat––– přijďte podpořit opuštěné pejsky a vybrat
sssi psího kamarádasssi psího kamaráda
119. 5. a 20. 5. 2012 – Mezinárodní závody 119. 5. a 20. 5. 2012 – Mezinárodní závody
aagility – bude závodit 100 psích závodníků aagility – bude závodit 100 psích závodníků
aa posuzovat je bude rakouský rozhodčíaa posuzovat je bude rakouský rozhodčí
99. 6. 2012 – Den pudlů – pudlové všech barev 99. 6. 2012 – Den pudlů – pudlové všech barev
aa velikostí se učí výstavnímu předvedení a psím sportůmaa velikostí se učí výstavnímu předvedení a psím sportům
2223. – 24. 6. 2012 – Marlenčiny distančky – dogfrisbee závody 2223. – 24. 6. 2012 – Marlenčiny distančky – dogfrisbee závody
vvv distančních disciplínáchvvv distančních disciplínách

wwwww.superpes.czwwwww.superpes.cz

y y

Loňský rok byl pro členy Psí ško-Loňský rok byl pro členy Psí ško-
ly plný úspěchů, zejména mládež-ly plný úspěchů, zejména mládež-
nice se blýskly nejen na republiko-nice se blýskly nejen na republiko-
vé úrovni, ale i na evropské. Z dva-vé úrovni, ale i na evropské. Z dva-
nácti mládežnic splnily kritéria pro nácti mládežnic splnily kritéria pro 
možnost startovat na výběrových možnost startovat na výběrových 
soutěžích v agility, především na soutěžích v agility, především na 
Mistrovství Evropy mládeže, tři – Mistrovství Evropy mládeže, tři – 
a to Kateřina Chalušová s Gledis, a to Kateřina Chalušová s Gledis, 
Kristýna Šonská s Jessie a Karolí-Kristýna Šonská s Jessie a Karolí-
na Šonská s Minim. Jako jediné or-na Šonská s Minim. Jako jediné or-
ganizaci v republice se nám podaři-ganizaci v republice se nám podaři-
la nominace všech vyslaných mlá-la nominace všech vyslaných mlá-
dežnic.dežnic.

Všechna tři děvčata se účastnila Všechna tři děvčata se účastnila 
European Open Junior 2011 v Ho-European Open Junior 2011 v Ho-
landsku a to velmi úspěšně. Kate-landsku a to velmi úspěšně. Kate-
řina Chalušová byla v jednotlivcích řina Chalušová byla v jednotlivcích 
na druhém místě a stala se tak vice-na druhém místě a stala se tak vice-
mistrem Evropy 2011 v agility, děv-mistrem Evropy 2011 v agility, děv-
čata Šonských byla na třetím místě čata Šonských byla na třetím místě 
v družstvech za Českou republiku v družstvech za Českou republiku 
v agility. Katka Chalušová si vybo-v agility. Katka Chalušová si vybo-
jovala i možnost startovat na Mis-jovala i možnost startovat na Mis-
trovství Evropy juniorů v Maďarsku trovství Evropy juniorů v Maďarsku 
a i tam obsadila druhé místo v jed-a i tam obsadila druhé místo v jed-
notlivcích a stala se tak podruhé notlivcích a stala se tak podruhé 
v tomto roce vicemistrem Evropy.v tomto roce vicemistrem Evropy.

Úspěchy děvčat pokračovaly dále Úspěchy děvčat pokračovaly dále 
i na Mistrovství republiky mládeže i na Mistrovství republiky mládeže 
v agility v Praze. Katka Chalušová v agility v Praze. Katka Chalušová 
se stala mistrem republiky v druž-se stala mistrem republiky v druž-
stvech, v jednotlivcích byla pátá. stvech, v jednotlivcích byla pátá. 
Karolína Šonská byla na MRM třetí Karolína Šonská byla na MRM třetí 
v družstvech a Kristýna Šonská se v družstvech a Kristýna Šonská se 
republikové soutěže nezúčastnila, republikové soutěže nezúčastnila, 
protože její fenka měla mateřské protože její fenka měla mateřské 
povinnosti. Katka Chalušová se ne-povinnosti. Katka Chalušová se ne-
ztratila ani na Mistrovství republi-ztratila ani na Mistrovství republi-
ky agility v Žamberku pro dospělé, ky agility v Žamberku pro dospělé, 
kam se kvalifi kovali pouze psovo-kam se kvalifi kovali pouze psovo-
di z nejvyšší výkonnostní třídy A3. di z nejvyšší výkonnostní třídy A3. 
V jednotlivcích byla na 13. místě V jednotlivcích byla na 13. místě 
a v družstvech na místě šestém.a v družstvech na místě šestém.

Kvalifi kace na MČR v Žamberku Kvalifi kace na MČR v Žamberku 
splnil dále Petr Kopecký, Jana Fry-splnil dále Petr Kopecký, Jana Fry-
drychová a Romana Hanousková st.drychová a Romana Hanousková st.

Sport agility je krásná zábava pro Sport agility je krásná zábava pro 
děti i dospělé, ale cestování na závo-děti i dospělé, ale cestování na závo-
dy je velmi fi nančně náročné a tak dy je velmi fi nančně náročné a tak 
jsme byli rádi za fi nanční podpo-jsme byli rádi za fi nanční podpo-
ru od města Lysá n. Labem ve výši ru od města Lysá n. Labem ve výši 
17100Kč a všem děvčatům byl vý-17100Kč a všem děvčatům byl vý-
jezd do zahraničí uhrazen z této pe-jezd do zahraničí uhrazen z této pe-
něžní pomoci a tímto městu moc něžní pomoci a tímto městu moc 
děkujeme.děkujeme.

Naše děti se každoročně účastní Naše děti se každoročně účastní 
závodů Junior Open, které pořádá závodů Junior Open, které pořádá 
Český kynologický svaz, dále Mis-Český kynologický svaz, dále Mis-
trovství mládeže a celé řady agility trovství mládeže a celé řady agility 
závodů po celé republice. V létě se závodů po celé republice. V létě se 
zúčastňují agility táborů a seminá-zúčastňují agility táborů a seminá-
řů pro děti a mládež.řů pro děti a mládež.

Z 23 dospělých členů byl nejúspěš-Z 23 dospělých členů byl nejúspěš-
nější pan Petr Kopecký se svými psy nější pan Petr Kopecký se svými psy 
border kolie, soutěží v elitní nejvyš-border kolie, soutěží v elitní nejvyš-
ší třídě A3 a pravidelně se umisťu-ší třídě A3 a pravidelně se umisťu-
je na předních místech. Také musím je na předních místech. Také musím 
zmínit účast našich členek na Euro zmínit účast našich členek na Euro 
Cupu 2011 na Slovensku v Motěši-Cupu 2011 na Slovensku v Motěši-
cích. Tento závod hostil 180 závod-cích. Tento závod hostil 180 závod-
níků ze šesti evropských zemí. Naše níků ze šesti evropských zemí. Naše 
děvčata Jana Pacovská s velkou pud-děvčata Jana Pacovská s velkou pud-
licí Rony, Martina Galasíková s rus-licí Rony, Martina Galasíková s rus-
sel teriérem, Dita Frydrychová s ně-sel teriérem, Dita Frydrychová s ně-
meckou ovčačkou Elfi í, Jana Fry-meckou ovčačkou Elfi í, Jana Fry-
drychová s šelmí Tarou a stafbul-drychová s šelmí Tarou a stafbul-
kou Darjou a Romana Hanousková kou Darjou a Romana Hanousková 
st. S křížencem Frantou se rozhod-st. S křížencem Frantou se rozhod-
ně v evropské špičce neztratila. Jana ně v evropské špičce neztratila. Jana 
Frydrychová se umístila se svými psy Frydrychová se umístila se svými psy 
na předních třech místech, Martina na předních třech místech, Martina 
Galasíková byla 2x čtvrtá a 1x pátá, Galasíková byla 2x čtvrtá a 1x pátá, 
Dita Frydrychová vybojovala 2. mís-Dita Frydrychová vybojovala 2. mís-
to, Romana Hanousková déváté to, Romana Hanousková déváté 
a Jana Pacovská také na devátém a Jana Pacovská také na devátém 
místě. V konkurenci evropské agilit-místě. V konkurenci evropské agilit-
ní elity jistě hezká umístění.ní elity jistě hezká umístění.

Celoroční práce ve Psí škole SU-Celoroční práce ve Psí škole SU-
PERPES je zaměřená hlavně na práci PERPES je zaměřená hlavně na práci 
s dětmi (trenérka Jana Frydrychová), s dětmi (trenérka Jana Frydrychová), 
každodenní tréninky, dále pořádáme každodenní tréninky, dále pořádáme 
odborné semináře o chování psů, se-odborné semináře o chování psů, se-
mináře s nejlepšími trenéry agility, mináře s nejlepšími trenéry agility, 

Ohlédnutí za loňským rokem ve Psí škole SUPERPES
dogfrisbee, dogdancingu,… Celoroč-dogfrisbee, dogdancingu,… Celoroč-
ně navštěvujeme s našimi psy školy ně navštěvujeme s našimi psy školy 
a školky, domovy důchodců, podpo-a školky, domovy důchodců, podpo-
rujeme útulky a pořádáme charita-rujeme útulky a pořádáme charita-
tivní akce pro pomoc opuštěným pej-tivní akce pro pomoc opuštěným pej-
skům, máme virtuálně adoptovanou skům, máme virtuálně adoptovanou 
17 letou fenku Candy a měsíčně při-17 letou fenku Candy a měsíčně při-
spíváme na její výživu. Během roku spíváme na její výživu. Během roku 
na našem cvičišti probíhá několik již na našem cvičišti probíhá několik již 
tradičních závodů, v letošním roce tradičních závodů, v letošním roce 
i s mezinárodní účastí.i s mezinárodní účastí.

Myslím, že rok 2011 byl velmi či-Myslím, že rok 2011 byl velmi či-
norodý, úspěšný a že můžeme být norodý, úspěšný a že můžeme být 
s náplní činnosti v Psí škole velmi s náplní činnosti v Psí škole velmi 
spokojeni. Díky fi nanční podpoře od spokojeni. Díky fi nanční podpoře od 

města Lysá nad Labem jsme mohli města Lysá nad Labem jsme mohli 
zakoupit i novou překážku, tunel pro zakoupit i novou překážku, tunel pro 
psy, pro zlepšení závodů.psy, pro zlepšení závodů.

V dalším roce plánujeme opět ně-V dalším roce plánujeme opět ně-
kolik závodů a již teď máme přislíbe-kolik závodů a již teď máme přislíbe-
nou účast rozhodčího z Rakouska na nou účast rozhodčího z Rakouska na 
dvoudenní závod, který se bude konat dvoudenní závod, který se bude konat 
v květnu. Na všechny akce, kurzy, zá-v květnu. Na všechny akce, kurzy, zá-
vody, atd. jste všichni srdečně zváni, vody, atd. jste všichni srdečně zváni, 
více informací se dozvíte na více informací se dozvíte na www.su-www.su-
perpes.czperpes.cz.

Činnost je fi nančně podporována Činnost je fi nančně podporována 
městem Lysá nad Labem.městem Lysá nad Labem.

Za Psí školu Superpes Za Psí školu Superpes 
Romana Hanousková st.Romana Hanousková st.

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičníhoKČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičního
Dětského letního táboraDětského letního tábora

Šumava 2012 Šumava 2012 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech – I. běh od 2. 7. dov 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 jed-20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 – 15 dnů v jed-
notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodičů notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodičů 
s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu sta-s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu sta-
nu 100 Kč/noc.nu 100 Kč/noc.

Kontaktní adresa:Kontaktní adresa:
Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.

Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.czblazekfra@atlas.cz
Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz
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Sokol - jedna z nejstarších spor-Sokol - jedna z nejstarších spor-
tovních organizací na světě slaví tovních organizací na světě slaví 
16. února 2012 už 150 let od svého 16. února 2012 už 150 let od svého 
založení. Právě v tento den se sešli založení. Právě v tento den se sešli 
čeští vlastenci v čele s Dr. Mirosla-čeští vlastenci v čele s Dr. Mirosla-
vem Tyršem a založili první českou vem Tyršem a založili první českou 
tělocvičnou organizaci na našem tělocvičnou organizaci na našem 
území – původně Tělocvičnou jed-území – původně Tělocvičnou jed-
notu Pražskou. Název Sokol byl ofi -notu Pražskou. Název Sokol byl ofi -
ciálně uznán až v r. 1865, přestože už ciálně uznán až v r. 1865, přestože už 
v prvních stanovách byl „sokol v v prvních stanovách byl „sokol v 
letu“ používán jako spolkový znak a letu“ používán jako spolkový znak a 
jednotě se tak od počátku obecně ří-jednotě se tak od počátku obecně ří-
kalo. kalo. 

Ukázalo se, že nápad využít přiro-Ukázalo se, že nápad využít přiro-
zené lidské touhy po pohybu a zalo-zené lidské touhy po pohybu a zalo-
žit organizaci tělocvičnou, byl přímo žit organizaci tělocvičnou, byl přímo 
geniální. Sokol hrál význačnou roli geniální. Sokol hrál význačnou roli 
za Rakousko–Uherska, byl rozho-za Rakousko–Uherska, byl rozho-
dujícím prvkem při vytváření česko-dujícím prvkem při vytváření česko-
slovenských legií v období první svě-slovenských legií v období první svě-
tové války. V době první republiky tové války. V době první republiky 
se stal nejpočetnější tělovýchovnou se stal nejpočetnější tělovýchovnou 
a sportovní organizací na našem a sportovní organizací na našem 
území, která sdružovala občany růz-území, která sdružovala občany růz-
ného politického a náboženského ného politického a náboženského 
přesvědčení i vzdělání a sociálního přesvědčení i vzdělání a sociálního 
postavení. postavení. 

V boji za národní samostatnost, V boji za národní samostatnost, 
svobodu a demokracii ve druhé svě-svobodu a demokracii ve druhé svě-
tové válce i po ní představoval v čes-tové válce i po ní představoval v čes-
koslovenské společnosti vysokou koslovenské společnosti vysokou 
morální autoritu. Sokolové neváhali morální autoritu. Sokolové neváhali 
přinést v tomto boji i oběti nejvyšší. přinést v tomto boji i oběti nejvyšší. 
Během let 1939 – 1945 bylo zatče-Během let 1939 – 1945 bylo zatče-

Sokolu je 150 let; je nejstarší v Česku
no na 12 000 členů Sokola a více než no na 12 000 členů Sokola a více než 
3 400 popraveno či umučeno. Další 3 400 popraveno či umučeno. Další 
tisíce jich položilo své životy na fron-tisíce jich položilo své životy na fron-
tách druhé světové války a v květno-tách druhé světové války a v květno-
vém povstání roku 1945 padlo 664 vém povstání roku 1945 padlo 664 
sokolů. Celkové ztráty však byly da-sokolů. Celkové ztráty však byly da-
leko vyšší. leko vyšší. 

Nejvíce lidí Sokol sdružoval v roce Nejvíce lidí Sokol sdružoval v roce 
1948, kdy měl 1 004 987 členů v cel-1948, kdy měl 1 004 987 členů v cel-
kem 3 367 jednotách. Na všech teh-kem 3 367 jednotách. Na všech teh-
dejších sletových vystou-
peních po celé repub-
lice cvičilo 585 000 
sokolů a přihlí-sokolů a přihlí-
želo jim kolem želo jim kolem 
2 milionů diváků.2 milionů diváků.

Činnost Soko-Činnost Soko-
la byla v historii la byla v historii 
třikrát přerušena třikrát přerušena 
(v roce 1915 zaká-(v roce 1915 zaká-
zán rakouskými úřa-
dy, podruhé 8. října 1941 
rozpuštěn za nacistické okupace rozpuštěn za nacistické okupace 
a po únorovém puči a XI. všesokol-a po únorovém puči a XI. všesokol-
ském sletu vyloučeno komunisty ze ském sletu vyloučeno komunisty ze 
Sokola přes 11 000 členů a tělový-Sokola přes 11 000 členů a tělový-
chova byla násilně sjednocena).chova byla násilně sjednocena).

Už v lednu 1990 se sešlo v Praze Už v lednu 1990 se sešlo v Praze 
na 3 000 sokolů včetně zahraničních na 3 000 sokolů včetně zahraničních 
delegací, rychle se začaly obnovovat delegací, rychle se začaly obnovovat 
jednoty a sokolské župy. V roce 1994 jednoty a sokolské župy. V roce 1994 
už měl Sokol 165 150 členů v 920 už měl Sokol 165 150 členů v 920 
jednotách. I v roce 2012 zůstává Čes-jednotách. I v roce 2012 zůstává Čes-
ká obec sokolská významnou spole-ká obec sokolská významnou spole-
čenskou organizací v naší republice. čenskou organizací v naší republice. 

vystou-vystou-
ub-ub-
0 

řa-řa-
19411941

Téměř 51 procent členů je ve věku do Téměř 51 procent členů je ve věku do 
26 let. Velmi aktivní jsou i sokolské 26 let. Velmi aktivní jsou i sokolské 
jednoty v zahraničí.jednoty v zahraničí.

„V letošním roce chceme prezen-„V letošním roce chceme prezen-
tovat to nejlepší, co našich více než tovat to nejlepší, co našich více než 
180 000 členů sdružených v 1 145 180 000 členů sdružených v 1 145 
sokolských jednotách, představu-sokolských jednotách, představu-
je. Široká veřejnost bude mít mož-je. Široká veřejnost bude mít mož-
nost zhlédnout řadu sportovních nost zhlédnout řadu sportovních 
a kulturních akcí v krajích, městech a kulturních akcí v krajích, městech 

i malých obcích. Vrcholem i malých obcích. Vrcholem 
oslav pak bude sleto-oslav pak bude sleto-

vý týden v Praze od vý týden v Praze od 
1. do 7. červen-1. do 7. červen-
ce. Hlavní sletové ce. Hlavní sletové 
dny XV. všesokol-dny XV. všesokol-
ského sletu se bu-ského sletu se bu-
dou konat na nej-dou konat na nej-

modernějším sta-modernějším sta-
dionu v republice, dionu v republice, 

v Synot Tip Aréně v v Synot Tip Aréně v 
Praze-Vršovicích,“ uved-Praze-Vršovicích,“ uved-

la starostka České obce sokolské la starostka České obce sokolské 
Ing. Hana Moučková.Ing. Hana Moučková.

Krásnou choreografi í hromad-Krásnou choreografi í hromad-
ných sletových skladeb nepředve-ných sletových skladeb nepředve-
dou jen sokolové, ale i členové dal-dou jen sokolové, ale i členové dal-
ších českých sportovních organiza-ších českých sportovních organiza-
cí a velký zájem je i ze strany zahra-cí a velký zájem je i ze strany zahra-
ničních sokolských jednot. V Praze ničních sokolských jednot. V Praze 
se počítá s cca 15 000 cvičenci. V do-se počítá s cca 15 000 cvičenci. V do-
provodném programu se bude Sokol provodném programu se bude Sokol 
prezentovat také soutěžemi svých prezentovat také soutěžemi svých 
sportovců, představením sokolských sportovců, představením sokolských 
uměleckých souborů a pódiovými uměleckých souborů a pódiovými 

skladbami na mnoha místech Prahy.skladbami na mnoha místech Prahy.
Celkem 12 sokolských hromad-Celkem 12 sokolských hromad-

ných skladeb pro XV. všesokolský ných skladeb pro XV. všesokolský 
slet se tradičně orientuje na všechny slet se tradičně orientuje na všechny 
věkové kategorie.věkové kategorie.

Rodiče s dětmi například secvi-Rodiče s dětmi například secvi-
čují skladbu s plovacími tyčemi čují skladbu s plovacími tyčemi 
„Muzikantova písnička“, celé ro-„Muzikantova písnička“, celé ro-
diny cvičí skladbu pro děti, mlad-diny cvičí skladbu pro děti, mlad-
ší žáky a rodiče „Ať žijí duchové“, ší žáky a rodiče „Ať žijí duchové“, 
mladší žákyně pilují skladbu „Jona-mladší žákyně pilují skladbu „Jona-
tán“ na písničky z večerníčků a po-tán“ na písničky z večerníčků a po-
hádek, rockový podtext bude mít hádek, rockový podtext bude mít 
cvičení dorostenek a žen „Nebe nad cvičení dorostenek a žen „Nebe nad 
hlavou“ na sestřih hudby skupi-hlavou“ na sestřih hudby skupi-
ny Olympic. Tradičně se nacvičuje ny Olympic. Tradičně se nacvičuje 
skladba muže „Chlapáci III“ a me-skladba muže „Chlapáci III“ a me-
lodie z fi lmů pro pamětníky dopro-lodie z fi lmů pro pamětníky dopro-
vodí skladbu pro seniory nazvanou vodí skladbu pro seniory nazvanou 
„Jen pro ten dnešní den.“ Ženy le-„Jen pro ten dnešní den.“ Ženy le-
tos cvičí na „Suitu“ Antonína Dvo-tos cvičí na „Suitu“ Antonína Dvo-
řáka. Po úspěchu na sletu v roce řáka. Po úspěchu na sletu v roce 
2006 se opět připravuje folklorní 2006 se opět připravuje folklorní 
skladba Radostná země.skladba Radostná země.

Záštitu nad oslavami 150. výro-Záštitu nad oslavami 150. výro-
čí založení Sokola převzal prezi-čí založení Sokola převzal prezi-
dent republiky Václav Klaus. Česká dent republiky Václav Klaus. Česká 
národní banka vydá při této příleži-národní banka vydá při této příleži-
tosti 15. února 2012 pamětní stří-tosti 15. února 2012 pamětní stří-
brnou minci v nominální hodnotě brnou minci v nominální hodnotě 
200 Kč, Česká pošta s. p. pak vy-200 Kč, Česká pošta s. p. pak vy-
dává ve stejný den příležitostnou dává ve stejný den příležitostnou 
známku v hodnotě 14 Kč.známku v hodnotě 14 Kč.

Helena Rezková,Helena Rezková,
členka předsednictva ČOSčlenka předsednictva ČOS

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 BŘEZNU 
- POZOR ZMĚNY ČASŮ:

•  NEDĚLE 19.00 – 20.00 h., tělocvična OA 
 v areálu ZŠ J.A.Komenského, nejsou nutné rezervace

• ČTVRTEK 19.00 – 20.00 h., Sokol vedle kina, není nutná rezervace

•  PÁTEK 9.00 – 10.00 h., školka Milichool v Milovicích 
 s hlídáním dětí (20 Kč/h), nutná rezervace mailem předem

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

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

e-mail: hanouskova@seznam.cz, tel.: 723 951 565

íte, 
ckých

din.
at dny 

Y

na OA 

- jediná PRAVÁ Zumba s certifi kovanou lektorkou
Chcete shodit pár kilo?Chcete shodit pár kilo?

Chcete si vypracovat postavu?Chcete si vypracovat postavu?

-Novinka--Novinka-

interval AE classinterval AE class
vytrvalostně silový trénink se střídáním 

intervalu aerobiku a stejně dlouhého
intervalu posilování

čtvrtek od 19.00 do 20.05 hodin
tělocvična Obchodní akademie v Lysé n. L.

cena lekce je 60 Kč
Každá lekce bude zaměřena na jednotlivé partie těla.

1.3. posilování HÝŽDÍ
8.3. BŘICHO speciál
15.3. posilování PAŽÍ
22.3. LATINO AEROBIK + komplexní zatížení
29.3. BŘICHO speciál

www.houzvickova.wz.cz
Facebook: Aerobik s Anetou

1.11.3.33. pp pposososilililovovovánánánííí HÝHÝHÝŽDŽDŽDÍÍÍ
8.3. BŘICHO speciál
15.3. posilování PAŽÍ
22.3. LATINO AEROBIK + komplexní zatížení
29.3. BŘICHO speciál

wwwwww hohouzuzvivickckovovaa wzwz cczz
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Kadeřnice do domu 
                         

 Nemáte čas, nemůžete nebo se Vám 
nechce ke kadeřnici? Je to pro Vás příliš 
drahé? Zavolejte a já přijdu k Vám domů.

sl. Veronika: 732 602 987
www.veronika-kadernice.webnode.cz

2012

31. 3. 2012 10.00–18.00

      
www.dotyky.com

  
31. 3. 2012 10.00–18.002 10 00 11. 3. 20313 118 003.3313 0122 112 000000 –

            
www.dotyky.comww.dotyww yotw.w od t kt

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

 777 76O 971

k03-90x100_personal_CB.indd   1 23.1.2012   13:41:29

včetně daňových přiznání a účetního poradenství

e-mail: zdenka-cerna@volny.cz
mobil: 731 457 359

ÚČETNÍ SERVIS
daňová evidence - fyzické osoby

účetnictví - právnické osoby

Potřebujete nalézt vnitřní klid, sílu a víru v sebe?
Uvolnit stres, strachy a závislosti?

Urovnat vztahy?

Navštivte kineziologickou poradnu.
Mgr. Ivana Lacková, tel.: 732 557 418

www.poznejsebe.cz
   poradny:  Lysá nad Labem, Vodákova 190
 Praha 10 - Vinohrady, Na zájezdu 8

1. 3. 2012  

pro Vás otevíráme
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ – přízemí), Lysá n. L. 

tel.: 325 55 12 55, e-mail: info@knihovnalysa.cz,  www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

PRODEJNÍ
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

 MICHAELY
TYKVOVÉ

  

   

  

„PAPÍROVÉ
 VARIACE“
Výstava je přístupná v prostorách Městské knihovny.

 12.3.-6.4.2012 
VSTUP ZDARMA!    

 

  

  

  

 

pondělí 9. dubna 2012 od 16.00 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.
Program bude věnován renesanční hudbě a osobnostem na dvoře císaře 

Rudolfa II. Kromě dobových nástrojů uvidíme i historické kostýmy.
Vstupné 50 Kč

Spolek přátel vážné hudby, Městská knihovna Lysá n. L.
a Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

vás zvou na

Město Lysá nad Labem 

zve dobrovolníky a příznivce životního prostředí
na jarní praktický seminář

seminář se koná 
v sobotu 17. března 2012
Sraz brigádníků je v 9 hodin pod Viničkami
cca 100 m za dvoreckou křižovatkou ve směru na Starou Lysou

Úvodního slova se ujme Mgr. Pavel Marhoul z DAPHNE ČR,
který pohovoří o významu bílých strání v Polabí 
- pozornost bude věnována botanice a entomologii.
Po krátkém úvodu zahájíme praktický seminář, zaměřený 
především na vyřezávání náletových dřevin, úklid plochy 
a štěpkování dřevní hmoty.

Pracovní rukavice a oblečení s sebou

Pro účastníky občerstvení zajištěno.
V případě deště nebo sněhu se brigáda odkládá 
na sobotu 31. 3. 2012 


