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1851 - Štěpánka kněžna Rohanová  
Francouzská šlechtična koupila Lysou po tragickém 
úmrtí jejího manžela. Ve svých kruzích hájila češství proti 
porevolučnímu (1848) němčení. Vtiskla dnešní podobu zámku 
a parku včetně dvoukilometrového zděného oplocení. Byla 
zbožňována pro vlídnost a dobročinnost (mimo jiné darováním 
pozemků od sv. Václava po Drahelice se nám postarala o vy-
budování železnice), až ji neseriózní pražská věřitelská Credit 
banka přivedla na mizinu. Zemřela v chudobě na sv. Václava 
1884 a je pochována na zámku Sychrov.

Volby do Zastupitelstva 
Středočeského kraje

Vážení spoluobčané, ve dnech 12. a 13. října le-
tošního roku proběhnou volby do Zastupitelstva 
Středočeského kraje, a proto si Vám dovoluji podat 
následující základní informace.

 Právo volit do zastupitelstva kraje má státní 
občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje. 

Hlasování v našem městě proběhne ve stálých 
volebních okrscích. Tradičně bude zřízeno 9 voleb-
ních okrsků, do kterých jsou voliči zařazeni podle 
místa trvalého bydliště.
l.  Hasičská zbrojnice Byšičky,
2. Hasičská zbrojnice Dvorce,
3. MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá n. L.,
4. MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá n. L.,
6. Svatební obřadní síň, Husovo nám. 23, Lysá n. L.,
7. Hasičská zbrojnice, Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
8. Hasičská zbrojnice, Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
9. ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 160, Lysá n. L.

Voliči budou o době a místě konání voleb ve městě 
ještě informováni oznámením starosty města nejpozději 
15 dnů přede dnem voleb.

Volební místnosti se otevírají v pátek 12. 10. 2012 
ve 14.00 hodin a zavírají ve 22.00 hodin a v sobotu 
13. 10. 2012 se otevírají v 8.00 hodin a uzavírají se ve 
14.00 hodin. 

Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nej-
později 3 dny před dnem voleb, a v den voleb i všem 
okrskovým komisím. 

Pro volby se tiskne hlasovací lístek samostatně pro kaž-
dou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Na kaž-
dém hlasovacím lístku musí být uveden název kraje, vylo-
sované číslo, nezkrácený název politické strany, politického 
hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, věk, povolání, obec 
trvalého pobytů kandidátů, jejich pořadí označené arab-
skými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo 
politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez po-
litické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická 
strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která 
politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo.

Pokračování na str. 4

Město Lysá nad Labem 
ve spolupráci se 

ZUŠ F. A. Šporka Lysá n. L.,
 TJ Sokol, Klubem důchodců – D, 

Klubem důchodců Litol
a Kinem Lysá nad Labem

zve všechny občany 
k oslavám

Dne vzniku 
samostatného 
československého

státu
28. říjen 2012

Program:

14.00 hodin 
– položení věnců u pomníku 

    T. G. Masaryka v Litoli

14.30 hodin 
– položení věnců na náměstí 

    B. Hrozného u pomníku padlých
   lyských občanů v 1. světové válce

15.15 hodin
– vystoupení učitelů a žáků
   ZUŠ F. A. Šporka k 94. výročí 
   založení Československé republiky 
   v kině na Husově náměstí                   

mm:m:rag am

didh d00 hh
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V loňském roce Spolek rodáků 
a přátel města oznámil, že po 
15 ročnících už nebude hlavním or-
ganizátorem Slavností hraběte Špor-
ka. Ovšem František Antonín hrabě 
Špork má letos třistapadesáté výročí 
narození. Jak se s tím má vyrovnat 
pravidelný kmotr hraběcích oslav 
Spolek rodáků? Ani přes stav svých 
fi nancí nemůže přece opomenout vý-
znamný rok takové osobnosti, jakou 
byl zakladatel siluety města, jeho ze-
leně a kultivovaného okolí. Nakonec 
se potřebnou sumu díky sponzorství 
podařilo dát dohromady. Největší roli 
sehrála dotace z fondu hejtmanky 
Středočeského kraje, aby svým způ-
sobem velkolepá oslava mohla vznik-
nout. Zvolili jsme méně pracnou 
formu slavnosti na Letní scéně, která 
nepotřebovala zainteresovat tolik ob-
čanů a organizací a nazvali ji „Pocta 
hraběti Šporkovi“.

Oslava kulatého výročí se konala 
v sobotu 25. srpna 2012. Špork 
se narodil sice už v březnu, ale 
prázdninový termín byl vybrán ze 
dvou důvodů – teplé počasí je pro 
venkovní akce přece jen vhodnější 
a v předchozích 15 letech byla 
poslední prázdninová sobota „re-
zervována“ pro Slavnosti hraběte 
Šporka. Tím ale podobnost kon-
čila, protože dramaturgie byla 
odlišná.  Příprava oslav začala 
úterní brigádou Spolku rodáků, 
kdy proběhl generální úklid scény 
i hlediště. V sobotu dopoledne se 
dobrovolníci sešli opět, aby vyzdo-
bili pódium barevnými aranžemi z 
květinářství Romantic. Celkovou 
koncepci scény vytvořila aranžér-
ka paní Jakubalová: mezi dvěma 
šporkovskými vlajkami znak města 
a pod ním erb rodiny Šporků. Scé-
nu rámovaly dva krásné bannery 
(stojaté plakáty) s motivy města 
a pod okrajem pódia logo Středo-
českého kraje, hlavního sponzora 
akce.

Průvodního slova se ujal hofmistr 
Seemann (Fr. Jirousek), harmonicky 
doprovázený „ješitným“ hrabětem
(J. Bittner) a „dobírající si ho“ hra-
běnkou (V. Škvrnová). Přivedli na 
scénu gratulanty, kteří představili na 
jevišti spektrum kultury tří století. 
Začalo se stylově -  fanfárami Lo-
veckého tria pod vedením Dr.Vacka, 
aby si diváci připomněli, že právě 
Šporkovou zásluhou se tento ná-
stroj dostal do Čech. Druhým gra-
tulantem byl barokní lid v podání 
Chrámového sboru u sv. Jana Křti-
tele (civilně nazvaného SONUS). 

Dalším vystoupením přispělo vir-
tuózní dívčí duo String ladies, přijel 
i kolínský komický pánský taneční 
spolek Rasputin a sólistka Státní 
opery Libuška Myřátská – Moravco-
vá. Když končil SONUS představení 
v džezových rytmech a sám hrabě 
Špork se představil svou písní jako 
„Prodavač snů“, předsedkyně spol-
ku paní PhDr. D. Papáčková, v do-
provodu pana A. Hradeckého, rytíře 
Řádu sv. Huberta, přinesla oslavenci 
narozeninový dort s marcipánovými 
fi gurkami hraběcího páru, hofmist-
ra a harmonikáře. Tím byl program 
na scéně ukončen a obecenstvo pře-
šlo parkem k zámku po cestě, která 
byla nápaditě lemovaná desítkami 
svíček. Přišlo překvapivě mnoho lidí, 
i těch, kteří nebyli v letním kině, aby 
viděli v Lysé dosud neviděnou světel-
nou show a překvapeně zírali na jeho 
severní stěnu, která byla celá pokryta 
působivou projekcí. Moderní pojetí 
– videomapping - připomnělo divá-
kům, jak myslitelskou, mecenášskou 
a odvážnou osobností Špork byl 
v době mocenského církevního útla-
ku a vzdalo mu hold nejvyšší. Vybídlo 
publikum k uctění nejen Šporka, ale 
i všech aktivistů, kteří neváhají pro 
společnost za jakýchkoliv podmínek 
něco dělat. Závěr vyzněl jasně: po-
dobně odvážné a průkopnické osob-
nosti potřebuje každá doba. Mnozí 
si určitě budou pamatovat otázku 
– Kdo bude dnešním Šporkem?

Do závěrečného promítání pře-
hledu sponzorů zněl potlesk diváků, 
který udělal tečku za narozeninovou 
oslavou. Jaké asi budou další Šporko-
vy „kulatiny“ v roce 2062?

A tak těžko posháněné fi nance 
poskytly návštěvníkům, jichž se 
od počátečního nesmělého zájmu 
sešlo nakonec dva tisíce, nečekaně 
krásný, inspirující a důstojný po-
hled na našeho Františka Antonína. 
Spolek rodáků nelituje své aktivity, 
vždyť byla odměněna všeobecným 
uznáním. Děkuje tímto za veškerou 
praktickou i fi nanční pomoc, která 
umožnila tuto akci uspořádat. Jsme 
rádi, že se Lysá zařadila mezi několik 
málo měst, kde byl videomapping 
k vidění. Tuto možnost jsme měli 
díky týmu mapping.dilna.org, a to 
za přijatelnou cenu.

Bohumil Kolací, Miloš Dvořák

Spolek rodáků a přátel města Lysá 
nad Labem touto cestou děkuje panu 
Ing. Bohumilu Kolacímu za to, že i po 
350 letech k nám Špork promlouvá
a pořád má co říci. 

Pocta hraběti Šporkovi

Foto: MVDr. Jan Kořínek
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Pokračování na str. 4

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
16. jednání rady města se kona-

lo 28. 8. 2012. Z programu, který 
obsahoval 28 bodů, jich tentokrá-
te „pouze“ čtvrtina byla věnována 
bytovým záležitostem, nebyto-
vým prostorům a věcným břeme-
nům. Trochu více času si v bodu 
č. 6 vyžádala diskuse o výpůjčce 
a darování částí pozemků města 
Středočeskému kraji v souvislosti 
s připravovanou rekonstrukcí ulice 
ČSA. Středočeský kraj jako vlast-
ník komunikace bude hradit ob-
novu silnice, ale ostatní věci jsou 
záležitostí města: chodníky, osvět-
lení, přípojky, vjezdy, zeleň atd. 
Převážil názor, že město by mělo 
být na rekonstrukci připraveno, 
tzn. především mít hotový projekt. 
Rada návrh schválila, ale koneč-
né slovo bude mít zastupitelstvo.
V bodu následujícím se rada opa-
kovaně vrátila k duplicitnímu zá-
pisu k nemovitostem Sboru dobro-
volných hasičů v Lysé nad Labem. 
Konkrétně se jedná o pozemek pod 
stavbou hasičské zbrojnice, pod 
trafostanicí a pod parkovištěm 
u Penny. Podle Smlouvy trhové 
z roku 1950 získal Hasičský sbor 
pozemky do svého vlastnictví, ale 
pozemky se také objevily na listu 
vlastnictví města. Nabývací titul 
nebyl na katastrálním úřadě za-
tím dohledán, a tak rada požádala 
o spolupráci okresní archiv a po 
získání doplňujících informací se 
k problému znovu vrátí.

V bodu č. 11 rada schválila do-
datek ke smlouvě o dílo s fi rmou 
K.S.I. Při odvlhčení sklepů v MŠ 
Pampeliška na Sídlišti bylo nutné 
opravit topné kanály, vybudovat 
novou vsakovací jímku a zhotovit 
sanační omítky. Rada schválila 
úhradu nákladů na vícepráce za 
54 tis. Kč. Také v dalším bodu se 
jednalo o úhradu víceprací fi rmě 
REVIS z Liberce – rada schválila 
úhradu 65 tis. Kč, které vznikly 
prodloužením trasy teplovodu 
mezi ZŠ Komenského a budovou 
ZŠ Hrozného čp. 1318.

V bodu č. 15 rada schválila vý-
jimku z obecně závazné vyhlášky 
(OZV) o provozní době pohostin-
ských zařízení č.2/2012. Hospůdka 
u zeleného stromu pořádá dne 21. 
9. 2012 country zábavu, která skon-
čí následující den o třetí hodině.

V bodu č. 16 rada schválila po-
užití peněžního daru 4 tis. Kč pro 
ZUŠ F. A. Šporka. Dar bude využit 
na koncert operních a klavírních 
melodií.

Následujících pět bodů bude 
projednáno na zasedání zastupi-
telstva, a tak bude informace za-
hrnuta v části z 5. 9. 2012. V bodu 
č. 22 rada schválila udělení výjim-
ky z OZV č.2/2012 pro provozov-
nu – hernu A1 na Nám. B. Hroz-
ného, a to do konce roku 2012. 
V bodu č. 23 se hovořilo o umístění 
informačních tabulí podél komu-
nikací o kulturních a památných 
objektech. Také o tomto bodu se 
bude jednat na zastupitelstvu. 
V bodu č. 24 rada projednala žá-
dost pana RNDr. M. Coubala 
a odvolala jej z funkce člena kultur-
ní komise. O novém členu komise 
(za KDU-ČSL) bude pan starosta 
jednat s p. Sedláčkem. 

Delší čas si vyžádala informativ-
ní zpráva o projektové dokumenta-
ci na výstavbu komunikace v ulici 
Na Vysoké mezi. Projektant zpra-
coval variantní řešení, rada prošla 
všechny možnosti, ale ponechala 
prostor i zastupitelům, kteří jistě 
přispějí svými názory a připomín-
kami na nadcházejícím zasedání.

Posledním bodem ke schválení 
byl program zasedání zastupi-
telstva. V závěrečné diskusi pan 
starosta informoval o zahájení 
zkušebního provozu ČOV, zbývá 
dokončit úpravy komunikací a po-
vrchové úpravy. Další informace 
se týkala rekonstrukce chodníku 
v Jedličkově ulici, kde se řešil sou-
běh řady problémů. Pan Houštec-
ký podrobně informoval o třech 
variantách, jak dostat vodu do 
zámecké zahrady. Pan Kopecký 
v závěru pochválil viditelný zásah 
do živých plotů ve městě. 

6. zasedání zastupitelstva města, 
první po prázdninách, se konalo 
5. 9. 2012. Více než dvouměsíční 
odstup od posledního zasedání se 
projevil v počtu 25 bodů, ale časo-
vá náročnost byla ještě větší, než 
program napovídal.

Po úvodních procedurách se 
zastupitelé shodli na tom, že z na-
vrhovaného programu předřadí 
3 body: prodej pozemků v Litoli 
Ing. Valtrovi, prodej bytů v čp. 1517 
na Sídlišti, správní delikty proti 
obecně závazné vyhlášce o provoz-
ní době pohostinství. První bod 
byl projednán relativně rychle, dis-
kuse trvala asi 20 minut. Pozemky 
v Litoli má dlouhodobě pronajaté 
pan Ing. T. Valtr, záměr na jejich 
prodej byl zveřejněn v souladu 
s legislativou. Proti prodeji zaznělo 
několik argumentů: není to výhod-

né z hlediska dlouhodobé efektiv-
nosti, cena za pozemky je příliš 
nízká. V diskusi byly konkretizová-
ny jednotlivé pozemky a tři z nich 
byly z prodeje vyřazeny. Odborný 
posudek je zpracován, nabízená 
cena 200 Kč/m2 je vyšší než odhad, 
a proto byl prodej schválen. Platba 
za pozemky bude rozložena do dvou 
splátek, nabyvatel uhradí zálohu na 
daň z převodu nemovitostí a kolek 
na vklad do katastru nemovitostí.

Druhý bod o prodeji bytů 
v čp. 1517 na Sídlišti zabral sko-
ro hodinu času. Objekt na Sídlišti 
byl rekonstruován na 6 bytových 
jednotek. Jak uvedl pan starosta, 
prvním záměrem je nabídnout 
byty nájemníkům, proto byl zpra-
cován odborný posudek cen bytů. 
Kolem cen se strhla ostrá diskuse. 
Na straně koalice to byl schválený 
vyrovnaný rozpočet města, který 
počítá s kapitálovým příjmem za 
prodej čp. 1517, opozice kritizo-
vala prodeje bytů vůbec, zaznělo 
i morální hledisko vůči nájemní-
kům. Na chvíli se diskuse zasta-
vila i na cenách nájemného. Tady 
měl pan starosta určitý trumf ze 
statistiky Ministerstva pro míst-
ní rozvoj: průměrný nájem podle 
cenové mapy MMR činí v Lysé 
89 Kč/m2, město účtuje za stejnou 
kvalitu bytů 55 Kč/m2. Obdobný 
poznatek potvrdil Ing. Firman: 
aby nájemné fungovalo ekonomic-
ky, muselo by být podstatně vyšší. 
Hlasování ukázalo rozložení sil 
v zastupitelstvu: 8 hlasů pro pro-
dej, 7 proti, nikdo se nezdržel. Ná-
vrh byl schválen.

Třetí bod (trval něco málo 
přes hodinu) byl věnován zprávě 
o správních deliktech v pohos-
tinských a obdobných zařízeních 
na území města. Na červnovém 
zasedání byla schválena Obecně 
závazná vyhláška (OZV) č.2/2012, 
o zabezpečení veřejného pořádku 
a o užívání veřejných prostranství. 
OZV nabyla účinnosti koncem čer-
vence a od té doby strážníci měst-
ské policie zaznamenali řadu jejího 
porušení, konkrétně ze strany pro-
vozovatelů není dodržována sta-
novená provozní doba. V jednom 
případě bylo zjištěno porušení 
zákazu požívání alkoholu na ve-
řejném prostranství, což je řešeno 
v přestupkovém řízení. Porušení 
povinnosti uložené právním před-
pisem obce se řeší ve správním ří-
zení. V úvodu diskuse vystoupila 
zástupkyně provozovatelů pohos-

tinských zařízení paní Jankovcová, 
která uvedla, že městem koluje pe-
tice za zrušení čl. 4 uvedené OZV, 
což znamená, že by stanovená 
zavírací hodina měla být zrušena 
a provoz zařízení by určovali pouze 
provozovatelé bez omezení. Peti-
ci podpořilo asi 800 lidí. Diskuse 
ukázala řadu zajímavých momentů, 
např. podle mínění hostinských je 
veřejný pořádek věcí městské poli-
cie, nelíbí se jim omezení svobody 
podnikání a omezení vydělávání 
peněz po 23. hodině. Pan Mgr. Fa-
jmon uvedl, že zpočátku byl proti 
regulaci provozní doby, problémy 
se řešily 20 let domluvami. Podle 
svých zkušeností potvrzuje, že v ci-
vilizovaném světě na západ od nás 
časové omezení provozu existuje. 
Po dvou měsících fungování OZV 
je těžké dělat závěry, na diskusi 
bude čas koncem roku. V další dis-
kusi padaly argumenty pro i proti 
omezení. Pan starosta poukázal na 
to, že byly podány pouze 2 žádosti 
o výjimku z OZV. Pan Houštecký 
připomněl kdysi osvědčenou pra-
xi, že sami hostinští zakročili proti 
narušiteli pořádku takovým způso-
bem, že si příště dal pozor… Po dis-
kusi se hlasovalo o návrhu pana Bc. 
Petra Elišky, aby byl zrušen zmiňo-
vaný článek č. 4. Návrh byl podpo-
řen 2 hlasy, 8 bylo proti, 3 se hlaso-
vání zdrželi. Návrh nebyl schválen.

Potom se program začal odví-
jet podle připraveného programu, 
v němž bylo pod č. 1 projednání va-
riantních řešení uspořádání ulice 
Na Vysoké mezi. V podkladových 
materiálech zastupitelé obdrželi 
3 varianty řešení a přítomný zpra-
covatel projektu pan Lukáš Kuče-
ra odpovídal na dotazy. Také tento 
bod si vyžádal více než hodinu času 
a dotazy svědčily o tom, že někte-
ří zastupitelé si na prostudování 
a vlastní návrhy udělali opravdu čas. 
Pan Sedláček připomněl, že v roce 
1996 se zpracovával obdobný pro-
jekt. Pan Kučera podotkl, že řada věcí 
se od té doby změnila, kromě jiného 
normy, stavební zákon i názory na 
způsob vedení a regulace dopravy. 
Pan Mgr. Fajmon poukázal na stav 
fi nancí, projekt nezačne ani letos, 
ani příští rok, a tak je na diskusi a za-
pojení veřejnosti stále dost času. Při 
hlasování prošel návrh, že varianty 
řešení budou veřejně projednány 
v listopadu 2012 v některém pracov-
ním dnu (bude upřesněno) nejdříve 
od 18 hodin. 
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Pokračování ze str. 3

Volič hlasuje osobně po prokázání 
své totožnosti a státního občanství Čes-
ké republiky platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním pasem 
České republiky. 

Po obdržení úřední obálky, popřípa-
dě nových sad hlasovacích lístků, vstou-
pí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V tomto prostoru 
vloží do úřední obálky l hlasovací lís-
tek určený pro volby do Zastupitelstva 
Středočeského kraje. Na hlasovacím 
lístku může zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u 4 kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího líst-
ku vliv. 

Po opuštění prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky.  

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, měst-
ský úřad a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. V takovém pří-

padě okrsková volební komise vyšle k 
voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky.         

Nově je možné ve volbách do zastu-
pitelstev krajů volit na voličský průkaz. 
Voliči, který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku, v jehož stálém seznamu 
je zapsán, vydá městský úřad na jeho 
žádost voličský průkaz. Volit potom 
může ve volebním okrsku spadajícím 
do územního obvodu Středočeského 
kraje, v jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu. Nejzazší 
lhůta pro doručení písemné žádosti 
o vydání voličského průkazu je 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. 5. října 2012, a 
pro osobní požádání o vydání voličské-
ho průkazu je 2 dny přede dnem vo-
leb, tj. 10. října 2012 do 16.00 hodin.

Závěrem upozorňuji, že každý vo-
lič si může v úředních hodinách na 
městském úřadě ověřit, zda je zapsán v 
seznamu voličů, může požadovat dopl-
nění údajů nebo provedení oprav. Měst-
ský úřad je povinen do 48 hodin žada-
teli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit 
důvody, proč žádosti vyhovět nelze. 

Šťastná Irena
 odbor vnitřních věcí

Volby do Zastupitelstva 
Středočeského kraje
Pokračování ze str. 1

Pak už program nabral svižněj-
ší tempo. V bodu s původním č. 4 
zastupitelstvo schválilo 30 tis. Kč 
z Fondu kultury Spolku rodáků 
a přátel města na akci „Pocta 
hraběti Šporkovi“. V následu-
jících bodech byl schválen pro-
dej obecního pozemku 20 m2 
pod garáží, záměr na zveřejně-
ní obecního pozemku  10 m2 
a splátkový kalendář pro jednoho 
občana města. Krátké zastave-
ní nastalo u bodu č. 9, v němž se 
jednalo o zápůjčku a trvalý zábor 
pozemků při řešení rekonstruk-
ce ulice ČSA. Vedoucí stavebního 
úřadu Ing. Čížková potvrdila, že 
investorem akce je Středočeský kraj 
a v současné době se čeká na do-
končení plánovací smlouvy, která 
vymezí úkoly smluvních stran, 
tj. Středočeského kraje a města. 
Při hlasování byl výsledek 12,0,3, 
a zastupitelstvo tak potvrdilo názor 
rady, akceptovat zápůjčku a zábor 
pozemků, aby se v přípravě projek-
tu pokračovalo.

V bodu č. 10 zastupitelstvo schvá-
lilo přijetí daru – vodovodního a ka-
nalizačního řadu na Kačíně v hodno-
tě 680 tis. Kč od sdružení vlastníků, 
kteří sítě zainvestovali v rámci stav-
by rodinných domů. Body č. 11 a 12 
byly věnovány úpravě rozpočtu a čer-
pání překlenovacího úvěru. V obou 
případech byl návrh doporučen fi -
nančním výborem a schválen 12 hla-
sy. Tři další body se týkaly věcných 
břemen a byly schváleny bez problé-
mů. Bod č. 18 byl věnován změnám 
při rekonstrukci Čistírny odpadních 
vod Lysá n. L. S vysvětlením zvý-
šených nároků na fi nance vystou-
pil pan starosta, jednou z příčin je 
i zvýšené množství kalů (více než 
1 tis. m3), které bylo nutné dopravit 
na skládku. Další položkou je nutnost 
betonáže monolitické jímky místo 
navrhovaného prefabrikátu. Zastu-
pitelé byli informováni o obsahu 
změnových listů, které jsou projed-
návány s poskytovatelem dotace. Po-
kud ten bude souhlasit, cena díla se 
zvýší o 6,1 mil. Kč na celkových 
59 mil. Kč, z toho dotace pokryje 
43,2 mil. Kč. V krátké diskusi kriti-
zoval pan Ing. Gregor, že by nemělo 
docházet k chybám v projektu, ty 
znamenají vyšší cenovou náročnost. 
Pan starosta potvrdil, že projekty se 
kontrolují a v případě chyb se uplat-
ňuje reklamace.  

Při hlasování se 11 rukou zvedlo 
pro návrhy změn v projektu ČOV, 
nikdo proti, 4 se zdrželi. V bodu 

č. 18 se jednalo o návrhu pana 
Mgr. Fajmona o prodeji obecních 
pozemků. O věci se bude jednat po 
prověření, zda na pozemcích ne-
jsou vedeny inženýrské sítě.

Dále následoval blok informa-
tivních zpráv. V bodu č. 19 zastu-
pitelstvo vzalo na vědomí negativní 
vyjádření Dopravního inspektorátu 
Nymburk ke snížení rychlosti na 
„30“ a zákaz vjezdu nákladních 
aut v ul. Družstevní v Litoli, v bodu 
č. 20 vzalo na vědomí smlouvu 
o dotaci ze SFŽP na čistírnu odpad-
ních vod ve výši 43,2 mil. Kč. Delší 
diskusi si vyžádala zpráva s č. 21 
o rekonstrukci školního hřiště u ZŠ 
Komenského. Pan Mgr. Minařík 
připomněl, že město čeká na hřiště 
30 let. Také pan Bc. Eliška je proti 
škrtům v projektu. Nakonec došlo 
ke kompromisu – bylo dosaženo 
dohody o vybavení sportovišť, o in-
ženýrských sítích a oplocení. Podle 
fi nančních možností se bude do-
plňovat sociální zázemí a veřejné 
osvětlení. V bodu č. 22 zastupitelé 
vzali na vědomí rozbor hospodaře-
ní ke konci srpna a fi nanční situaci 
města, pod č. 24 se krátce hovořilo 
o problémech při plánovaném osa-
zení tzv. “hnědých“ cedulí, které 
označují památkové a turistické cíle. 
Poslední zprávou byl zápis z kont-
rolního bodu, s průvodním slovem 
vystoupil předseda kontrolního vý-
boru pan Sedláček. Jeho návrh, aby 
byl projednán nový jednací řád za-
stupitelstva, podpořilo ještě dalších 
5 zastupitelů, 3 byli proti, 5 se zdr-
želo. Návrh nebyl schválen.

Závěrečná diskuse se týkala 
zeleně a mobiliáře ve městě, par-
kování, případné rekonstrukce 
Muzea B. Hrozného. Padl dotaz, 
co je nového ve spalovně? Vedoucí 
odboru životního prostředí infor-
movala, že během září provozova-
tel plánuje technologické zkouš-
ky a měření. Na úplný závěr pan 
starosta zrekapituloval usnesení 
a pak osmihodinovou „zastupitel-
skou směnu“ ukončil.

17. jednání rady města se ko-
nalo 11. 9. 2012. Sedmnáct bodů 
programu jako by chtělo vynahra-
dit dlouhé zasedání v minulém 
týdnu. V prvním bodu rada posu-
zovala tři varianty dodávky vody 
do zámeckého parku. K dispozici 
je studna ve spodní části Žižkovy 
ulice (ale už není funkční přívod 
energie pro čerpadlo a potrubí 
do parku), nebo studna ve farské 
zahradě (zdroj jiného vlastníka), 

a tak se jako nejvýhodnější jeví 
nový vrt v prostoru bývalé tzv. 
zásobní zahrady. Rada schválila 
průzkumný vodárenský vrt, který 
ukáže, zda je tato varianta reálná. 
V případě, že ano, bude se pokra-
čovat ve vystrojování závlahového 
systému.

Po bloku věcných břemen, pozem-
kových a bytových záležitostí rada 
v bodu č. 12 projednala žádost MŠ 
Dráček z Litole o navýšení rozpočtu 
o 50 tis. Kč na malování chodby, ale 
navýšení neschválila. Odstranění 
suchých větví ze stromů v zahradě 
školky bude řešeno jako havarijní 
situace. V bodu č. 13 rada schválila 
převod fi nančních prostředků ve výši 
173 tis. Kč z rezervního fondu ZUŠ 
F. A. Šporka do investičního fondu. 
Škola využije peníze na rekonstruk-
ci koncertního sálu, vylepší vzhled 
i akustiku. V bodu č. 14 rada schválila 
výjimku z obecně závazné vyhlášky 
(OZV) o provozní době pohostin-
ských zařízení č.2/2012. Hospůd-
ka u zeleného stromu pořádá dne 
22. 9. 2012 disco zábavu, která skončí 
následující den o třetí hodině. V bodu 
č. 15 byla schválena formální změna 

rozpočtu, týkající se změněného ná-
zvosloví poplatků z hracích automatů, 
celková čísla zůstávají. V dalším bodu 
se rada vrátila k otázce veřejné služby 
(= práce pro nezaměstnané v rozsa-
hu 20 nebo 30 hodin měsíčně), při 
níž by vybrané osoby mohly vyko-
návat dozor u přechodů pro chodce 
a řídit bezpečné přecházení školáků. 
Po podpisu smlouvy mezi městem 
a Úřadem práce by mohl začít pro-
jekt fungovat. Posledním bodem 
ke schválení byla úprava rozpočtu 
– přesun položek v rámci nákladů na 
činnost městské policie.

V diskusi pan starosta informoval 
členy rady o úhradě části dotace na 
ČOV, o odpovědích na interpelace ze 
zastupitelstva a o přípravě postupu 
vůči dlužníkům města. Rada se za-
bývala i délkou posledního zasedání 
zastupitelstva a budou se připra-
vovat návrhy, jak průběh zasedání 
usměrnit. 

18. jednání rady města se ko-
nalo 25. 9. 2012, tedy po redakč-
ní uzávěrce, a tak si na informace 
chvíli počkáte.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem
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Dne 14. září 2012 se v přízemí 
Městského úřadu Lysá nad Labem 
odehrála malá slavnost – starosta 
Mgr. Jiří Havelka a místostarostka 
Marcela Chloupková přestřihli pásku 
od nové podatelny a zahájili tak pro-
voz v nových prostorech. Nová po-

Podatelna v novém prostoru

datelna vznikla rekonstrukcí přízemí 
na konci chodby. Pro občany to bude 
znamenat několik kroků navíc, ale 
výhodou je jak lepší prostředí pro kli-
enty, tak pro referentky. Významnou 
částí podatelny je tzv. skenovací pra-
coviště, kde se doručené dokumenty 

převedou do digitální podoby. Ročně 
projde přes podatelnu více než třicet 
tisíc dokumentů došlé pošty, zhruba 
stejné množství tvoří pošta odchozí. 

Tím se naplňuje další bod projektu 
na vybudování technologického cent-
ra pro obec s rozšířenou působností. 

Vybudování technologického centra 
je v souladu s informační koncepcí 
dle vyhlášky č.529/2006 Sb. k zákonu 
č.365/2000 Sb., který se týká právě 
informačních technologií. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
(více na www.diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 ošacení – dámské, pánské, dětské – zimní i letní 
 neobnošená, nepoškozená, čistá obuv
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy 
 látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek),
 vlny a příze
 vatované a péřové (i samotné peří) přikrývky, polštáře a deky
 nepoškozené spací pytle
 školní a sportovní potřeby, hračky – nepoškozené, kompletní
 čisté nádobí skleněné, porcelánové, kovové

Termín sběru:
v pátek 19. října 2012 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 20. října 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 vč. knih 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 nebo 606 509 502 
nebo 724 181 805.   

Útulek Lysá nad Labem
Aktuální foto a seznam čtyřno-

hých kamarádů nalezených v okolí 
města najdete také na adrese útulku 
www.pejscilysa.wz.cz. 

Návštěvní doba útulku:
pondělí – čtvrtek   8.00 – 14.00 h
pátek 8.00 – 12.00 h
první sobota v měsíci  9.00 – 11.00 h

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

Město Lysá nad Labem děkuje 
všem občanům, kteří projeví zájem 
o naše opuštěné pejsky.

Ivana Koštířová, odbor SMI

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 způ-
sobilosti řidiče si mohou vyměnit tyto doklady spolu s ŘP ZDARMA.

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

Upozornění řidičům
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Krimi střípky
Pokus o vykradení vozidla

Dne 15. 8. 2012 v 3.00 hodin bylo 
přijato telefonické oznámení, že v uli-
ci Okružní se neznámý muž pokoušel 
násilím vniknout do zaparkovaného 
osobního automobilu tovární znač-
ky Audi. Oznamovatel dále uvedl, že 
muž již utekl směrem k zahrádkám 
poté, co na něj zakřičel. Strážníci 
o celé události informovali i kolegy 
z místního oddělení a společně ná-
sledně provedli kontrolu okolí, ale 
bez žádaného úspěchu. Na místě byly 
následně provedeny úkony k zajištění 
vozidla a vyrozumění majitele. Na 
vozidle tak byla způsobena „pouze“ 
škoda na zámku dveří, který byl zása-
hem pachatele zničen. 

Vandal na náměstí
Dne 25. 8. 2012 v 3.50 hodin 

zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS skupinu 3 osob, které prochá-
zely přes Husovo náměstí. Následně 
strážník zaznamenal, jak jeden z mla-
díků procházel kolem zaparkovaných 
automobilů v ulici Masarykova, kde 
skočil na kapotu jednoho ze zapar-
kovaných vozidel. Strážníci 24 letého 
muže z Mělníka opodál zadrželi a po 
kontrole vozidla, zda není poškozeno, 
bylo jednání mladíka kvalifi kováno 
jako přestupek proti majetku a pro-
jednáno na místě v přestupkovém 
řízení.

Loupežné přepadení
Dne 27. 8. 2012 ve 22.15 hodin 

bylo dozorčí službou přijato tele-
fonické oznámení, že před restau-
rací Sportbar dochází k rušení 
nočního klidu. Strážníci na místě 
zjistili, že rušení nočního klidu 
formou výkřiků bylo způsobeno 
loupežným přepadením před výše 
zmíněnou provozovnou. Poškoze-
ný 39 letý muž z Lysé nad Labem 
byl před barem fyzicky napaden 
dvěma mladíky, kteří muže udeřili 
do hlavy, uštědřili mu několik ko-
panců do oblasti žeber a následně 
napadenému odcizili fi nanční ho-
tovost ve výši 1000,- Kč, které si 
před tím vybral z bankomatu na 
ČD. Dle výpovědi měl muž s mla-
díky konfl ikt již o hodinu před sa-
motným přepadením. Na základě 
těchto informací byla o celé udá-
losti vyrozuměna dozorčí služba, 
která předchozí incident, který se 
odehrál před ČD, shodou okolnos-
tí zaznamenala přes MKDS. Po ná-
sledném vyhodnocení kamerového 
záznamu byl jeden z mladíků dle 
osobní znalosti strážníků ztotož-
něn. Veškeré poznatky byly pře-
dány kolegům z místního oddělení 
Policie ČR, která ve věci provádí 
šetření. 

Luboš Zita
zástupce ředitele MP

Vážení občané, poslední dobou se 
z vašich telefonátů a osobních setkání 
dovídáme o špatné informovanosti 
o plánovaných odstávkách dodávek 
elektřiny. Dovolujeme si vás níže uve-
denou citací zákona informovat o tom, 
kdo má tuto zákonnou povinnost.

Zákon č. 458/2000 Sb. o pod-
mínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvět-
vích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) :

§ 24
(3) Provozovatel přenosové sou-

stavy má právo
 c) omezit nebo přerušit v nezbyt-

ném rozsahu dodávku elektřiny 
účastníkům trhu  s elektřinou

6. při provádění plánovaných prací 
na zařízení přenosové soustavy nebo 
v jeho ochranném pásmu, zejména 
oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí,

d) změnit nebo přerušit v nezbyt-
ném rozsahu dodávku elektřiny z vý-
roben, přeshraniční výměnu elektřiny 
a dovoz elektřiny ze zahraničí nebo 
vývoz elektřiny do zahraničí k zajiš-
tění spolehlivého provozu přenosové 
soustavy

6. při provádění plánovaných prací 
na zařízení přenosové soustavy nebo 
v jeho ochranném pásmu, zejména 
oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí,

(5) V případech uvedených 
v odstavci 3 písm. c) bodu 6 a pís-
menu d) bodu 6 je provozovatel 
přenosové soustavy povinen ozná-
mit započetí a skončení omezení 
nebo přerušení dodávek elektřiny 
způsobem v místě obvyklým, nej-
méně však 50 dnů předem.

§ 25
(3) Provozovatel distribuční sou-

stavy má právo
c) omezit nebo přerušit v nezbyt-

ném rozsahu dodávku elektřiny 
účastníkům trhu s elektřinou 

5. při provádění plánovaných 
prací na zařízení distribuční sou-
stavy nebo v jeho ochranném pás-
mu, zejména oprav, rekonstrukcí, 
údržby a revizí,

d) změnit nebo přerušit v nezbyt-
ném rozsahu dodávku elektřiny z vý-
roben a dovoz elektřiny ze zahraničí 
nebo vývoz elektřiny do zahraničí 
s ohledem na spolehlivý provoz distri-
buční soustavy

6. při provádění plánovaných pra-
cí na zařízení distribuční soustavy 
nebo v jeho ochranném pásmu, ze-
jména oprav, rekonstrukcí, údržby 
a revizí,

(5) V případech uvedených 
v odstavci 3 písm. c) bodu 5 a písm. 
d) bodu 6 je provozovatel distribuční 
soustavy povinen oznámit započetí 
a skončení omezení nebo přeru-
šení dodávek elektřiny způsobem 
v místě obvyklým, nejméně však 
15 dnů předem. Ohlašovací povin-
nost nevzniká při provádění nutných 
provozních manipulací, při nichž 
omezení nebo přerušení dodávky 
elektřiny nepřekročí 20 minut.

Z výše uvedené citace zákona 
je zcela zjevné, kdo má povinnost 
ze zákona informovat. Město má 
k dispozici pouze informace, které 
obdrží od toho, kdo odstávku ozná-
mí. Tyto informace předáváme ob-
čanům města dle svých možností, 
tj. vyvěšením informace na úřední 
desku, internetové stránky města 
a vyhlášením místním rozhlasem 
(pokud se jedná o větší lokalitu). 
Toto provádíme nad rámec svých 
povinností jako službu občanům. 
V případě špatného informování 
či dotazů se obracejte na zákaznic-
kou telefonní linku ČEZ Distribu-
ce, a.s. 840 840 840 a 840 850 860 
v případě poruch.

Ota Balík
Odbor správy majetku a investic

Kdo je povinen informovat 
o plánovaných odstávkách 
dodávek elektřiny

Evropské fi nance do našeho regionu

Pozvánka
na komunitní projednání a seznámení se s iniciativou LEADER

Skupina pro místní akce bude zakládána za účelem rozvoje 
našeho regionu a může již od roku 2013, zejména pak v období 
2014 - 2020 získat významné evropské fi nanční prostředky pro 
konkrétní rozvojové projekty podnikatelských, neziskových 
i veřejných subjektů působících na našem území.

Zveme Vás na úvodní setkání podnikatelů, představitelů nezis-
kových a veřejných subjektů, které se uskuteční

v úterý 23. 10. 2012 od 17.30 hodin 
na radnici v Lysé nad Labem

Program
1) Shromáždění nápadů a směrů rozvoje našeho regionu
2) Informace o metodě a zkušenostech iniciativy LEADER

Věřím, že využijete příležitost aktivně se zapojit do intenzivního 
rozvoje našeho regionu a zároveň získat prostředky k realizaci 

vašich nápadů a představ.

Mgr. Jiří Havelka
Starosta města Lysá nad Labem

Případní zájemci se hlaste na email: vlastova@mestolysa.cz 
nejpozději do 19. 10. 2012.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 15 - 17 týdnů, 
cena: 159 -170 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v neděli 7. října 2012 ve 13.50 hodin a v pondělí
22. října 2012 v 15.10 hodin v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny 
Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
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PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ŘÍJEN 2012 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 20. 10. 2012 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

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 
zahrnuje pronájem nádoby, svoz 
odpadu a využití dle platné legis-
lativy).

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

Blahopřání

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

hodně pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

92 let
Zdeňka Tomšovská

91 let
Zdeňka Světlá
Vilma Fojtíková

90 let
Vladimír Koleška

85 let
Václav Bílek
Václav Sosna

80 let
Jiřina Ronovská
Marie Průchová

Elizabeth Bibescová:
„Budiž chvála těm, kdo dovedou dávat, aniž by si to pamatovali, 
a přijímat, aniž by na to zapomněli.“

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!

Osada Řehačka děkuje sponzo-
rům Dětského dne, konaného dne 
25. 8. 2012, za jejich hodnotné 
ceny a upomínkové předměty, kte-
ré nám pomohly odměnit děti za 
jejich nasazení při plnění jednotli-
vých disciplín. Jmenovitě to jsou:
– Město Lysá nad Labem
– Dostihové závodiště Pardubice
– Dostihové závodiště Lysá n. L.
 - p. Palyza
– Cykloobchod - p. Kopejtko
– Elektroobchod - p. Skuhrovec
– JPC - obchod s výpočetní 
 technikou - p. Polák

Poděkování sponzorům
Dětského dne na Řehačce

– Sportzona - sportovní centrum
– Kino Lysá nad Labem
– Národní muzeum Praha
– M+W Group
– Pizzerie Matylda
– Restaurace Gurmán
– Restaurace Orangeria
– Hospoda Řehačka

Zároveň děkujeme všem oby-
vatelům osady, kteří přispěli, za 
nemalou vybranou fi nanční částku 
a všem kteří neváhali přiložit ruku 
k dílu při chystání jednotlivých dis-
ciplín. 

Mnohokrát děkujeme!
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Otázka

Odpověď

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jakou 

budoucnost má bývalý pionýrský 
areál v Čechově ulici - našel se pů-

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. 

Mohu napsat urči-
tě exkluzívní pozemek, 

pokud vezmeme v úvahu jeho 
výhodnou polohu ve městě a 
též jeho velikost. Pozemek je 
v majetku České republiky, 
právo hospodařit na něm má 
Město Lysá nad Labem. Údaj-
ně se jedná o majetek původně 
patřící římskokatolické církvi. 
Čtenáři Listů jistě sami sledu-
jí dění v Poslanecké sněmovně 
týkající se majetkového vypo-
řádání s církvemi, které se bez 
úspěchu vleče mnoho let. Zdá 
se Vám, „že se blýská na časy“? 
Mně ne. A tak pravděpodob-
ně péče o majetek státu bude 
i nadále v rukách Města.  

Pro nezasvěcené a „zánov-
ní“ obyvatele Lysé nad La-
bem. Dnes jsou v areálu tři 
dřevěné chatky, které využívá 
na základě nájemní smlouvy 
s Městem Klub českých turistů, 
Pionýr a Klub dobré zprávy. 
V chatkách lze zatopit – jsou 
zde kamna na tuhá paliva – ale 
i tak je využití chatek především 
v letním období. Neopomenu, 
že v chatkách je zaveden elek-
trický proud, což vylepšuje 
komfort pobývání zde. Dále je 
v areálu antukové hřiště na 
volejbal (nohejbal) a travna-
té hřiště fotbalové, jehož jed-
nu delší stranu lemují dřevě-
né lavičky pod přístřeškem. 
Odvážní mohou vyzkoušet 
lezeckou stěnu. Velké ohniště 
s posezením je šikovně scho-
vané mezi bohatou zelení. 

K tomu všemu skromné, ale 
funkční WC a malá táborová 
umývárna. Nešikovný je na-
proti tomu bývalý bazén, na 
který – ač jsem na světě již 
55. rok – se nemohu upamato-
vat. Tento byl později přebu-
dován na oplocený bazén pro 
pěstování okrasných kachniček, 
jak se můžeme dočíst v knížce 
Františka Borského o Lysé nad 
Labem. Důvod, proč se tomu 
stalo, nám možná pomůže ob-
jasnit někdo z ještě déle žijí-
cích pamětníků. Zapříčinil tuto 
změnu nedostatek odpovídající 
vody? Vzpomínám si ale na klu-
ziště s mantinely, ve které se za 
mrazů změnilo hřiště na fotbal, 
dokonce s osvětlením. (Ale mé 
bruslařské začátky směřovaly 
na zamrzlé kaly v Hrabanově – 
také byly mnohem větší, a bez 
přebujelých rákosin, neboť klu-
ziště v areálu bývalo pro zdatné 
bruslaře, hokejisty.)

Možná, že není od věci připo-
menutí citace z výše uvedené pu-
blikace, kde se mimo jiné praví 
v článku Pionýrská skupi-
na Rudý průkopník: …V této 
skupině je 16 pionýrských od-
dílů a 9 oddílů jisker, ve kte-
rých bylo v roce 1976 zapojeno 
560 členů. Všechny oddíly se 
scházejí v pionýrském stře-
disku Klementa Gottwalda, 
které si skupina vybudovala 
v akci „Z“. S výstavbou jim hod-
ně pomohl MěV KSČ, MěstNV, 
závody a podniky v Lysé nad 
Labem, občanské výbory, uliční 

organizace KSČ, učňovská ško-
la, voj. útvar 3757, společenské 
organizace Národní fronty a ro-
diče. Dne 11. října 1975 bylo stře-
disko, které se začalo budovat 
v roce 1970, slavnostně předáno 
pionýrům do užívání. Odpraco-
valo se zde na 24 tisíc brigádnic-
kých hodin. … 

A tak my Lysáci, a ještě na-
víc pamětníci, stále hovoříme 
o tomto parku uprostřed měs-
ta jako o pionýrském areálu. 
Mladší čtenáři, nesměj se nad 
přečtenými řádky, tak to prostě 
bylo. 

Údržba areálu, i přes jeho 
skromné vybavení, za léta péče 
představuje nemalou částku. 
Mnohokrát likvidované ško-
dy po zlodějích především na 
chatkách, oprava čerpadla, 
WC, umyvadel, sekání trávy – 
dříve žádané chovateli králíků 
z širokého okolí, hrabání listí, 
odvoz odpadu, úprava stromů, 
keřů … Nemohu v tuhle chvíli 
nevzpomenout na dlouholeté 
obětavé správce areálu – man-
žele Novákovy – Aloise a Miluš-
ku, bývalé zaměstnance Kovony. 
Za skromnou odměnu zajišťo-
vali rozsáhlé služby, a kdyby 
nenesli osm křížků na zádech, 
a kdyby zdravíčko lépe slouži-
lo, jistě bychom se zde s nimi 
potkávali dosud. Patří jim vel-
ké poděkování! Pan Novák 
byl též jedním z předchůdců 
p. Fandy Blažka, hlavního ve-
doucího tábora  - původně turis-
tů – na Šumavě. Ten znají určitě 
i mladší čtenáři a jejich děti. 

Doslova alarmující je stav 
nevzhledného a místy občas ne-
funkčního oplocení. Nejednou 
jsem v radě města poukazovala 
na jeho špatný stav. Je částečně 
pochopitelná neochota Města 
vylepšit, a ne malou částkou, 
cizí majetek. V minulosti byl 
písemně osloven Úřad pro za-
stupování státu ve věcech ma-
jetkových s žádostí o opravu 
vlastního majetku, ovšem bezú-
spěšně. Městu se dostalo odpo-
vědi v tom smyslu, že státní po-
zemky nemusejí být oplocené. 
Trošku úsměvné. Pokusila jsem 
se oslovit firmu v Lysé nad La-
bem zabývající se výrobou plotů 
s žádostí o sponzorskou opravu. 
Po detailní obhlídce stávající-
ho oplocení, kde mezi původní 
sloupky již před mnoha lety při-
byly další a mnoho je jich dnes 

uhnilých, nestačí pouze natáh-
nout nové pletivo, ale oprava si 
vyžádá víc prostředků, a to jak 
finančních, tak bude nezane-
dbatelná i manuální zručnost. 
Ale vlastní pletivo by snad moh-
lo být zdarma … 

Podél plotu v Čechově uli-
ci vede pěkný chodník, dnes 
hodně frekventovaný (mj. 
cesta do školy ve Stržišti pro 
žáky Střední školy oděvního a 
grafického designu a do nej-
větší mateřské školy Čtyřlístek 
v Brandlově ul.). Věřím tomu, 
že Městu nikdo neupře vložené 
prostředky do tohoto areálu, 
a že toto bude jednou zohled-
něno při vypořádání církevních 
restitucí. Ještě, že hlavní brána 
je pevná. Ale co do brány, když 
bude děravý plot kolem. Pokud 
tomu tak je, stejně „drátujeme“ 
my – rozuměj Město. Bez oplo-
cení bychom totiž takový areál 
odepsali v krátké době, to víme 
všichni. Plot = potřeba!

V současné době je v této 
oáze zeleně a ptactva – tak 
tento prostor vnímám já - 
možnost rekreace pro širokou 
veřejnost. Otevřen je prak-
ticky celoročně. Za návště-
vu se neplatí. Opakovaně zde 
o prázdninách Klub dobré zprá-
vy organizuje příměstský tábor 
pro školní děti, který získává 
na oblibě. Členové klubu vyko-
návají drobné úklidové a údrž-
bové práce a též areál zamykají. 
Tradiční jarní akcí je dětský den 
v režii táborníka, turisty, neú-
navného p. Fandy Blažka. Za 
přispění městské policie, hasi-
čů, kynologů a dalších šikov-
ných rukou prožije mnoho dětí 
se svými rodiči nezapomenutel-
ný den.  

Možná, že někdo ze čtenářů 
namítne, proč si Město anebo 
některý z nájemníků nepodá 
žádost o dotaci na vylepšení 
podmínek pobytu zde. Pioný-
ři snahu měli, ovšem nejsou 
vlastníky, a tak tudy cesta ne-
povede. 

Moje odpověď je obsáhlá, ale 
považovala jsem za užitečné 
podat zprávičku třeba i těm, 
kteří se do Lysé nad Labem 
přistěhovali a teprve objevují 
svoje město. Uvítám, pokud se 
ozvou skuteční pamětníci a do-
plní fakta z prvopočátků fun-
gování tohoto střediska.

 Marcela Chloupková

vodní majitel, nebo jak to vlastně 
s tímto pozemkem je? Určitě to za-
jímá víc lidí...                     

Iva Šubrtová
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2.10. od 16.30 hodin
František Antonín Špork
přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

3.10. od 19.00 hodin
Jan Liška – Tváře Afriky
vernisáž výstavy v kině na Husově n.
www.kinolysa.cz

4.10. od 17.30 hodin
Bajkal a okolí aneb transsibiřskou 
magistrálou po krásách Sibiře
přednáška Jiřího Lehejčka
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4.10. - 7.10.
Zemědělec – podzim 2012
Náš chov 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

6.10. od 13.30 hodin
Dostihové odpoledne
dostihové závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz
facebook/Závodiště Lysá nad Labem

7.10.od 18.00 hodin
„Rudolf II. vážně nevážně“
průřez hudebními dějinami v podání 
souboru AFFETTO, koncert na 
zámku Bon Repos
svoboda@mestolysa.cz

8.10. od 13.00 hodin
Výstava podzimních plodů a květů
v Domově Na Zámku

9.10. od 16.30 hodin
„Noviny a časopisy v Lysé n. L.“
přednáška V. Jiřičné 
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10.10. od 9.00 hodin
„Zámecké hrátky“
sportovně-dovednostní hrátky 
v Domově Na Zámku

10.10. od 13.00 hodin
„Při muzice v zámecké kavárně“
v Domově Na Zámku

10.10. od 18.00 hodin
Inspekce vodníků v Čechách
představení ZUŠ v kině na Husově n.

10.10.-2.11.
Můj ráj na zemi
výstava soutěžních fotogra ií 16. ročníku 
fotosoutěže v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11.10. od 9.00 hodin
„Stolní hry bez hranic“
turnaje ve stolních hrách v Domově 
Na Zámku

11.10. od 14.00 hodin
„Nestárnoucí písničky 
v podání R. Adama“
koncert v Domově Na Zámku

12.10. od 9.30 hodin
„Kavárnička pod širým nebem“
vystoupení zámecké kapely 
Šporkovjanky v Domově Na Zámku

12.10.od 18.00 hodin
„Zámecký koncert pro F. A. Šporka“
v zámecké kapli v Domově Na Zámku

13.10. od 20.00 hodin
Lážo Plážo & Bob a Bobci
dvojité folkové osvěžení kapel 
z Lysé nad Labem a Křižanova 
u Hrobu
www.lazoplazo.net
www.bobabobci.cz

14.10. od 16.00 hodin
Princezna na hrášku
divadelní představení v kině na 
Husově náměstí
www.kinolysa.cz

17.10. od 18.00 hodin
Íránem a Írákem na kole, aneb 
muslimský svět očima bělošky
přednáška Ing. A. Šimčíkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

19.10. od 19.30 hodin
Adam Pavlíček
kytarový recitál v kině na Husově n.

19.10.-20.10. od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
v garáži městského úřadu

20.10. od 16.00 hodin
ZUŠFEST
hudební festival ZUŠ v kině 
na Husově náměstí

21.10. od 15.00 hodin
Dětské odpoledne: 
Balónková diskotéka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

24.10. od 19.00 hodin
Společná věc
T. Pfeiffer rozezní vodnářský zvon,
koncert v Kulturním domě 
v Čelákovicích
www.dub.cz

25.10. – 28.10.
Exotika 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

26.10. od 20.00 hodin
SO + JO ANN
Rocková formace z Lysé n. L. / Milovic 
a hardcore-crossover seskupení z Prahy
www.soband.wz.cz

28.10. 
Oslavy Dne vzniku samostatného 
československého státu
- Položení věnců u pomníku TGM 
 v Litoli (14.00 hodin)
- Položení věnců na nám. B. Hrozného 
 (14.30 hodin)
- Vystoupení učitelů a žáků ZUŠ 
 v kině na Husově nám. (15.15 hodin)

28.10. od 19.00 hodin
Slavnostní koncert ZUŠ
v kině na Husově náměstí

30.10. od 19.00 hodin
Z Českého ráje až do Himálaje
prezentace výstupů Horolezeckého 
odddílu Lysá n. L. v kině na Husově 
náměstí
www.holysa.cz

31.10. od 19.00 hodin
„Jak hovořit s dětmi v rodině 
o sexu“
přednáška ve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

Kulturní kalendář 10 / 2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem a jeho hosté

Vás srdečně zvou na koncert

Muzikálové a ilmové doteky
4. listopadu 2012 od 16 hodin v kině v Lysé n. L.

Podrobnější informace již brzy na www.chramovysborlysa.cz,
na vyvěšených plakátech a v infocentru v Lysé n. L.

Přijďte s námi oslavit největší 
listopadový svátek!

Svatomartinský
lampionový průvod

Sejdeme se v neděli 11. 11. 2012 v 17.30 hodin 
na Husově náměstí, kde společně vyčkáme 
příjezd sv. Martina na bílém koni.
Následný průvod s lampiony bude 
jako již tradičně zakončen ohňostrojem 
na školním hřišti.
Akce se pořádá za fi nanční podpory
MěÚ Lysá n. L.

V případě nepřízně počasí bude náhradní termín 12. 11. 2012

Základní umělecká škola  Fran  ška Antonína Šporka
Vás srdečně zve na

 Slavnostní koncert 
k 65. výročí založení školy

Účinkují sólisté a orchestr z řad učitelů a žáků ZUŠ a hostů
Orchestr řídí Lukáš Sommer

Program:  B. Smetana, G. Verdi, A. Vivaldi, O. Soukup,
J. K. Vaňhal, K. Bendl,  L. Sommer, M. Blažek

Sál kina v Lysé n. L. dne 28. 10. 2012 v 19.00 hodin
Vstupné dobrovolné

Základní umělecká škola Fran  ška Antonína Šporka
Vás srdečně zve na

ZUŠFEST k 65. výročí založení školy
na fes  valu vystoupí soubory a kapely nejrůznějších žánrů, 

ve kterých můžete vidět a slyšet  naše bývalé i současné žáky

Sál kina v Lysé n. L. dne 20. 10. 2012 od 16.00 hodin          
Vstupné 50,-kč

Základní umělecká škola Fran  ška Antonína Šporka
Vás srdečně zve na představení

Inspekce vodníků v Čechách 

Účinkují žáci hudebního, tanečního a literárně-drama  ckého 
oboru ZUŠ a orchestr pod vedením člena Národního divadla 

v Praze A. Merhauta 
Sál kina v Lysé n. L. dne 10.10.2012 v 18.00 hodin

Vstupné 50,-Kč
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ST 3.10. od 19 hodin
JAN LIŠKA: TVÁŘE AFRIKY – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Cestovatel a fotograf Jan Liška představí nevšední výstavu a při 
komentované projekci povypráví o své cestě dlouhé 5 tisíc kilometrů.

ČT 4.10. od 20 hodin
DIKTÁTOR
Komedie, USA, 2012, 83 minut, vstupné 75 Kč
Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního 
mohykána mezi diktátory. Komik a mysti ikátor Sacha Baron Cohen si nav-
lékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce zemičky 
jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií.

SO 6.10. od 20 hodin 
VE STÍNU
Krimi / Drama / Thriller, Česko / Slovensko / Polsko, 2012, 106 minut, 
vstupné 80 Kč
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální 
příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů 
i jejich blízkých... 

NE 7.10. od 16 hodin
NA VLÁSKU
Animovaný / Rodinný / Fantasy, USA, 2010, 96 minut, vstupné 50 Kč
Animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, 
která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop...

ST 10.10. od 18 hodin 
INSPEKCE VODNÍKŮ V ČECHÁCH
Představení ZUŠ Lysá nad Labem - vystoupí sólisté, pěvecký sbor, 
literárně-dramatický obor a malý orchestr. 
Vstupné 50 Kč.

PÁ 12.10. od 20 hodin 
BORNEŮV ODKAZ
Akční / Dobrodružný / Thriller / Mysteriózní, USA, 2012, 134 minut,  
vstupné 75 Kč
V Bourneovu ultimátu agent Jason Bourne zlikvidoval tajný a kontro-
verzní vládní program společně s jeho tvůrci. Šlo však jen o špičku 
ledovce, pod níž se ukrývá mnohem so istikovanější systém tajných 
operací, kterému šéfuje Byer (Edward Norton). 

SO 13.10. od 20 hodin
LÁŽO PLÁŽO & BOB A BOBCI
Dvojité folkové osvěžení kapel z Lysé nad Labem - www.lazoplazo.net 
a Křižanova u Hrobu - www.bobabobci.cz. 
Vstupné 80 Kč

NE 14.10. od 16 hodin
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Divadelní úprava klasické pohádky Boženy Němcové, kterak se zkouší 
urozenost princovy nevěsty. Zpívající strašidélko Bu, které pomůže 
důvtipem odhalit úklady proradného komorníka, dovede pohádku 
ke šťastnému konci. Uvádí divadlo Nymburk. 
Vstupné 60 Kč.

ST 17.10. od 20 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Komedie, Česko, 2012, 102 minut, vstupné 75 Kč
Jak sám název naznačuje, ve ilmu se objeví legendami opředená postava 
trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž 
vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se 
tvůrci, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě.

ČT 18.10. od 20 hodin
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
Akční / Dobrodružný / Thriller, USA, 2012, 103 minut, vstupné 75 Kč
Stará známá banda Postradatelných Barney Ross (Sylvester Stallone), 
Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen (Dolph 
Lundgren), Toll Road (Randy Couture) a Hale Caesar (Terry Crews) se 
dají opět dohromady poté, co je tajný agent CIA Church (Bruce Willis) 
povolá, aby jim zadal zdánlivě jednoduchou zakázku. 

PÁ 19.10. od 19.30 hodin
ADAM PAVLÍČEK - KYTAROVÝ RECITÁL
Kytarista a písničkář začíná pronikat na mladou scénu díky zvláštní 
syntéze klasické hry a šansonové melancholii svých písní.
Vstupné 80 Kč

SO 20.10. od 16 hodin
ZUŠFEST K 65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ F. A. ŠPORKA
Vystoupí soubory a kapely, ve kterých účinkují bývalí i současní žáci ZUŠ.
Vstupné dobrovolné.

NE 21.10. od 15 hodin
DĚTSKÉ ODPOLEDNE: BALÓNKOVÁ DISKOTÉKA
Diskotéka pro děti a hrátky s balónky
Vstupné dobrovolné.

ST 24.10. od 20 hodin
MÉĎA
Komedie / Fantasy, USA, 2012, 106 minut, vstupné 75 Kč
John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi opuštěný, i proto pronesl 
to pošetilé přání, aby jeho plyšový vánoční dárek začal mluvit. Stal 
se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální hvězdou a miláčkem 
davů...

ČT 25.10. od 20 hodin
MUŽI V ČERNÉM 3
Komedie / Sci-Fi / Akční, USA 2012, 104 minut, vstupné 75 Kč
Známí agenti J a K jsou opět zpět... A opět včas.

PÁ 26.10. od 20 hodin
SO + JO ANN
Rocková formace z Lysé n. L. / Milovic - www.soband.wz.cz a hardcore-
crossover seskupení z Prahy. 
Vstupné 50 Kč

NE 28.10. od 19 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ
Vystoupí sólisté, hosté a orchestr učitelů ZUŠ.
Vstupné dobrovolné.

ÚT 30.10. od 19 hodin
Z ČESKÉHO RÁJE AŽ DO HIMALÁJE
Projekce ilmů a fotogra ií, které mapují úspěšnou historii 30 let horoleze-
ckého oddílu Ho Lysá nad Labem. Více informací www.holysa.cz/30let.
Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME: 
11.11. DOBA LEDOVÁ 4, 14.11. VE STÍNU, 24.11. ČŮZFEST

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM ŘÍJEN 2012

 T. Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon
Zveme vás na koncert Společná Zveme vás na koncert Společná 

věc, kde zazní prastarý tajuplný ná-věc, kde zazní prastarý tajuplný ná-
stroj - Vodnářský zvon. Můžete zde stroj - Vodnářský zvon. Můžete zde 
zažít krásu, tajemnost i hlubokou zažít krásu, tajemnost i hlubokou 
výpověď fi lmového příběhu s všelid-výpověď fi lmového příběhu s všelid-
skými tématy. Obrazový doprovod skými tématy. Obrazový doprovod 
v unikátní parabolické projekci vás v unikátní parabolické projekci vás 
provede nejen jemností a barevností, provede nejen jemností a barevností, 
ale i vzájemným lidským souzněním, ale i vzájemným lidským souzněním, 
také se vydá na cestu do hlubokého také se vydá na cestu do hlubokého 
vesmíru. Ve skladbě Patria Deum lze vesmíru. Ve skladbě Patria Deum lze 
zažít a vnímat úžasné, dosud málo zažít a vnímat úžasné, dosud málo 
známé záběry vesmírných galaxií známé záběry vesmírných galaxií 
a hvězdokup. Vjem je umocněn tóny a hvězdokup. Vjem je umocněn tóny 
Vodnářského zvonu, které, dle po-Vodnářského zvonu, které, dle po-

znání dávných mistrů, zní prostorem znání dávných mistrů, zní prostorem 
i námi a pomáhají harmonizovat ce-i námi a pomáhají harmonizovat ce-
lou bytost. Na závěr koncertu se mů-lou bytost. Na závěr koncertu se mů-
žete přijít podívat na Vodnářský zvon žete přijít podívat na Vodnářský zvon 
z blízka. Je potěšením i zážitkem vidět z blízka. Je potěšením i zážitkem vidět 
nádherný svět kapiček vody, které nádherný svět kapiček vody, které 
jsou obrazem jednotlivých hraných jsou obrazem jednotlivých hraných 
tónů. Info: tónů. Info: www.dub.czwww.dub.cz. . 

Koncert se koná 24. 10. 2012 Koncert se koná 24. 10. 2012 
v 19.00 hodin v Kulturním domě v 19.00 hodin v Kulturním domě 
v Čelákovicích.v Čelákovicích.

Cena vstupenek 130 Kč a 90 Kč Cena vstupenek 130 Kč a 90 Kč 
(děti, studenti, senioři, ZTP), před-(děti, studenti, senioři, ZTP), před-
prodej: e-shop prodej: e-shop www.dub.czwww.dub.cz a KD Če- a KD Če-
lákovice, tel.: 326 991 358.lákovice, tel.: 326 991 358.

Víceúčelové kulturní zařízení 
Milovice ve spolupráci s obcho-
dem s dřevěnými hračkami Pi-
nocchio - Lysá nad Labem zve 
všechny dětské i dospělé milovní-
ky hlavolamů a společenských her 
v sobotu 10. listopadu do Kultur-
ního domu, ul. 5. května, Milovice 
od 10.00 do 17.00 hodin na herní 
klání.

Pozvánka na deskohraní
Opět si zde budete moci vyzkoušet 

spoustu známých i neznámých spo-
lečenských her od fi rem Corfi x, Min-
dok, Albi, Piatnik, Granna a dalších.

Hry a hlavolamy, které si zde vyzkou-
šíte si zde také budete moci zakoupit. 
Vstup zdarma. Věříme, že i tentokrát 
vám budeme moci nabídnout jen to 
nejlepší.

 Jana Valášková
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

Otevírací doba knihovnyOtevírací doba knihovny
PO   8-11   12-18PO   8-11   12-18
ÚT   zavřenoÚT   zavřeno
ST    8-11   12-18ST    8-11   12-18
ČT    8-11   12-15ČT    8-11   12-15
PÁ   8-11   12-15PÁ   8-11   12-15

Od generála Jana Sporcka se v říjnových Od generála Jana Sporcka se v říjnových 
toulkách přeneseme o generaci později toulkách přeneseme o generaci později 
k hraběti Františku Antonínovi Špor-k hraběti Františku Antonínovi Špor-
kovi, který se rovněž nesmazatelně vryl kovi, který se rovněž nesmazatelně vryl 
do historie našeho města. Přednáška do historie našeho města. Přednáška 
PaeDr. Marie Kořínkové se uskuteční PaeDr. Marie Kořínkové se uskuteční 
tradičně v prostorách knihovny. Vstup tradičně v prostorách knihovny. Vstup 
zdarma!!!zdarma!!!

Zveme všechny nadšené cestovatele na cestopisnou přednášku studenta Fy-Zveme všechny nadšené cestovatele na cestopisnou přednášku studenta Fy-
zické geografi e na PřF UK Jirky Lehejčka, který se se svými spolužáky vypravil zické geografi e na PřF UK Jirky Lehejčka, který se se svými spolužáky vypravil 
na více než měsíční cesty po Sibiři, jejímž hlavním cílem byla návštěva přírodní na více než měsíční cesty po Sibiři, jejímž hlavním cílem byla návštěva přírodní 
perly – jezera Bajkal. Poslední třída transsibiřské magistrály, autostop nebo jen perly – jezera Bajkal. Poslední třída transsibiřské magistrály, autostop nebo jen 
pěšky, to je způsob dopravy, po němž zůstane Rusko s jeho obyvateli navždy pěšky, to je způsob dopravy, po němž zůstane Rusko s jeho obyvateli navždy 
hluboko ve Vás. Cestou se zastavíme na návštěvě ostrova Olchon, kde nás ob-hluboko ve Vás. Cestou se zastavíme na návštěvě ostrova Olchon, kde nás ob-
klopí nejhlubší jezero světa. Budeme pozorovat místního endemita -  tuleně klopí nejhlubší jezero světa. Budeme pozorovat místního endemita -  tuleně 
něrpu. Podíváme se i do rozkvetlého pohoří Chamar – Daban a týden nepo-něrpu. Podíváme se i do rozkvetlého pohoří Chamar – Daban a týden nepo-
tkáme člověka při přechodu Východních Sajan. Neopomeneme ani metropoli tkáme člověka při přechodu Východních Sajan. Neopomeneme ani metropoli 
východní Sibiře Irkutsk a s místními strávíme noc a popijeme něco vodky jak východní Sibiře Irkutsk a s místními strávíme noc a popijeme něco vodky jak 
v paneláku sovětské éry, tak na pobřeží jezera v malebné chaloupce se saunou. v paneláku sovětské éry, tak na pobřeží jezera v malebné chaloupce se saunou. 
Chybět nebude ani skok do sibiřské kuchyně a na závěr ulevíme duši v Burjat-Chybět nebude ani skok do sibiřské kuchyně a na závěr ulevíme duši v Burjat-
sku při návštěvě jediného, avšak stále fungujícího, buddhistického kláštera v sku při návštěvě jediného, avšak stále fungujícího, buddhistického kláštera v 
Rusku. Přijďte se vtipnou formou dozvědět něco o kraji sibiřských lovců, čarov-Rusku. Přijďte se vtipnou formou dozvědět něco o kraji sibiřských lovců, čarov-
ných hor, hodných lidí a životadárného jezera. Vstupné 20,- Kč.ných hor, hodných lidí a životadárného jezera. Vstupné 20,- Kč.

Druhá přednáška cyklu Univerzity volného Druhá přednáška cyklu Univerzity volného 
času připravená Městskou knihovnou, Stát-času připravená Městskou knihovnou, Stát-
ním okresním archivem Nymburk a Polab-ním okresním archivem Nymburk a Polab-
ským muzeem bude věnovaná tisku v Lysé nad ským muzeem bude věnovaná tisku v Lysé nad 
Labem. Pokud byste rádi věděli, jaká všechna Labem. Pokud byste rádi věděli, jaká všechna 
zajímavá periodika v Lysé v minulosti vychá-zajímavá periodika v Lysé v minulosti vychá-
zela, co vše z toho můžete dohledat ve zdejším zela, co vše z toho můžete dohledat ve zdejším 
archivu, kdo to byl Alois Holub a co vše se dalo archivu, kdo to byl Alois Holub a co vše se dalo 
najít v časopisu Česká dívka, srdečně Vás zve-najít v časopisu Česká dívka, srdečně Vás zve-
me do městské knihovny. Přednášku „Noviny me do městské knihovny. Přednášku „Noviny 

a časopisy v Lysé nad Labem“ pro Vás připravila a slovem provede Vladimíra a časopisy v Lysé nad Labem“ pro Vás připravila a slovem provede Vladimíra 
Jiřičná. Vstup na přednášku zdarma!!!Jiřičná. Vstup na přednášku zdarma!!!

Výstava soutěžních fotografi í 16. ročníku fotosoutěže Městské knihovny Lysá Výstava soutěžních fotografi í 16. ročníku fotosoutěže Městské knihovny Lysá 
nad Labem.nad Labem.

Spolek rodáků a přátel města Lysé Spolek rodáků a přátel města Lysé 
nad Labem ve spolupráci s knihovnou nad Labem ve spolupráci s knihovnou 
srdečně zvou na putování do muslim-srdečně zvou na putování do muslim-
ského světa Přední Asie na místa, kam ského světa Přední Asie na místa, kam 
se normální člověk nedostane. Projekci se normální člověk nedostane. Projekci 
fotografi í a jejich komentář si pro Vás fotografi í a jejich komentář si pro Vás 
připravila Ing. Alena Šimčíková. Před-připravila Ing. Alena Šimčíková. Před-
náška bude probíhat v knihovně. Vstup náška bude probíhat v knihovně. Vstup 
zdarma!!!zdarma!!!

Univerzita volného časuUniverzita volného času
– 9. října 2012 od 16.30 hodin– 9. října 2012 od 16.30 hodin

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 2. října 2012 – 2. října 2012 
od 16.30 hodinod 16.30 hodin

Bajkal a okolí aneb transsibiřskou Bajkal a okolí aneb transsibiřskou 
magistrálou po krásách Sibiře magistrálou po krásách Sibiře 
– 4. října 2012 od 17.30 hodin– 4. října 2012 od 17.30 hodin

Můj ráj na zemi Můj ráj na zemi 
– 10. října - 2. listopadu 2012– 10. října - 2. listopadu 2012

Íránem a Írákem na kole Íránem a Írákem na kole 
aneb muslimský svět očima bělošky aneb muslimský svět očima bělošky 
– 17. října 2012 od 18.00 hodin– 17. října 2012 od 18.00 hodin

Ač jsou prostory knihovny značně omezené, pokusili jsme se uspořádat vý-Ač jsou prostory knihovny značně omezené, pokusili jsme se uspořádat vý-
stavu obrazů spolu s vernisáží.  Slunečné páté zářijové odpoledne jsme v naší stavu obrazů spolu s vernisáží.  Slunečné páté zářijové odpoledne jsme v naší 
knihovně přivítali malířku Annu Pavlasovou, která zde své obrazy vystavova-knihovně přivítali malířku Annu Pavlasovou, která zde své obrazy vystavova-
la až do 27. září. Vernisáž se stala příjemným zpestřením místního „knihov-la až do 27. září. Vernisáž se stala příjemným zpestřením místního „knihov-
nického života“. Mladá autorka, která pochází z jižních Čech, vystudovala nického života“. Mladá autorka, která pochází z jižních Čech, vystudovala 
výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, v minulých výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, v minulých 
letech se též zabývala oděvní tvorbou v ateliéru Šarlat. Nyní žije a pracuje letech se též zabývala oděvní tvorbou v ateliéru Šarlat. Nyní žije a pracuje 
v malé vesnici v krajině Českého středohoří. v malé vesnici v krajině Českého středohoří. 
Celá výstava nesla název VYZNÁNÍ. Byla souborem obrazů z cyklu DOPISY Celá výstava nesla název VYZNÁNÍ. Byla souborem obrazů z cyklu DOPISY 
a několika obrazů z cyklu Z KRAJINY. Dopisy jsou pro autorku fenoménem a několika obrazů z cyklu Z KRAJINY. Dopisy jsou pro autorku fenoménem 
duševního otevření. Prostřednictvím barev univerzálně sděluje to, co by psanou duševního otevření. Prostřednictvím barev univerzálně sděluje to, co by psanou 
formou bylo určeno jen jednomu adresátovi. V některých dílech lze náznakem formou bylo určeno jen jednomu adresátovi. V některých dílech lze náznakem 
číst konkrétní sdělení, jindy se díky imaginárnímu písmu ocitáme v prostoru číst konkrétní sdělení, jindy se díky imaginárnímu písmu ocitáme v prostoru 
vlastní představivosti. V cyklu Z krajiny představuje výtvarnice svůj pohled na vlastní představivosti. V cyklu Z krajiny představuje výtvarnice svůj pohled na 
místa, kde již několik let žije a hledá k nim vztah. V jejich dílech jde především o místa, kde již několik let žije a hledá k nim vztah. V jejich dílech jde především o 
hledání vztahu jak člověka k člověku, tak i k přírodě. Doufáme, že budeme mít hledání vztahu jak člověka k člověku, tak i k přírodě. Doufáme, že budeme mít 
ještě příležitost v prostorách knihovny uvítat díla i dalších umělců. ještě příležitost v prostorách knihovny uvítat díla i dalších umělců. 

Poetické odpoledne ve společnosti Poetické odpoledne ve společnosti 
výtvarného uměnívýtvarného umění
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Zámecké novinky 

Podzim je tu s námi se všemi Podzim je tu s námi se všemi 
svými proměnami. My stále pra-svými proměnami. My stále pra-
cujeme a snažíme se život užívat cujeme a snažíme se život užívat 
i se všemi jeho úskalími, které i se všemi jeho úskalími, které 
přináší.přináší.

V době, kdy budete číst řádky V době, kdy budete číst řádky 
tohoto příspěvku, bude před námi tohoto příspěvku, bude před námi 
velká akce, na kterou bychom Vás velká akce, na kterou bychom Vás 
rádi pozvali.rádi pozvali.

Asociace poskytovatelů soci-Asociace poskytovatelů soci-
álních služeb ČR a Ministerstvo álních služeb ČR a Ministerstvo 
práce a sociálních věcí vyhlašují práce a sociálních věcí vyhlašují 
i letos Týden sociálních služeb ČR i letos Týden sociálních služeb ČR 
s podtitulem s podtitulem „… aby se člověk cítil „… aby se člověk cítil 
člověkem“.člověkem“. My se k této akci opět  My se k této akci opět 
připojujeme a to celotýdenním pro-připojujeme a to celotýdenním pro-
gramem jak pro naše klienty, tak gramem jak pro naše klienty, tak 
pro veřejnost.pro veřejnost.

PONDĚLÍ – 8. 10. 2012PONDĚLÍ – 8. 10. 2012
13.00 hodin – „Výstava podzimních 13.00 hodin – „Výstava podzimních 
plodů a květů“ (vyprávění, zpívání, plodů a květů“ (vyprávění, zpívání, 
vzpomínání)vzpomínání)
ÚTERÝ – 9. 10. 2012ÚTERÝ – 9. 10. 2012
9.00 - 16.00 hodin – Den otevře-9.00 - 16.00 hodin – Den otevře-
ných dveří (informace, jak se u nás ných dveří (informace, jak se u nás 
na zámku žije)na zámku žije)

STŘEDA – 10. 10. 2012STŘEDA – 10. 10. 2012
9.00 hodin – „Zámecké hrátky“ 9.00 hodin – „Zámecké hrátky“ 
(sportovně - dovednostní hrátky)(sportovně - dovednostní hrátky)
13.00 hodin – „Při muzice v zámec-13.00 hodin – „Při muzice v zámec-
ké kavárně“ké kavárně“
ČTVRTEK – 11. 10. 2012ČTVRTEK – 11. 10. 2012
9.00 hodin – „Stolní hry bez hranic“ 9.00 hodin – „Stolní hry bez hranic“ 
(turnaje ve stolních hrách)(turnaje ve stolních hrách)
14.00 hodin – „Nestárnoucí písnič-14.00 hodin – „Nestárnoucí písnič-
ky v podání R. Adama“ (odpolední ky v podání R. Adama“ (odpolední 
koncert nestárnoucí „legendy“)koncert nestárnoucí „legendy“)
PÁTEK – 12. 10. 2012PÁTEK – 12. 10. 2012
9.30 hodin – „Kavárnička pod širým 9.30 hodin – „Kavárnička pod širým 
nebem“ (vystoupení zámecké kape-nebem“ (vystoupení zámecké kape-
ly Šporkovjanky před kavárnou)ly Šporkovjanky před kavárnou)
V případě nepříznivého počasí V případě nepříznivého počasí 
v zámecké kavárně.v zámecké kavárně.
18.00 hodin – „Zámecký koncert 18.00 hodin – „Zámecký koncert 
pro F.  A. Šporka“ k 350. výročí jeho pro F.  A. Šporka“ k 350. výročí jeho 
narození (zámecká kaple)narození (zámecká kaple)

Pokud nás budete chtít v tomto Pokud nás budete chtít v tomto 
týdnu navštívit, můžete kdykoliv. týdnu navštívit, můžete kdykoliv. 
Rádi Vás přivítáme.Rádi Vás přivítáme.

Krásné dny přejeKrásné dny přeje
Mgr. Jiří Hendrich, ředitelMgr. Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

 
V rámci Týdne sociálních služeb ČR si Vás 

dovolujeme pozvat 
dne 9. října 2012, 9.00 – 16.00 hodin

na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V prostorách zámecké kavárny jsou 

pro Vás připraveny základní informace 
o životě v našem domově.

(informace pro zájemce, prohlídka domova 
s výkladem k aktivitám klientů).

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Vás srdečně zve
dne 11. října 2012 ve 14.00 hodin

do zámeckého sálu na 1. patře
na příjemné setkání

Nestárnoucí písničky v podání
Richarda Adama

Přijďte si poslechnout 
písničky a povídání jedné 
z někdejších velkých hvězd
českého swingu 50. let
20. století.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Vás srdečně zve
dne 12. října 2012 v 18.00 hodin

do zámecké kaple
na

 ZÁMECKÝ
 KONCERT
 PRO F. A. ŠPORKA
 k 350. výročí jeho narození

  Pěvecký soubor
 POMNĚNKY ze ZUŠ Děčín 
 s vyprávěním
  o životě F. A. Šporka.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
domov pro seniory,

nabízí volné lůžko a své služby na dvoulůžkovém 
pokoji s vlastním sociálním zařízením s krásným 

výhledem do zámeckého parku. Pokoj je určen pro 
fyzicky soběstačného klienta – ženu. 

Cena za ubytování a stravu činí 302,- Kč/den.

Kontakt: 606 875 877, 602 154 221, 
info@dnz-lysa.cz

Klub důchodců Lysá nad Labem
zakládá

hádankářský a křížovkářský kroužek.
Zájemci – nejen důchodci – o tento duševní 

sport kontaktujte mob.: 722 557 155.
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Oslava naší školy
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čtyřleté studijní obory s maturitou
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

specializace
Ekonomika a podnikání

Marketing
Cestovní ruch

Dny otevřených dveří
8. 10. 2012 od 10 do 16 h
8. 12. 2012 od 8 do 12 h
14. 1. 2013 od 10 do 16 h

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

OA Lysá n. L. – příspěvková organizace SK
tel.: 325 553 021, 325 552 143 
www.oalysa.cz

OA Lysá n. L. – příspěvková organizace SK
tel.: 325 553 021, 325 552 143 
www.oalysa.cz

1. 9. 1962 byla založena zvlášt-1. 9. 1962 byla založena zvlášt-
ní škola. V letošním roce je jí 50 ní škola. V letošním roce je jí 50 
let. První část oslavy se konala již let. První část oslavy se konala již 
23. 5. 2012, kdy škola oslavovala 23. 5. 2012, kdy škola oslavovala 
celý den s bývalými učiteli, žáky celý den s bývalými učiteli, žáky 
a přáteli školy. Budova školy byla a přáteli školy. Budova školy byla 
vyzdobena dobovými fotkami, kro-vyzdobena dobovými fotkami, kro-
nikami a současnou prací našich nikami a současnou prací našich 
učitelů a žáků. Hosté mohli zhléd-učitelů a žáků. Hosté mohli zhléd-
nout nejen výzdobu, třídy a práci nout nejen výzdobu, třídy a práci 
našich žáků ve vyučování, ale i vy-našich žáků ve vyučování, ale i vy-
stoupení našich žáků. Chci také po-stoupení našich žáků. Chci také po-
děkovat všem učitelům za přípravu děkovat všem učitelům za přípravu 
nejen tohoto vystoupení, ale za pří-nejen tohoto vystoupení, ale za pří-
pravu celé oslavy. Paní Javorčíko-pravu celé oslavy. Paní Javorčíko-
vá nám udělala krásný dort, který vá nám udělala krásný dort, který 
připomínal naší školu. Za to ji moc připomínal naší školu. Za to ji moc 
děkujeme. děkujeme. 

Druhá část oslavy se konala Druhá část oslavy se konala 
3. 9. 2012, kdy jsme vysadili na počest 3. 9. 2012, kdy jsme vysadili na počest 
50. výročí strom /Jinan dvoulaločný/, 50. výročí strom /Jinan dvoulaločný/, 
který vypěstovala paní Libuše Valeš-který vypěstovala paní Libuše Valeš-
ková. Výsadby se zúčastnila vedoucí ková. Výsadby se zúčastnila vedoucí 
školského odboru paní PaedDr. Věra školského odboru paní PaedDr. Věra 
Bodnárová, paní místostarostka Bodnárová, paní místostarostka 
Marcela Chloupková, paní Ivana Marcela Chloupková, paní Ivana 
Koštířová, rodiče, učitelé a žáci. Při Koštířová, rodiče, učitelé a žáci. Při 
vysazování stromu, promluvil pan vysazování stromu, promluvil pan 
ředitel Mgr. Petr Tomek a vzpomenul ředitel Mgr. Petr Tomek a vzpomenul 
zakládající paní ředitelku Irenu Saj-zakládající paní ředitelku Irenu Saj-
frtovou, které jsme společně položili frtovou, které jsme společně položili 
květiny na hrob. Jistě by měla velkou květiny na hrob. Jistě by měla velkou 
radost. Její práce pro školu nebude radost. Její práce pro školu nebude 
nikdy zapomenuta.nikdy zapomenuta.

 Mgr. Irena Dlabolová,Mgr. Irena Dlabolová,
zástupkyně ředitelezástupkyně ředitele

Prázdniny Prázdniny 
už skončily už skončily 
a zbylo nám a zbylo nám 
všem spoustu všem spoustu 
zážitků. Těší-zážitků. Těší-
me se na to, me se na to, 

jak budeme cestovat a užívat si slu-jak budeme cestovat a užívat si slu-
níčka zase za rok. Existuje ale jedna níčka zase za rok. Existuje ale jedna 
cestovní kancelář, kde nemusíte nic cestovní kancelář, kde nemusíte nic 
platit, a přesto zažijete hodně dob-platit, a přesto zažijete hodně dob-
rodružství i během školního roku. rodružství i během školního roku. 
Je to pohádková cestovní kance-Je to pohádková cestovní kance-
lář Fantazie. Mohou s ní cestovat lář Fantazie. Mohou s ní cestovat 
všichni, kdo mají rádi pohádky všichni, kdo mají rádi pohádky 
a příběhy. Děti ze 3.A třídy ZŠ Be-a příběhy. Děti ze 3.A třídy ZŠ Be-
dřicha Hrozného v Lysé nad Labem dřicha Hrozného v Lysé nad Labem 
se právě bezpečně vrátily z cesty po se právě bezpečně vrátily z cesty po 
říši pohádek.říši pohádek.

Pohádková říše se rozkládá od Pohádková říše se rozkládá od 
říše obrů, strašidel, čertů, princů říše obrů, strašidel, čertů, princů 
a princezen, draků, trpaslíků, skřít-a princezen, draků, trpaslíků, skřít-
ků, vodníků, čarodějnic, víl, až po ků, vodníků, čarodějnic, víl, až po 
říši králů a královen. Celý školní rok říši králů a královen. Celý školní rok 
jsme se s dětmi toulali po krásném jsme se s dětmi toulali po krásném 
světě fantazie. Necestovali jsme světě fantazie. Necestovali jsme 
sami. Do pohádkové říše se s námi sami. Do pohádkové říše se s námi 
vydali i naši hosté. Četli nám knížky, vydali i naši hosté. Četli nám knížky, 
povídali si s námi. Pan farář Vejnar povídali si s námi. Pan farář Vejnar 
přinesl dětem ukázat bibli napsanou přinesl dětem ukázat bibli napsanou 
hebrejsky a řecky. Mezi dalšími hos-hebrejsky a řecky. Mezi dalšími hos-

ty byli tatínkové, maminky, babičky, ty byli tatínkové, maminky, babičky, 
spolužáci ze čtvrté třídy, pan ředitel spolužáci ze čtvrté třídy, pan ředitel 
Karel Špecián, pan učitel Jaroslav Karel Špecián, pan učitel Jaroslav 
Minařík, paní učitelka Škodová, paní Minařík, paní učitelka Škodová, paní 
Hana Lajnerová, paní Irena Havel-Hana Lajnerová, paní Irena Havel-
ková, studentka Anetka, spolužáci ze ková, studentka Anetka, spolužáci ze 
4. třídy.4. třídy.

Každý měsíc jsme se vydávali Každý měsíc jsme se vydávali 
do jiné pohádkové říše. Děti nosily do jiné pohádkové říše. Děti nosily 
knížky o pohádkových bytostech. knížky o pohádkových bytostech. 
Vyhledávaly ilustrace a z tématicky Vyhledávaly ilustrace a z tématicky 
zaměřených pracovních listů si vy-zaměřených pracovních listů si vy-
tvářely knihu. Během školního roku tvářely knihu. Během školního roku 
se naučily pěkně číst a rozumět pře-se naučily pěkně číst a rozumět pře-
čtenému textu. čtenému textu. 

O přečtených knížkách jsme O přečtených knížkách jsme 
si často povídali. Každý host se si často povídali. Každý host se 
s námi vyfotí a zapíše se do čtenářské s námi vyfotí a zapíše se do čtenářské 
kroniky. Zdatnější čtenáři už čtou kroniky. Zdatnější čtenáři už čtou 
knihy o prehistorii, pověsti, encyklo-knihy o prehistorii, pověsti, encyklo-
pedie a básničky. Ve třídě máme dět-pedie a básničky. Ve třídě máme dět-
ské časopisy, kde najdou zajímavosti ské časopisy, kde najdou zajímavosti 
o zvířatech, technice, rébusy atd. o zvířatech, technice, rébusy atd. 

V letošním školním roce bychom V letošním školním roce bychom 
rádi poznali nějakého autora dět-rádi poznali nějakého autora dět-
ských knížek. Samozřejmě rádi při-ských knížek. Samozřejmě rádi při-
vítáme další milé hosty. vítáme další milé hosty. 

Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Alena Koňaříková 
a Mgr. Daniela Škodováa Mgr. Daniela Škodová

učitelky 1. stupně ZŠ B. Hroznéhoučitelky 1. stupně ZŠ B. Hrozného

Těšíme se na další čtenářská 
dobrodružství

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
– ODJEZD Z LYSÉ NAD LABEM A MILOVIC!!!

1. 12.2012 Vídeň 690 Kč
15. 12. 2012  Drážďany 580 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s prodejem nápojů, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: případné vstupy a komplexní pojištění včetně storna, které 
lze sjednat v naší CA za 25 Kč/osoba
Děti do 4 let bez nároku na sedadlo zdarma.
Děti 4 – 14 let: 50% sleva
Informace a přihlášky od 15. 10. 2012 na adrese: 
ROSENET.CZ, cestovní agentura, Husovo nám. 24, Lysá nad Labem                                
Pondělí – Pátek: 14.00 – 16.30 hodin
Telefon: 608 426 414
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NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR KROUŽKŮ – RŮZNÉHO TYPU A PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY:
- Angličtina pro děti od 3 do 10 let (středa odpoledne)
- Anglická odpolední školka s rodilou mluvčí pro děti od 3 do 7 let (začátečníci v úterý 13.00 - 17.00 hodin, pokročilí ve čtvrtek 14.00 - 17.00 hodin)
- Hudební škola YAMAHA (středa 9.00 - 12.00 hodin)
- Hravé cvičení pro děti od 2 do 6 let (úterý a čtvrtek rodiči 9.30 - 10.30 hodin; čtvrtek odp. bez rodičů 16.30 - 17.30 hodin)
- Taneční školička pro děti od 3 do 10 let (středa 15.15 - 17.45 hodin)
- Taekwon-do pro děti od 4 do 7 let (pondělí 15.45 - 16.45 hodin)
- Miniškolka BENJAMÍNEK = dopolední program pro děti 2 - 6 let (od pondělí do pátku 8.00 - 12.00 hodin)
- Miniškolka MONTESSORI BENJAMÍNEK = dopolední program pro děti 3 - 6 let (pondělí a čtvrtek 8.30 - 12.00 hodin)
- MONTESSORI DÍLNIČKY pro rodiče a děti od 2 do 6 let (úterý 16.00 - 17.00 hodin)
- KLUB PRO ŠKOLÁKY „ZVONEČEK“ = odpolední program pro žáčky 1. až 3. třídy ZŠ (12.00 - 16.30 hodin)
- Cvičení pro těhotné, i s míči (úterý 16.00 - 17.00 hodin)
- Předporodní kurzy (úterý 17.00 - 18.00 hodin)
- Zumba pro dospělé s hlídáním dětí (čtvrtek 10.30 - 11.30 hodin)
- Jóga pro dospělé (středa 19.00 - 20.00 hodin)

MC Parníček 
Čsl. armády 29/11, 289 22  Lysá n. L.

e-mail: info@mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501
www.mcparnicek.cz

Herna:
HERNU MÁME OTEVŘENOU KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
Pondělí a pátek:  9.00 - 12.00
Úterý až čtvrtek: 9.00 - 12.00  a  14.00 - 18.00

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A POTŘEB PRO DĚTI, 

TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ

1. 10. a 2. 10. 2012   PŘÍJEM věcí 9 - 12, 14 - 18
3. 10. až 5. 10. 2012   PRODEJ věcí 9 - 12, 14 - 18

BEZKONKURENČNÍ
NABÍDKA

MONTESSORI 
PROGRAMŮ

- dopolední miniškolka (po+čt)
- odpolední dílničky (út)

V ŘÍJNU A LISTOPADU
připravujeme

SEBEOBRANU
PRO ŽENY
více informací v MC

Klub
Fajn KlubFajn

www.klubfajn.estranky.cz
tel.: 777 141 243

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

Přihlášky, rezervace, ale i informace 
o dalších aktivitách získáte přímo ve Fajn klubu 

na Husově náměstí, na webových stránkách 
www.klubfajn.estranky.cz, nebo na emailu: 

johana14@seznam.cz

Rozvrh – aktivity podzim 2012
Úterý 09.00 - 12.00 Montessori v ulitě + Minimontessori
  - rezervace
 15.00 - 16.00 Keramika pro děti I. 
 16.00 - 17.00 Keramika pro děti II.
 16.30 - 18.00 Modelář od 10ti let 
  – poslední úterý v měsíci!
 09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
Středa 08.30 - 12.30 Miniškolka v ulitě
  - rezervace
 13.00 - 15.00 Elie odpoledne s angličtinou
 15.00 - 16.00 Angličtina - 4 a 5 let 
 16.00 - 17.00 Výtvarná dílna od 3 let
 12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
Čtvrtek 19.30 - ... Keramika pro dospělé
Pátek 10.00 - 10.40 Hrátky s batolátky
 13.00 - 14.30 Šití trochu jinak
  - pro děti od 5 do 10ti let
 09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
Sobota, neděle Oslavy, párty, akce

NEPŘÍTELEM ZDRAVÉ SEXUALITY JE MLČENÍ

JAK HOVOŘIT  S DĚTMI 
V RODINĚ O SEXU

Zveme Vás na přednášku
31. 10. 2012 od 19.00 hodin

Přednášku povede
Mgr. Hana Imlaufová, speciální pedagožka

Klub
Fajn
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Telefonické konzultace dětských lékařů

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Po 1.10. MUDr. Čerňanská
Út 2.10. MUDr. Matasová
St 3.10. MUDr. Chocholová
Čt 4.10. MUDr. Dáňová
Pá 5.10. MUDr. Dáňová
So 6.10. MUDr. Chocholová
Ne 7.10. MUDr. Chocholová
Po 8.10. MUDr. Čerňanská
Út 9.10. MUDr. Matasová
St 10.10. MUDr. Chocholová
Čt 11.10. MUDr. Dáňová
Pá 12.10. MUDr. Chocholová
So 13.10. MUDr. Čerňanská
Ne 14.10. MUDr. Čerňanská
Po 15.10. MUDr. Čerňanská
Út 16.10. MUDr. Matasová
St 17.10. MUDr. Chocholová
Čt 18.10. MUDr. Dáňová

Pá 19.10. MUDr. Čerňanská
So 20.10. MUDr. Matasová
Ne 21.10. MUDr. Matasová
Po 22.10. MUDr. Čerňanská
Út 23.10. MUDr. Matasová
St 24.10. MUDr. Chocholová
Čt 25.10. MUDr. Dáňová
Pá 26.10. MUDr. Matasová
So 27.10. MUDr. Dáňová
Ne 28.10. MUDr. Dáňová
Po 29.10. MUDr. Čerňanská
Út 30.10. MUDr. Matasová
St 31.10. MUDr. Chocholová
Čt 1.11. MUDr. Dáňová
Pá 2.11. MUDr. Dáňová
So 3.11. MUDr. Chocholová
Ne 4.11 MUDr. Chocholová

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
Komenského 1534, Lysá nad Labem

(budova ZŠ. J. A. Komenského)
ORDINAČNÍ HODINY

PO 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00 pro objednané pacienty
ÚT 7.30 - 12.30 13.00 - 15.00 pro objednané pacienty
ST ---------------- 12.00 - 18.00
ČT 7.30 - 12.30 -----------------
PÁ 7.30 - 12.30 -----------------

TEL.: 325 551 948

Středisko rané péče Tamtam Pra-Středisko rané péče Tamtam Pra-
ha, které je součástí Federace rodičů ha, které je součástí Federace rodičů 
a přátel sluchově postižených, o. s., a přátel sluchově postižených, o. s., 
poskytuje v devíti krajích ČR terén-poskytuje v devíti krajích ČR terén-
ní služby rané péče v domácím pro-ní služby rané péče v domácím pro-
středí rodinám dětí se sluchovým středí rodinám dětí se sluchovým 
a kombinovaným postižením nebo a kombinovaným postižením nebo 
závažným postižením vývoje řeči od závažným postižením vývoje řeči od 
narození do 7 let. Tato služba je již narození do 7 let. Tato služba je již 
dvanáctým rokem poskytována také dvanáctým rokem poskytována také 
v celém Středočeském kraji, kde ji v celém Středočeském kraji, kde ji 
v současnosti využívá přibližně v současnosti využívá přibližně 
30 dětí klientských rodin.30 dětí klientských rodin.

Nabízené služby podporují jed-Nabízené služby podporují jed-
nak rodinu jako celek, jednak vývoj nak rodinu jako celek, jednak vývoj 
dítěte. Každá rodina má svého od-dítěte. Každá rodina má svého od-
borného poradce, který do rodiny borného poradce, který do rodiny 
dojíždí na pravidelné konzultace. dojíždí na pravidelné konzultace. 
Rodiče se po zjištění diagnózy dí-Rodiče se po zjištění diagnózy dí-
těte vyrovnávají se složitou a ne-těte vyrovnávají se složitou a ne-
čekanou životní situací, mohou se čekanou životní situací, mohou se 
cítit bezradní a začít pochybovat cítit bezradní a začít pochybovat 
o své rodičovské kompetenci. Již o své rodičovské kompetenci. Již 
v této počáteční fázi smiřování se v této počáteční fázi smiřování se 
s problémem dítěte je jim poskytnu-s problémem dítěte je jim poskytnu-
ta podpora, která postupně přechá-ta podpora, která postupně přechá-
zí v provázení rodiny a poradenství zí v provázení rodiny a poradenství 
při výchově a podpoře vývoje dítěte při výchově a podpoře vývoje dítěte 
se sluchovým postižením prostřed-se sluchovým postižením prostřed-
nictvím konkrétních herních a tera-nictvím konkrétních herních a tera-
peutických programů.peutických programů.

Velký důraz je ze strany týmu Velký důraz je ze strany týmu 
poradců Střediska Tamtam Pra-poradců Střediska Tamtam Pra-
ha kladen na aktivní roli rodičů. ha kladen na aktivní roli rodičů. 
Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc 
a v jaké formě jejich rodina potře-a v jaké formě jejich rodina potře-
buje. Proto při konzultacích porad-buje. Proto při konzultacích porad-

Tamtam pomáhá rodinám malých
sluchově postižených dětí

ce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, ce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, 
hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, 
hledá spolu s rodiči řešení problé-hledá spolu s rodiči řešení problé-
mů, které život s dítětem se slu-mů, které život s dítětem se slu-
chovým postižením přináší. Velká chovým postižením přináší. Velká 
pozornost je věnována jak podpoře pozornost je věnována jak podpoře 
komunikace dítěte a výběru nej-komunikace dítěte a výběru nej-
vhodnějšího komunikačního systé-vhodnějšího komunikačního systé-
mu, tak poradenství v oblasti kom-mu, tak poradenství v oblasti kom-
penzačních pomůcek. Podílíme penzačních pomůcek. Podílíme 
se také spolu s rodinou na výběru se také spolu s rodinou na výběru 
vhodné mateřské školky a průběž-vhodné mateřské školky a průběž-
ně sledujeme, jak se dítě do kolek-ně sledujeme, jak se dítě do kolek-
tivu školky zařadilo. To, jak zdařile tivu školky zařadilo. To, jak zdařile 
bude rehabilitace dítěte probíhat, bude rehabilitace dítěte probíhat, 
záleží na mnoha faktorech, např. záleží na mnoha faktorech, např. 
na typu a závažnosti sluchového na typu a závažnosti sluchového 
postižení (střední či těžká nedoslý-postižení (střední či těžká nedoslý-
chavost, praktická hluchota), na chavost, praktická hluchota), na 
době jeho vzniku (před porodem, době jeho vzniku (před porodem, 
po vytvoření mluvené řeči…) a liší po vytvoření mluvené řeči…) a liší 
se také podle individuálních před-se také podle individuálních před-
pokladů každého dítěte. Společným pokladů každého dítěte. Společným 
a velice důležitým aspektem, zá-a velice důležitým aspektem, zá-
sadně ovlivňujícím vývoj a budoucí sadně ovlivňujícím vývoj a budoucí 
společenské zařazení dítěte, je včas-společenské zařazení dítěte, je včas-
né zahájení rehabilitace - čím dříve, né zahájení rehabilitace - čím dříve, 
tím lépe.tím lépe.

Protože o službu rané péče se Protože o službu rané péče se 
rodina musí aktivně přihlásit, mů-rodina musí aktivně přihlásit, mů-
žete i Vy, vážení čtenáři, předat na žete i Vy, vážení čtenáři, předat na 
naše středisko kontakt, znáte-li ve naše středisko kontakt, znáte-li ve 
svém okolí rodinu s malým dítětem svém okolí rodinu s malým dítětem 
s postižením sluchu nebo se zá-s postižením sluchu nebo se zá-
važnou poruchou řeči. Rodina nás važnou poruchou řeči. Rodina nás 
poté může kdykoli telefonicky nebo poté může kdykoli telefonicky nebo 
prostřednictvím elektronické pošty prostřednictvím elektronické pošty 
kontaktovat.kontaktovat.

Středisko rané péčeStředisko rané péče
Tamtam PrahaTamtam Praha
tel.: 251 510 744tel.: 251 510 744
e-mail: e-mail: ranapece@tamtam-praha.czranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.czwww.tamtam-praha.cz
www.frpsp.czwww.frpsp.cz

Klub náhradních rodin Routa v Čelákovicích zve na 

Seminář
Citová deprivace a rané trauma
v sobotu 20. října ve 14.00 hodin

Modlitebna Církve Bratrské Čelákovice, Vašátkova 288

Lektorka Mgr. Hana Brodníčková,
speciální pedagožka, pěstounka, autorka knih

Dary se přece nevracejí a Sama bych se v nebi bála  
Pro děti bude zajištěn program pod vedením 

speciální pedagožky v blízké tělocvičně TJ Spartak.
Seminář i doprovodný program pro děti jsou zdarma. 

Přihlášky a bližší informace – Jana Luhanová, 
tel.: 731 172 650, nahradnirodiny@seznam.cz
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Město Lysá nad Labem má zpra-Město Lysá nad Labem má zpra-
cován komunitní plán, který ve cován komunitní plán, který ve 
smyslu zákona o obcích rovněž před-smyslu zákona o obcích rovněž před-
pokládá výstavbu sociálních bytů. pokládá výstavbu sociálních bytů. 
Aby nedocházelo ke zkresleným poj-Aby nedocházelo ke zkresleným poj-
mům, musíme si říci, co vše se pod mům, musíme si říci, co vše se pod 
tímto názvem skrývá.tímto názvem skrývá.

Sociální bydlení by se trhem řídit Sociální bydlení by se trhem řídit 
nemělonemělo

Zatímco politici na jedné straně Zatímco politici na jedné straně 
legislativní činností vymítají ďábla legislativní činností vymítají ďábla 
korupce, defi citu státního rozpočtu korupce, defi citu státního rozpočtu 
či zdravotní a penzijní reformy, jinde či zdravotní a penzijní reformy, jinde 
setrvávají ve sladké nečinnosti. Sem setrvávají ve sladké nečinnosti. Sem 
spadá, bohužel, i oblast sociálního spadá, bohužel, i oblast sociálního 
bydlení. Je elementární slušností bydlení. Je elementární slušností 
a v moderní společnosti též povin-a v moderní společnosti též povin-
ností poskytnout především sociálně ností poskytnout především sociálně 
slabým, hendikepovaným a občanům slabým, hendikepovaným a občanům 
v seniorském věku, přiměřenou dobu v seniorském věku, přiměřenou dobu 
na sladění jejich bytových poměrů na sladění jejich bytových poměrů 
s fi nančními možnostmi tak, aby se s fi nančními možnostmi tak, aby se 
nemuseli cítit vehnáni do bezvýchod-nemuseli cítit vehnáni do bezvýchod-
né životní situace a jejich lidská dů-né životní situace a jejich lidská dů-
stojnost mohla tak zůstat zachována. stojnost mohla tak zůstat zachována. 

Nedomnívám se, že stát je povi-Nedomnívám se, že stát je povi-
nen zajišťovat všem svým občanům nen zajišťovat všem svým občanům 
bez ohledu na jejich vlastní přičinění bez ohledu na jejich vlastní přičinění 
bydlení, nebo zaměstnání. Rozumím bydlení, nebo zaměstnání. Rozumím 
tomu, že cena všech služeb, včetně tomu, že cena všech služeb, včetně 
nájemného bydlení, by měla jejich po-nájemného bydlení, by měla jejich po-
skytovatelům pokrýt vynaložené ná-skytovatelům pokrýt vynaložené ná-
klady a zajistit přiměřený zisk. Chápu klady a zajistit přiměřený zisk. Chápu 
obezřetnost při přezkoumávání opráv-obezřetnost při přezkoumávání opráv-
něnosti veřejných výdajů v ekonomic-něnosti veřejných výdajů v ekonomic-
ky obtížném období. Na druhé straně ky obtížném období. Na druhé straně 
jsem však i toho názoru, že bydlení od jsem však i toho názoru, že bydlení od 
nepaměti patří mezi základní životní nepaměti patří mezi základní životní 
potřeby člověka. U sociálního bydlení, potřeby člověka. U sociálního bydlení, 
na rozdíl od vlastnických forem byd-na rozdíl od vlastnických forem byd-
lení či volného nájmu, tržní pravidla lení či volného nájmu, tržní pravidla 
neplatí a ani platit nemají.neplatí a ani platit nemají.

Sociální bydlení má svá vlastní Sociální bydlení má svá vlastní 
pravidlapravidla

Mnozí u nás bohužel nevědí, co Mnozí u nás bohužel nevědí, co 
to je „sociální bydlení”. Na rozdíl od to je „sociální bydlení”. Na rozdíl od 
vlastnických forem bydlení či volné-vlastnických forem bydlení či volné-
ho nájmu zde tržní pravidla neplatí. ho nájmu zde tržní pravidla neplatí. 
Pokud sem zahrneme bydlení ne-Pokud sem zahrneme bydlení ne-
ziskové, například družstevní s ná-ziskové, například družstevní s ná-
jemným ve výši nezbytných nákladů jemným ve výši nezbytných nákladů 
bez zisku a sociální byty pro občany bez zisku a sociální byty pro občany 
ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené sociálním vyloučením, 
pochopíme, že zde tržní pravidla pochopíme, že zde tržní pravidla 
ani platit nemohou; jde především ani platit nemohou; jde především 
o svépomoc a charitu, o odpověd-o svépomoc a charitu, o odpověd-
nost města - obce. Avšak žádná ze nost města - obce. Avšak žádná ze 
zmíněných forem u nás de facto roli zmíněných forem u nás de facto roli 
neziskového či sociálního bydlení neziskového či sociálního bydlení 
nehraje; buď se transformovala na nehraje; buď se transformovala na 
vlastnické či pseudovlastnické byd-vlastnické či pseudovlastnické byd-
lení (bytová družstva), anebo nemá lení (bytová družstva), anebo nemá 
právní úpravu.právní úpravu.

Sociální bydlení také v Lysé nad Labem?
I na chudobě však lze vydělávatI na chudobě však lze vydělávat

A když trh bydlení v důsledku A když trh bydlení v důsledku 
absence bytové politiky reaguje po absence bytové politiky reaguje po 
svém, pak se politici diví, jezdí jak svém, pak se politici diví, jezdí jak 
o závod do Šluknovského výběžku o závod do Šluknovského výběžku 
a vydávají dramatická prohlášení. a vydávají dramatická prohlášení. 
Regionální politici pak metodou Regionální politici pak metodou 
pokusu a omylu navrhují zákony pokusu a omylu navrhují zákony 
obsahující jen segmenty potřebných obsahující jen segmenty potřebných 
opatření a opět hodlají vymítat ďáb-opatření a opět hodlají vymítat ďáb-
la sociálních problémů zákonem. la sociálních problémů zákonem. 
A tak se podnikatelé chopili nabí-A tak se podnikatelé chopili nabí-
zené příležitosti. Politici se přitom zené příležitosti. Politici se přitom 
nepřestávají divit, co si to „zlí a ne-nepřestávají divit, co si to „zlí a ne-
poctiví” podnikatelé, majitelé nemo-poctiví” podnikatelé, majitelé nemo-
vitostí nakoupených problémových vitostí nakoupených problémových 
regionech Ústeckého kraje i jinde, regionech Ústeckého kraje i jinde, 
dovolují, když pronajímají byty ne-dovolují, když pronajímají byty ne-
zaměstnaným, za vyšší nájemné než zaměstnaným, za vyšší nájemné než 
je v místě a čase obvyklé a pohodlně je v místě a čase obvyklé a pohodlně 
čerpají částky poskytnuté občanům čerpají částky poskytnuté občanům 
v hmotné nouzi.v hmotné nouzi.

Stát sice nenabízí potřebným Stát sice nenabízí potřebným 
občanům ubytování v sociálních občanům ubytování v sociálních 
bytech, ale poskytuje jim (což je bytech, ale poskytuje jim (což je 
nezbytné a správné), různé dávky nezbytné a správné), různé dávky 
v hmotné nouzi. Skoupit v jistých v hmotné nouzi. Skoupit v jistých 
částech republiky bývalé ubytovny, částech republiky bývalé ubytovny, 
hotely, či opuštěné domy a vytvořit hotely, či opuštěné domy a vytvořit 
v nich desítky skromných „soci-v nich desítky skromných „soci-
álních” bytů nevyžaduje velké in-álních” bytů nevyžaduje velké in-
vestice. Pak už zbývá jen uzavřít vestice. Pak už zbývá jen uzavřít 
s potřebnými občany smluvní nájem s potřebnými občany smluvní nájem 
a pomoci jim (jako nezaměstnaným) a pomoci jim (jako nezaměstnaným) 
získat pomoc v hmotné nouzi, což získat pomoc v hmotné nouzi, což 
rovněž není složité. Tyto dávky pak rovněž není složité. Tyto dávky pak 
mnohdy putují přímo na účet prona-mnohdy putují přímo na účet prona-
jímatelů a zajišťují jim docela výnosný jímatelů a zajišťují jim docela výnosný 
obchod - poskytování sociálního byd-obchod - poskytování sociálního byd-
lení privátní sférou se ziskem.lení privátní sférou se ziskem.

Není výjimkou, když nájem-Není výjimkou, když nájem-
né za malou „špeluňku” činí né za malou „špeluňku” činí 
10 000 Kč měsíčně, přičemž 70 % z 10 000 Kč měsíčně, přičemž 70 % z 
tohoto nájemného zaplatí v sociál-tohoto nájemného zaplatí v sociál-
ních dávkách stát. „Zakažme to, je to ních dávkách stát. „Zakažme to, je to 
nemravné!” křičí politici. Jak snadné, nemravné!” křičí politici. Jak snadné, 
stačí přece nová legislativa. Zákazem stačí přece nová legislativa. Zákazem 
či omezením této formy bydlení však či omezením této formy bydlení však 
dosáhneme jediného: pod určitou dosáhneme jediného: pod určitou 
hranici výše nájemného se to podni-hranici výše nájemného se to podni-
katelům přestane vyplácet a vyženou katelům přestane vyplácet a vyženou 
nájemníky na ulici, nebo nechají byty nájemníky na ulici, nebo nechají byty 
vybydlet, jako v Chánově, kde stojí vybydlet, jako v Chánově, kde stojí 
slavný „průhledný” panelák.slavný „průhledný” panelák.

 
Sociální bydlení ve světě existujeSociální bydlení ve světě existuje

Sociální bydlení však nemusí být jen Sociální bydlení však nemusí být jen 
bonanzou pro vychytralé podnikatele. bonanzou pro vychytralé podnikatele. 
Pokud politici nechtějí věřit odbor-Pokud politici nechtějí věřit odbor-
níkům, nechť vyjedou do zahraničí, níkům, nechť vyjedou do zahraničí, 
kde se mohou seznámit například s kde se mohou seznámit například s 
rakouským modelem Obecně pro-rakouským modelem Obecně pro-
spěšných bytových společností, který spěšných bytových společností, který 
působí od roku 1873 dodnes (u nás až působí od roku 1873 dodnes (u nás až 
do roku 1950), ve Francii s bydlením do roku 1950), ve Francii s bydlením 

ve společnostech HLM, což je forma ve společnostech HLM, což je forma 
bydlení s příspěvkem na nájemné a s bydlení s příspěvkem na nájemné a s 
neziskovým akcentem, v Nizozemsku neziskovým akcentem, v Nizozemsku 
s jejich Bytovými korporacemi či s s jejich Bytovými korporacemi či s 
norskými nebo německými bytovými norskými nebo německými bytovými 
družstvy. Tato družstva mohou vzni-družstvy. Tato družstva mohou vzni-
kat jako svépomocná - sociální fi rmy kat jako svépomocná - sociální fi rmy 
- družstva, kde je vhodné, aby společ-- družstva, kde je vhodné, aby společ-
níkem byla obec – město. Družstvo níkem byla obec – město. Družstvo 
pak staví svépomocí byty, stará se o pak staví svépomocí byty, stará se o 
městskou zeleň i čistotu města. Proto-městskou zeleň i čistotu města. Proto-
že outsourcing v této oblasti je fi nanč-že outsourcing v této oblasti je fi nanč-
ně náročný a ekonomicky nevýhodný, ně náročný a ekonomicky nevýhodný, 
neboť vyvádí veřejné prostředky do neboť vyvádí veřejné prostředky do 
soukromých fi rem za práce, které je soukromých fi rem za práce, které je 
obec schopna udělat laciněji sama. obec schopna udělat laciněji sama. 
Spolupráce obce se sociální fi rmou je Spolupráce obce se sociální fi rmou je 
pak výhodná pro obě strany.pak výhodná pro obě strany.

Britský příklad. Při poslední recesi Britský příklad. Při poslední recesi 
ekonomiky na konci osmdesátých let ekonomiky na konci osmdesátých let 
minulého století vzrostla potřeba soci-minulého století vzrostla potřeba soci-
álního bydlení také v Británii. Prudký álního bydlení také v Británii. Prudký 
pokles cen nemovitostí, vyšroubova-pokles cen nemovitostí, vyšroubova-
ných v době konjunktury, zablokoval ných v době konjunktury, zablokoval 
trh. Začala se projevovat „negativní trh. Začala se projevovat „negativní 
hodnota nemovitostí” - tržní cena bytů hodnota nemovitostí” - tržní cena bytů 
byla nižší než výše hypotéky, za kterou byla nižší než výše hypotéky, za kterou 
byly koupeny. Obce rozsáhle priva-byly koupeny. Obce rozsáhle priva-
tizovaly své nájemní byty. Pro chudé tizovaly své nájemní byty. Pro chudé 
se bytů nedostávalo, vznikalo bezdo-se bytů nedostávalo, vznikalo bezdo-
movectví. Britská vláda proto hledala movectví. Britská vláda proto hledala 
formy pro provoz bytů s ekonomic-formy pro provoz bytů s ekonomic-
kým (neziskovým) nájemným, kde je kým (neziskovým) nájemným, kde je 
možné poskytnout rozumnou pomoc možné poskytnout rozumnou pomoc 
v hmotné nouzi a nalezla je v „byto-v hmotné nouzi a nalezla je v „byto-
vých asociacích”, které fungují na vých asociacích”, které fungují na 
neziskovém principu a s určitým prv-neziskovém principu a s určitým prv-
kem samosprávy.  Asociace zakládá kem samosprávy.  Asociace zakládá 
obec, mají ale právní subjektivitu; na obec, mají ale právní subjektivitu; na 

výstavbu mohou vydávat dluhopisy výstavbu mohou vydávat dluhopisy 
zajištěné nemovitostí. Existují i další zajištěné nemovitostí. Existují i další 
formy podpory, nicméně hospodaře-formy podpory, nicméně hospodaře-
ní asociací je pod kontrolou, existuje ní asociací je pod kontrolou, existuje 
i bytový ombudsman pro pomoc i bytový ombudsman pro pomoc 
a řešení sporů. Dnes v Británii exis-a řešení sporů. Dnes v Británii exis-
tuje podle britských zdrojů 1,7 mil. tuje podle britských zdrojů 1,7 mil. 
takových bytů. Systém je zajímavý takových bytů. Systém je zajímavý 
i pro podnikatele. Součástí výběrových i pro podnikatele. Součástí výběrových 
řízení na výstavbu rezidenčních ne-řízení na výstavbu rezidenčních ne-
movitostí v lukrativní části obce totiž movitostí v lukrativní části obce totiž 
bývá podmínka, že určité procento bývá podmínka, že určité procento 
bytů bude vystavěno za smluvní cenu bytů bude vystavěno za smluvní cenu 
prakticky v úrovni režijních nákladů - prakticky v úrovni režijních nákladů - 
zisk nebývá vyšší než pět procent. To si zisk nebývá vyšší než pět procent. To si 
podnikatel vynahradí na prodeji ostat-podnikatel vynahradí na prodeji ostat-
ních luxusních bytů.ních luxusních bytů.

Z uvedených příkladů je zřejmé, Z uvedených příkladů je zřejmé, 
že problém sociálního bydlení je že problém sociálního bydlení je 
řešitelný, jen by komunální politici řešitelný, jen by komunální politici 
pravice i levice měli nalézt odpověd-pravice i levice měli nalézt odpověd-
nost řádného správce věcí veřejných nost řádného správce věcí veřejných 
a pochopit zákonitosti bytového a pochopit zákonitosti bytového 
trhu. Není bez zajímavostí, že jed-trhu. Není bez zajímavostí, že jed-
ním z prostředků na potlačení krize ním z prostředků na potlačení krize 
v ČR je i návrh na výstavbu 50 000 v ČR je i návrh na výstavbu 50 000 
sociálních bytů se státním příspěvkem sociálních bytů se státním příspěvkem 
(v gesci MMR). Ani ministr fi nancí (v gesci MMR). Ani ministr fi nancí 
by nepřišel zkrátka: výstavba by pod-by nepřišel zkrátka: výstavba by pod-
statně nezatížila veřejné rozpočty a to statně nezatížila veřejné rozpočty a to 
málo, co by stát investoval, by se vrá-málo, co by stát investoval, by se vrá-
tilo v DPH.tilo v DPH.

Chtěl bych věřit, že jsem alespoň Chtěl bych věřit, že jsem alespoň 
z části osvětlil pojem a poslání soci-z části osvětlil pojem a poslání soci-
álních bytů a nastínil možnost jejich álních bytů a nastínil možnost jejich 
realizace v našem městě.realizace v našem městě.

    Dle podkladů odborné literatury                                                Dle podkladů odborné literatury                                                
  Tomáš Sedláček  Tomáš Sedláček

  zastupitel za KDU-ČSL  zastupitel za KDU-ČSL

 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
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Mnoha občanům je pravděpodobně Mnoha občanům je pravděpodobně 
proces rozdílení dotací z fondu kultury proces rozdílení dotací z fondu kultury 
znám, ale jen pro jistotu v úvodu nastí-znám, ale jen pro jistotu v úvodu nastí-
ním daná fakta: město dává do fondu ním daná fakta: město dává do fondu 
ročně k dispozici 300 tisíc a o dotace si ročně k dispozici 300 tisíc a o dotace si 
mohou zažádat pořadatelé kulturních mohou zažádat pořadatelé kulturních 
akcí, které se konají ve městě nebo ně-akcí, které se konají ve městě nebo ně-
jak město reprezentují. Žádosti jdou jak město reprezentují. Žádosti jdou 
poté ke kulturní komisi, která podá poté ke kulturní komisi, která podá 
radě města návrh, jak peníze rozdělit. Je radě města návrh, jak peníze rozdělit. Je 
samozřejmě pouze na RM, zda se ná-samozřejmě pouze na RM, zda se ná-
vrhem svého poradního orgánu bude vrhem svého poradního orgánu bude 
řídit. řídit. 

Pravidelní čtenáři listů si jistě vzpo-Pravidelní čtenáři listů si jistě vzpo-
mínají na kauzu špatného vyúčtování mínají na kauzu špatného vyúčtování 
dotací ve spolku Rodáků a přátel měs-dotací ve spolku Rodáků a přátel měs-
ta Lysá nad Labem z minulého roku. ta Lysá nad Labem z minulého roku. 
Nutno podotknout, že se od té doby Nutno podotknout, že se od té doby 
výrazně zlepšil etický kodex v kulturní výrazně zlepšil etický kodex v kulturní 
komisi. Pokud se jakýkoliv člen nějak komisi. Pokud se jakýkoliv člen nějak 
účastní pořádání akce, na níž jsou z fon-účastní pořádání akce, na níž jsou z fon-
du žádány peníze, zdržuje se vždy hla-du žádány peníze, zdržuje se vždy hla-
sování (což do kauzy s Rodáky nebylo sování (což do kauzy s Rodáky nebylo 
zvykem). Komise také dala možnost zvykem). Komise také dala možnost 
žadatelům, aby přišli a osobně projekt žadatelům, aby přišli a osobně projekt 
přiblížili či něco vysvětlili, a rozdělova-přiblížili či něco vysvětlili, a rozdělova-
la tentokrát peníze ve dvou kolech (na la tentokrát peníze ve dvou kolech (na 
podzim a na jaře), aby dostali šanci i ti, podzim a na jaře), aby dostali šanci i ti, 
kteří neplánují vše rok dopředu.kteří neplánují vše rok dopředu.

V rozhodnutích RM se však neustále V rozhodnutích RM se však neustále 
opakují určité momenty, které stojí za opakují určité momenty, které stojí za 
povšimnutí:povšimnutí:

1) O dotace ve výši 6000,-Kč pravi-1) O dotace ve výši 6000,-Kč pravi-
delně žádají Dvorce, za peníze by do-delně žádají Dvorce, za peníze by do-
kázali zorganizovat hned několik akcí v kázali zorganizovat hned několik akcí v 
průběhu roku (projekt se jmenuje Rok průběhu roku (projekt se jmenuje Rok 
na polabské vesnici) a ačkoliv komise na polabské vesnici) a ačkoliv komise 
dotace doporučuje, RM ji Dvorcům dotace doporučuje, RM ji Dvorcům 
pravidelně nepřiděluje. Otázka zní pravidelně nepřiděluje. Otázka zní 
proč? Peněz to přeci není mnoho? Je proč? Peněz to přeci není mnoho? Je 
pravdou, že Dvorce dostávají 20 tisíc pravdou, že Dvorce dostávají 20 tisíc 
ročně na obstarání všemožných akcí ročně na obstarání všemožných akcí 
společenského a kulturního významu, společenského a kulturního významu, 
ale pokud jim nestačí, protože jsou ale pokud jim nestačí, protože jsou 
aktivnější, než se čekalo, není důvod je aktivnější, než se čekalo, není důvod je 
za tuto iniciativu trestat pravidelným za tuto iniciativu trestat pravidelným 
nepřidělením tak zanedbatelné částky z nepřidělením tak zanedbatelné částky z 
fondu? Zásadní je také to, že se zmiňo-fondu? Zásadní je také to, že se zmiňo-
vané akce mají konat přímo ve vesnici a vané akce mají konat přímo ve vesnici a 
ne v Lysé, kde se pořádá všechno ostat-ne v Lysé, kde se pořádá všechno ostat-
ní (ať už je to hrazeno z dotací, měst-ní (ať už je to hrazeno z dotací, měst-
ského rozpočtu či jinak). Je známým ského rozpočtu či jinak). Je známým 
faktem, že Dvorce současnou koalici faktem, že Dvorce současnou koalici 
nevolily – nabízí se tedy odpověď, že se nevolily – nabízí se tedy odpověď, že se 
jedná o nějaký trest? Stejně jako ve věci jedná o nějaký trest? Stejně jako ve věci 
mnohem podstatnější, čímž samozřej-mnohem podstatnější, čímž samozřej-
mě myslím nedokončenou kanalizaci mě myslím nedokončenou kanalizaci 
ve třetině vesnice, o níž už roky marně ve třetině vesnice, o níž už roky marně 
usilují. Dvorce jsou tak s vedením měs-usilují. Dvorce jsou tak s vedením měs-
ta v trvalé patové situaci v mnoha oblas-ta v trvalé patové situaci v mnoha oblas-
tech a zdá se, že RM je nepovažuje za tech a zdá se, že RM je nepovažuje za 
svou právoplatnou součást.svou právoplatnou součást.

2) Ve druhém kole žádali o dotace 2) Ve druhém kole žádali o dotace 
i členové Kulturně! Pořádali jsme v i členové Kulturně! Pořádali jsme v 
červnu celodenní hudebně-divadelní červnu celodenní hudebně-divadelní 

Dvojí metr, aneb rozdělení peněz z fondu kultury v roce 2011/2012
festival Pouličník, protože řada tradič-festival Pouličník, protože řada tradič-
ních lyských letních akcí (Montmartre ních lyských letních akcí (Montmartre 
i Šporkovy slavnosti) odpadla a nám i Šporkovy slavnosti) odpadla a nám 
bylo líto, že by se nic nekonalo. Nutno bylo líto, že by se nic nekonalo. Nutno 
podotknout, že sdružení nezávislých podotknout, že sdružení nezávislých 
kandidátů není ani politickou stranou kandidátů není ani politickou stranou 
(v právním významu), ani nemůže být (v právním významu), ani nemůže být 
občanským sdružením (pro politic-občanským sdružením (pro politic-
ké zaměření) a nemá žádnou právní ké zaměření) a nemá žádnou právní 
subjektivitu (nemůžeme vstupovat do subjektivitu (nemůžeme vstupovat do 
smluvních vztahů), proto žádost podal smluvních vztahů), proto žádost podal 
jeden z nás. Samozřejmě jsme dotace jeden z nás. Samozřejmě jsme dotace 
nezískali, důvod je asi domyslitelný – nezískali, důvod je asi domyslitelný – 
jsme opoziční strana. Zdá se, že kvůli jsme opoziční strana. Zdá se, že kvůli 
tomu (společně s Dvoreckými) také tomu (společně s Dvoreckými) také 
nejsme bráni jako občané města. Tím-nejsme bráni jako občané města. Tím-
to se omlouváme všem 13,47 % voličů to se omlouváme všem 13,47 % voličů 
Kulturně!, protože se zdá, že jsme se Kulturně!, protože se zdá, že jsme se 
všichni ocitli v občanském vakuu, se všichni ocitli v občanském vakuu, se 
kterým RM nepočítá. Komise nám do-kterým RM nepočítá. Komise nám do-
taci doporučila, ale RM ji neschválila. taci doporučila, ale RM ji neschválila. 
Popravdě jsme s tímto vývojem počítali, Popravdě jsme s tímto vývojem počítali, 
takže jsme se při pořádání nezruinovali takže jsme se při pořádání nezruinovali 
(dotace se totiž rozdělovaly až poté, co (dotace se totiž rozdělovaly až poté, co 
akce proběhla). Nejenže tedy v našem akce proběhla). Nejenže tedy v našem 
případě město ušetřilo, dá se říci, že případě město ušetřilo, dá se říci, že 
vlastně vydělalo, protože jsme samo-vlastně vydělalo, protože jsme samo-
zřejmě odevzdali 15 % z dobrovolného zřejmě odevzdali 15 % z dobrovolného 
vstupného dle městské vyhlášky a i při vstupného dle městské vyhlášky a i při 
odpuštění odběru elektřiny (cca 100,-, odpuštění odběru elektřiny (cca 100,-, 
za což děkujeme) je město stále v plusu. za což děkujeme) je město stále v plusu. 
Kdybychom peníze dostali, stál by zde Kdybychom peníze dostali, stál by zde 
nyní článek, který by ocenil, že se vedení nyní článek, který by ocenil, že se vedení 
města dokáže povznést nad názorovou města dokáže povznést nad názorovou 
neshodu a k řešení záležitostí města neshodu a k řešení záležitostí města 
přistupuje věcně. Člověk se neubrání přistupuje věcně. Člověk se neubrání 
otázce, proč to nedokáže? Proč nepod-otázce, proč to nedokáže? Proč nepod-
poří iniciativu vlastních občanů, kteří se poří iniciativu vlastních občanů, kteří se 
sami rozhodli vypořádat s momentál-sami rozhodli vypořádat s momentál-
ním výpadkem kulturních akcí, na něž ním výpadkem kulturních akcí, na něž 
jsou místní zvyklí a mají je rádi?jsou místní zvyklí a mají je rádi?

3) Konečně pak noticka k Rodákům, 3) Konečně pak noticka k Rodákům, 
jejichž dlouholetou aktivitu skutečně jejichž dlouholetou aktivitu skutečně 
oceňuji a kritika míří hlavně k RM, oceňuji a kritika míří hlavně k RM, 
která se nedokáže chovat fér a ke všem která se nedokáže chovat fér a ke všem 
stejně. Ačkoliv by podle manuálu, který stejně. Ačkoliv by podle manuálu, který 
RM sama vytvořila, měli po špatném RM sama vytvořila, měli po špatném 
vyúčtování Rodáci dotace vrátit – bylo vyúčtování Rodáci dotace vrátit – bylo 
jim to radou města odpuštěno a celá jim to radou města odpuštěno a celá 
věc byla zbagatelizována. V tomto roce věc byla zbagatelizována. V tomto roce 
získali Rodáci z dotací cca 70 tisíc (rok získali Rodáci z dotací cca 70 tisíc (rok 
předtím to bylo cca 100 tisíc), nedá se předtím to bylo cca 100 tisíc), nedá se 
říci, že by se jejich loňské pochybení říci, že by se jejich loňské pochybení 
bralo nějak v potaz. Vzhledem k tomu, bralo nějak v potaz. Vzhledem k tomu, 
kolik akcí zde dosud pořádali, je takový kolik akcí zde dosud pořádali, je takový 
přístup pochopitelný, nemluvě o dal-přístup pochopitelný, nemluvě o dal-
ších vyúčtováních, která mají vzorná. ších vyúčtováních, která mají vzorná. 
Ovšem neočekávejte podobně tole-Ovšem neočekávejte podobně tole-
rantní přístup k jiným žadatelům, kteří rantní přístup k jiným žadatelům, kteří 
mohou také vykázat bohatou (ač ne tak mohou také vykázat bohatou (ač ne tak 
dlouhou) kulturní činnost pro město. dlouhou) kulturní činnost pro město. 
Např. Lucie Jursíková, bývalá provo-Např. Lucie Jursíková, bývalá provo-
zovatelka městského kina, navzdory zovatelka městského kina, navzdory 
ztrátě a zániku Kinoklubu Luft, chtěla ztrátě a zániku Kinoklubu Luft, chtěla 
v tomto roce pořádat některé tradiční v tomto roce pořádat některé tradiční 

akce a požádala si v prvním kole o do-akce a požádala si v prvním kole o do-
tace na celoroční dětská divadla a již tace na celoroční dětská divadla a již 
tradiční festivaly (Luftfest, Etnofest a tradiční festivaly (Luftfest, Etnofest a 
další). Za minulý rok, kdy v dotacích další). Za minulý rok, kdy v dotacích 
získala na všechny zmíněné akce cel-získala na všechny zmíněné akce cel-
kem 20 tisíc, podala vyúčtování o den kem 20 tisíc, podala vyúčtování o den 
později, ale věcně správně (vzhledem později, ale věcně správně (vzhledem 
k vyklízení kina to bylo lidsky pochopi-k vyklízení kina to bylo lidsky pochopi-
telné). Kvůli tomuto porušení pravidel jí telné). Kvůli tomuto porušení pravidel jí 
RM navzdory doporučení komise žád-RM navzdory doporučení komise žád-
né peníze neschválila. Tomu lze těžko né peníze neschválila. Tomu lze těžko 
říkat rovný a spravedlivý přístup...říkat rovný a spravedlivý přístup...

Konečně na závěr nutno podo-Konečně na závěr nutno podo-
tknout, že ve fondu zbyly nepřidělené tknout, že ve fondu zbyly nepřidělené 
peníze, které pravděpodobně půjdou peníze, které pravděpodobně půjdou 
zpět do rozpočtu města, a nebudou zpět do rozpočtu města, a nebudou 
tudíž vynaloženy na původní účel. Pře-tudíž vynaloženy na původní účel. Pře-
devším je ale znepokojující, že při roz-devším je ale znepokojující, že při roz-
hodování používá RM dvojí metr, což hodování používá RM dvojí metr, což 

značně demotivuje případné žadatele značně demotivuje případné žadatele 
a aktivní občany v oblasti kultury. Ná-a aktivní občany v oblasti kultury. Ná-
zorný je i snižující se počet žádostí (v zorný je i snižující se počet žádostí (v 
prvním kole 28, ve druhém pouze 11). prvním kole 28, ve druhém pouze 11). 
Město tak přichází o řadu zajímavých Město tak přichází o řadu zajímavých 
akcí, což je škoda, protože přiznejme si: akcí, což je škoda, protože přiznejme si: 
mrtvější kulturní sezónu než tu letošní mrtvější kulturní sezónu než tu letošní 
jsme dlouho nezažili. Pokud se takto jsme dlouho nezažili. Pokud se takto 
chová RM u malých peněz, kterými chová RM u malých peněz, kterými 
dotace kulturního fondu jsou, s hrůzou dotace kulturního fondu jsou, s hrůzou 
si představuji jejich přístup v oblastech, si představuji jejich přístup v oblastech, 
kde se přesouvají mnohem větší peníze. kde se přesouvají mnohem větší peníze. 
Mrzí mě, že se vedení města, které by Mrzí mě, že se vedení města, které by 
mělo vykazovat jistou profesionalitu, mělo vykazovat jistou profesionalitu, 
rozhoduje na základě osobních sympa-rozhoduje na základě osobních sympa-
tií či antipatií a nedokáže dát přednost tií či antipatií a nedokáže dát přednost 
racionálnímu přístupu, čímž by pro-racionálnímu přístupu, čímž by pro-
spělo všem občanům města.spělo všem občanům města.

Olga KovaříkováOlga Kovaříková

Krátce po osudném Krátce po osudném 
15. březnu 1939 byl zřízen ve 15. březnu 1939 byl zřízen ve 
vojenském prostoru Milovic vojenském prostoru Milovic 
u vesnice Mladá první pro-u vesnice Mladá první pro-
tektorátní koncentrační tá-tektorátní koncentrační tá-
bor, kam byli sváženi zatčení bor, kam byli sváženi zatčení 
čeští muži.čeští muži.

Službu v tomto táboře Službu v tomto táboře 
vykonávali ofi ciálně češ-vykonávali ofi ciálně češ-
tí četníci. Zprávu o tom tí četníci. Zprávu o tom 
podal strážmistr Kocvera podal strážmistr Kocvera 
z Mladé Boleslavi a vy-z Mladé Boleslavi a vy-
právěl rovněž o útrapách právěl rovněž o útrapách 
a statečnosti vězněných. a statečnosti vězněných. 
V polovině srpna 1939 V polovině srpna 1939 
oznámil svým přátelům, oznámil svým přátelům, 
že koncentrační tábor že koncentrační tábor 
v Mladé bude zrušen v Mladé bude zrušen 
a vězni převezeni do Ně-a vězni převezeni do Ně-
mecka. Domníval se tehdy, že mecka. Domníval se tehdy, že 
dojde patrně k nějakým změnám dojde patrně k nějakým změnám 
a skutečně, za čtrnáct dní na to byla a skutečně, za čtrnáct dní na to byla 
zahájena 2. světová válka. Kocvera zahájena 2. světová válka. Kocvera 
později pracoval v odbojovém hnutí, později pracoval v odbojovém hnutí, 
v roce 1943 byl dopaden gestapem v roce 1943 byl dopaden gestapem 
a umučen.a umučen.

Vzpomínka mého otce Vzpomínka mého otce 
na válečné událostina válečné události

Na podzim roku 1941 došlo Na podzim roku 1941 došlo 
k zatčení mého spolupracovníka, k zatčení mého spolupracovníka, 
železničáře F. Slámy (popraven železničáře F. Slámy (popraven 
7. 12. 1941 v Mauthausenu) a já 7. 12. 1941 v Mauthausenu) a já 
byl poslán z nádraží v Lysé n. L. byl poslán z nádraží v Lysé n. L. 
varovat jeho rodinu ve Dvorcích. varovat jeho rodinu ve Dvorcích. 
Potom jsem byl „uklizen“ do říše Potom jsem byl „uklizen“ do říše 
takže jsem nuceně pracoval na takže jsem nuceně pracoval na 
území Německa od prosince roku území Německa od prosince roku 
1941 téměř do konce války. Praco-1941 téměř do konce války. Praco-
val jsem na opravách železničních val jsem na opravách železničních 
svršků a později na odklízení trosek svršků a později na odklízení trosek 

Lysá nad Labem a okolí 
za 2. světové války (6. část)

přede-přede-
vším kolem města Chemnitz.vším kolem města Chemnitz.

Za poskytnutí chleba ruské-Za poskytnutí chleba ruské-
mu válečnému zajatci jsem byl mu válečnému zajatci jsem byl 
v závěru roku 1944 odvezen do v závěru roku 1944 odvezen do 
koncentračního tábora Freibergu koncentračního tábora Freibergu 
u Drážďan. V únoru 1945 pře-u Drážďan. V únoru 1945 pře-
vezli nás vězně na práci přímo do vezli nás vězně na práci přímo do 
Drážďan a tam jsem prožil těžké Drážďan a tam jsem prožil těžké 
spojenecké bombardování města. spojenecké bombardování města. 
Při druhém náletu se mi podařilo Při druhém náletu se mi podařilo 
utéci a má cesta domů trvala té-utéci a má cesta domů trvala té-
měř dva měsíce. Do svého rodiště měř dva měsíce. Do svého rodiště 
jsem se po mnoha útrapách dostal jsem se po mnoha útrapách dostal 
14. 4. 1945, kde mne rodina scho-14. 4. 1945, kde mne rodina scho-
vávala, neboť v našem okolí byly vávala, neboť v našem okolí byly 
jednotky wehrmachtu s velitelstvím jednotky wehrmachtu s velitelstvím 
v Milovicích.v Milovicích.

Jediným mým dokladem z té doby Jediným mým dokladem z té doby 
je Registrační průkaz repatrianta je Registrační průkaz repatrianta 
č. 435362 vystavený v Mladé Bole-č. 435362 vystavený v Mladé Bole-
slavi dne 21. 11. 1945.slavi dne 21. 11. 1945.

 Božena BacílkováBožena Bacílková
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„Za každé prodané auto v ČR „Za každé prodané auto v ČR 
jeden zasazený strom“jeden zasazený strom“ je projekt  je projekt 
společnosti Škoda Auto, kterým chce společnosti Škoda Auto, kterým chce 
upozornit na své aktivity v oblasti upozornit na své aktivity v oblasti 
ochrany životního prostředí a snižo-ochrany životního prostředí a snižo-
vání emisí CO2. V roce 2012 bude vání emisí CO2. V roce 2012 bude 
v ČR vysazeno 58.202 sazenic stro-v ČR vysazeno 58.202 sazenic stro-
mů. Mezi prioritní lokality, kde bude mů. Mezi prioritní lokality, kde bude 
projekt realizován, patří regiony, kde projekt realizován, patří regiony, kde 
má společnost Škoda Auto výrobní má společnost Škoda Auto výrobní 
areály, nebo ke kterým mají její za-areály, nebo ke kterým mají její za-
městnanci bližší vztah. Tímto regio-městnanci bližší vztah. Tímto regio-
nem je i Lysá nad Labem.nem je i Lysá nad Labem.

Po zvažování místa pro výsadby Po zvažování místa pro výsadby 
byla vybrána podmáčená plocha byla vybrána podmáčená plocha 
Doubravy. Jméno sice naznačuje Doubravy. Jméno sice naznačuje 
výskyt dubů, ale těm se zde dlouho-výskyt dubů, ale těm se zde dlouho-
době nedaří. Rozhodli jsme se proto době nedaří. Rozhodli jsme se proto 
pro experiment, který by naše bio-pro experiment, který by naše bio-
centrum posunul do popředí zájmu centrum posunul do popředí zájmu 
odborné veřejnosti. Budeme sázet odborné veřejnosti. Budeme sázet 
geneticky původní populace topolů geneticky původní populace topolů 
černých, které z Polabí v druhé po-černých, které z Polabí v druhé po-
lovině 20. století téměř zmizely (byly lovině 20. století téměř zmizely (byly 
nahrazeny kříženci kanadských to-nahrazeny kříženci kanadských to-
polů). Zdroj kvalitní sadby je zajištěn polů). Zdroj kvalitní sadby je zajištěn 
z Výzkumného ústavu pro krajinu z Výzkumného ústavu pro krajinu 
a okrasné zahradnictví v Průhoni-a okrasné zahradnictví v Průhoni-
cích, který se dlouhodobě věnuje pro-cích, který se dlouhodobě věnuje pro-
blematice genových zdrojů.blematice genových zdrojů.

A proč sázet Huberta?A proč sázet Huberta? Při vybí- Při vybí-
rání termínu pro sázení nám do oka rání termínu pro sázení nám do oka 
padla sobota 3. 11. 2012, kdy má padla sobota 3. 11. 2012, kdy má 
svátek Hubert, patron myslivců, lov-svátek Hubert, patron myslivců, lov-
ců a milovníků myslivosti. Navíc je ců a milovníků myslivosti. Navíc je 
to i významné datum v historii Lysé, to i významné datum v historii Lysé, 
protože 3. 11. 1695 založil František protože 3. 11. 1695 založil František 
Antonín hrabě Špork zde v Lysé Řád Antonín hrabě Špork zde v Lysé Řád 
svatého Huberta. Společnou výsad-svatého Huberta. Společnou výsad-
bou tak vzpomeneme nejen ušlechti-bou tak vzpomeneme nejen ušlechti-
lých zájmů zakladatele řádu, ale také lých zájmů zakladatele řádu, ale také 
jeho letošní 350. narozeniny.jeho letošní 350. narozeniny.

Jménem pořadatelů společnosti Jménem pořadatelů společnosti 
Škoda Auto a města Lysá nad La-Škoda Auto a města Lysá nad La-
bem si vás dovoluji pozvat na spo-bem si vás dovoluji pozvat na spo-
lečnou výsadbu stromů do místního lečnou výsadbu stromů do místního 
biocentra. Výsadba se uskuteční biocentra. Výsadba se uskuteční 
v v sobotu 3. 11. 2012 od 13.00 ho-sobotu 3. 11. 2012 od 13.00 ho-
din.din. Zahájení bude u silnice Lysá nad  Zahájení bude u silnice Lysá nad 
Labem – Stratov, naproti jahodovým Labem – Stratov, naproti jahodovým 
polím. Oblečení do přírody a terénní polím. Oblečení do přírody a terénní 
obuv jsou nutné. Kdo může, vezme obuv jsou nutné. Kdo může, vezme 
s sebou rýč a hrábě (nebude muset s sebou rýč a hrábě (nebude muset 
čekat, až na něj dojde řada :-) Horký čekat, až na něj dojde řada :-) Horký 
čaj pro děti a zahřívadlo pro dospělé čaj pro děti a zahřívadlo pro dospělé 
bude zajištěn. V případě vytrvalého bude zajištěn. V případě vytrvalého 
deště se výsadba přesouvá na neděli deště se výsadba přesouvá na neděli 
4. 11. 2012.4. 11. 2012.

za odbor životního prostředíza odbor životního prostředí
Stanislav SvobodaStanislav Svoboda

Zasaďte si svého Huberta!To byl koncert!

Světová hvězda v Lysé

Pro mnohé to může znít hod-Pro mnohé to může znít hod-
ně nadsazeně, ale v sobotu 15. září ně nadsazeně, ale v sobotu 15. září 
jsme si mohli v rámci festivalu PO-jsme si mohli v rámci festivalu PO-
LABSKÉ VARIACE vyslechnout LABSKÉ VARIACE vyslechnout 
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
umění českého hráče na lesní roh umění českého hráče na lesní roh 
a ve svém oboru právem světovou a ve svém oboru právem světovou 
celebritu RADKA BABORÁKA. celebritu RADKA BABORÁKA. 
Ač je Radkovi teprve 36 let, jeho ka-Ač je Radkovi teprve 36 let, jeho ka-
riéra šla od útlého mládí velmi strmě riéra šla od útlého mládí velmi strmě 
nahoru a po vítězstvích v nejpres-nahoru a po vítězstvích v nejpres-
tižnějších světových soutěžích o něj tižnějších světových soutěžích o něj 
projevovali zájem největší světoví projevovali zájem největší světoví 

dirigenti, kteří ho chtěli mít ve svém dirigenti, kteří ho chtěli mít ve svém 
orchestru na místě sólo hornisty. Po orchestru na místě sólo hornisty. Po 
zastávkách v České fi lharmonii, Bam-zastávkách v České fi lharmonii, Bam-
bergu a Mnichově Radek na několik bergu a Mnichově Radek na několik 
let zakotvil na místě pro instrumenta-let zakotvil na místě pro instrumenta-
listu asi nejprestižnějším, v Berlínské listu asi nejprestižnějším, v Berlínské 
fi lharmonii. Toto místo pro nedo-fi lharmonii. Toto místo pro nedo-
statek času a sólistické vytížení na-statek času a sólistické vytížení na-
konec po několika úspěšných letech konec po několika úspěšných letech 
v lednu 2010 opouští a začíná se v lednu 2010 opouští a začíná se 
věnovat kromě sólových vystou-věnovat kromě sólových vystou-
pení i dirigování. Bylo pro nás vel-pení i dirigování. Bylo pro nás vel-
kou ctí, že jsme ho mohli v Lysé, kou ctí, že jsme ho mohli v Lysé, 
v jeho nabitém programu, přivítat. v jeho nabitém programu, přivítat. 
Radka jeho kolegové přiváželi v so-Radka jeho kolegové přiváželi v so-
botu rovnou z letiště, když cestoval botu rovnou z letiště, když cestoval 
z norského Bergenu, kde ve čtvrtek z norského Bergenu, kde ve čtvrtek 

a pátek uváděl s tamní fi lharmonií a pátek uváděl s tamní fi lharmonií 
koncert č. 3 W. A. Mozarta. Jeho vy-koncert č. 3 W. A. Mozarta. Jeho vy-
stoupení bylo i díky jeho vstřícnosti stoupení bylo i díky jeho vstřícnosti 
mým splněným snem a vzhledem mým splněným snem a vzhledem 
k reakci posluchačů zcela zaplně-k reakci posluchačů zcela zaplně-
ného lyského chrámu, jsme tímto ného lyského chrámu, jsme tímto 
dramaturgickým záměrem udělali dramaturgickým záměrem udělali 
radost jak místním, tak přespol-radost jak místním, tak přespol-
ním. Měl by určitě obrovskou radost ním. Měl by určitě obrovskou radost 
i hrabě Špork, že jsme jeho 350. vý-i hrabě Špork, že jsme jeho 350. vý-
ročí narození oslavili s takovou cele-ročí narození oslavili s takovou cele-
britou. K mému překvapení Radek britou. K mému překvapení Radek 
odehrál všechny skladby programu, odehrál všechny skladby programu, 
tedy bez odpočinku, za což před ním tedy bez odpočinku, za což před ním 
hluboce smekám. O úrovni nelze hluboce smekám. O úrovni nelze 
polemizovat, poslouchat lesní roh polemizovat, poslouchat lesní roh 
v jeho rukách je úžasný zážitek. v jeho rukách je úžasný zážitek. 

Nutno dodat, že zaslouží uznání Nutno dodat, že zaslouží uznání 
i soubor Baborak Ensemble, kte-i soubor Baborak Ensemble, kte-
rý Radka doprovázel a je složený rý Radka doprovázel a je složený 
z předních českých instrumentalis-z předních českých instrumentalis-
tů. Byl to nádherný podvečer a vel-tů. Byl to nádherný podvečer a vel-
ká oslava hudby v Lysé nad Labem. ká oslava hudby v Lysé nad Labem. 
Samozřejmě, že bychom si velmi Samozřejmě, že bychom si velmi 
těžko mohli takový hvězdný večer těžko mohli takový hvězdný večer 
dovolit, nebýt fi nanční pomoci dovolit, nebýt fi nanční pomoci 
města Lysá nad Labem a zámecké-města Lysá nad Labem a zámecké-
ho zahradníka pana Kolářského, za ho zahradníka pana Kolářského, za 
což všichni děkujeme. A já za sebe což všichni děkujeme. A já za sebe 
musím ještě poděkovat Jarce La-musím ještě poděkovat Jarce La-
butové a Standovi Svobodovi, kteří butové a Standovi Svobodovi, kteří 
zajistili to, že mě z krásného snu ni-zajistili to, že mě z krásného snu ni-
kdo nebudil.kdo nebudil.

                                                                            Milan Muzikář         Milan Muzikář     

Z Listů Lysé n. L. jsem se dozvě-Z Listů Lysé n. L. jsem se dozvě-
děl, že dne 15. 9. 2012 se bude konat děl, že dne 15. 9. 2012 se bude konat 
v místním kostele koncert hornisty v místním kostele koncert hornisty 
pana Radka Baboráka a jeho Babo-pana Radka Baboráka a jeho Babo-
rak Ensemble. O panu Baborákovi rak Ensemble. O panu Baborákovi 
jsem do té doby pouze četl a slyšel jsem do té doby pouze četl a slyšel 
samou chválu na jeho mistrovství samou chválu na jeho mistrovství 
hráče na lesní roh; četl jsem však také hráče na lesní roh; četl jsem však také 
i o jeho obdivuhodné pověsti.i o jeho obdivuhodné pověsti.

Před pár lety byl členem orchest-Před pár lety byl členem orchest-
ru Berlínské fi lharmonie, světozná-ru Berlínské fi lharmonie, světozná-
mé zejména od doby, kdy byl jejím mé zejména od doby, kdy byl jejím 
šéfdirigentem Hebert von Karajan.  šéfdirigentem Hebert von Karajan.  
Členové tohoto tělesa jsou jistě velmi Členové tohoto tělesa jsou jistě velmi 
dobře placeni a po letech odcházejí dobře placeni a po letech odcházejí 
do penze značně vysoko hodnocené. do penze značně vysoko hodnocené. 
Přesto pan Baborák svoje členství Přesto pan Baborák svoje členství 
v této fi lharmonii opustil a u nás i v ci-v této fi lharmonii opustil a u nás i v ci-
zině zahájil koncertní činnost se svým zině zahájil koncertní činnost se svým 
ensemblem sestávajícím z dalšího ensemblem sestávajícím z dalšího 
hráče na lesní roh, dvou houslí, violy hráče na lesní roh, dvou houslí, violy 
a violoncella. Jako laik, ale milovník a violoncella. Jako laik, ale milovník 
hudby, které se říká vážná, jsem byl hudby, které se říká vážná, jsem byl 
na koncert velmi zvědavý.na koncert velmi zvědavý.

Je slabým slovem říct, že koncert Je slabým slovem říct, že koncert 
byl výborný – slov hodnocení se mi byl výborný – slov hodnocení se mi 
nedostává. Ensemble představují nedostává. Ensemble představují 
čtyři muži a dvě ženy, všichni mladí čtyři muži a dvě ženy, všichni mladí 
a hned na první pohled sympatič-a hned na první pohled sympatič-
tí. Na programu bylo šest skladeb, tí. Na programu bylo šest skladeb, 

počínaje mně neznámým G. P. Tele-počínaje mně neznámým G. P. Tele-
mannem z počátku 18. století, přes mannem z počátku 18. století, přes 
skladatele Haydna, Mozarta, Rejchy skladatele Haydna, Mozarta, Rejchy 
a Beethovena, až po moderního Ch. a Beethovena, až po moderního Ch. 
Koechlina z první poloviny minulého Koechlina z první poloviny minulého 
století. Právě v jeho „Suitě pro lesní století. Právě v jeho „Suitě pro lesní 
roh solo“ pan Baborák projevil svoje roh solo“ pan Baborák projevil svoje 
mistrovství, lze říci světové. Skladby mistrovství, lze říci světové. Skladby 
v nádherném kostele zněly majestát-v nádherném kostele zněly majestát-
ně a pronikaly až do našeho nitra.ně a pronikaly až do našeho nitra.

Kostel byl plný posluchačů, kteří Kostel byl plný posluchačů, kteří 
naslouchali až nábožně, což nebylo naslouchali až nábožně, což nebylo 
způsobeno jen místem konání kon-způsobeno jen místem konání kon-
certu, ale nádhernou hudbou a jejím certu, ale nádhernou hudbou a jejím 
podáním. Jsem přesvědčen, že pro podáním. Jsem přesvědčen, že pro 
všechny návštěvníky koncert zůstane všechny návštěvníky koncert zůstane 
trvalou vzpomínkou. Zjevným výra-trvalou vzpomínkou. Zjevným výra-
zem úspěchu bylo i to, že po skonče-zem úspěchu bylo i to, že po skonče-
ní koncertu všichni přítomní vstali ní koncertu všichni přítomní vstali 
a projevili svůj obdiv a dík tím, čemu a projevili svůj obdiv a dík tím, čemu 
se říká  standing kation – povstáním se říká  standing kation – povstáním 
a neutuchajícím potleskem.a neutuchajícím potleskem.

Díky všem, kteří koncertu, jenž Díky všem, kteří koncertu, jenž 
nesl jméno Graf Spork Festival, po-nesl jméno Graf Spork Festival, po-
skytli fi nanční podporu k jeho usku-skytli fi nanční podporu k jeho usku-
tečnění, to je městu Lysé n. L. a panu tečnění, to je městu Lysé n. L. a panu 
Davidu Kolářskému, zámeckému Davidu Kolářskému, zámeckému 
zahradníku, jak bylo uvedeno na pro-zahradníku, jak bylo uvedeno na pro-
gramu koncertu.gramu koncertu.

JUDr. Václav KrálJUDr. Václav Král
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V sobotu 1. 9. 2012 ve 13.00 hodin V sobotu 1. 9. 2012 ve 13.00 hodin 
začaly oslavy státní hymnou a polože-začaly oslavy státní hymnou a polože-
ním kytice k pomníku padlých. Průvo-ním kytice k pomníku padlých. Průvo-
dem, v čele s mažoretkami a hasičskou dem, v čele s mažoretkami a hasičskou 
dechovou hudbou, šly i nastoupené dechovou hudbou, šly i nastoupené 
hasičské jednotky se svými prapory hasičské jednotky se svými prapory 
až na náves, kde se dále pokračovalo až na náves, kde se dále pokračovalo 
jejich koncertem a vystoupením ma-jejich koncertem a vystoupením ma-
žoretek. Návštěvníci se mohli sezná-žoretek. Návštěvníci se mohli sezná-
mit s výstavou fotografi í a dokumentů mit s výstavou fotografi í a dokumentů 
našeho hasičského sboru a prohléd-našeho hasičského sboru a prohléd-
nout si vystavenou hasičskou techni-nout si vystavenou hasičskou techni-
ku. Hlavním bodem bylo poděkování ku. Hlavním bodem bylo poděkování 
a předání ocenění zasloužilým čle-a předání ocenění zasloužilým čle-
nům, spřáteleným hasičským sborům nům, spřáteleným hasičským sborům 
a zvlášť poděkování Městu Lysá nad a zvlášť poděkování Městu Lysá nad 
Labem. Okresní ocenění předával zá-Labem. Okresní ocenění předával zá-
stupce OSH pan Vladimír Jeník. Všem stupce OSH pan Vladimír Jeník. Všem 
přítomným předvedla naše mateřinka přítomným předvedla naše mateřinka 
ukázkový zásah džberovými stříkačka-ukázkový zásah džberovými stříkačka-
mi na hořící papírový domeček.mi na hořící papírový domeček.

K tanci a poslechu nám k večeru K tanci a poslechu nám k večeru 
zahrála country skupina Kotlíci a k zahrála country skupina Kotlíci a k 
celodenní pohodě přispělo dobré jídlo celodenní pohodě přispělo dobré jídlo 
a pití paní Jarušky Chottové.a pití paní Jarušky Chottové.

Částí programu bylo i seznámení Částí programu bylo i seznámení 
s historií našeho hasičského sboru v s historií našeho hasičského sboru v 
Byšičkách od jeho založení, s kterou Byšičkách od jeho založení, s kterou 
bych Vás rád seznámil:bych Vás rád seznámil:

„Zakládající schůze se konala „Zakládající schůze se konala 
2. 9. 1942, za účasti 26 členů. V prvém 2. 9. 1942, za účasti 26 členů. V prvém 
složení výboru se stal starostou Zed-složení výboru se stal starostou Zed-
ník Pavel a velitelem Koštíř Josef. Dále ník Pavel a velitelem Koštíř Josef. Dále 
byli zvoleni jednatelem Müller Josef, byli zvoleni jednatelem Müller Josef, 

pokladníkem Procházka Jan, zbrojní-pokladníkem Procházka Jan, zbrojní-
kem Müller Alois a dva trubači Žižka kem Müller Alois a dva trubači Žižka 
Ladislav a Křáp Václav. Sbor spoluza-Ladislav a Křáp Václav. Sbor spoluza-
kládal komisař města Lysé nad Labem kládal komisař města Lysé nad Labem 
Dr. Tichý. Po jeho založení byla prove-Dr. Tichý. Po jeho založení byla prove-
dena sbírka po obci a vybraná částka dena sbírka po obci a vybraná částka 
3.400,-Kč byla určena na nákup ruční 3.400,-Kč byla určena na nákup ruční 
stříkačky a bílých plátěných oděvů. Ha-stříkačky a bílých plátěných oděvů. Ha-
sičský sbor se živil sám fi nančními sbír-sičský sbor se živil sám fi nančními sbír-
kami, pořádáním plesů a staročeských kami, pořádáním plesů a staročeských 
posvícení. V roce 1945 proběhly volby posvícení. V roce 1945 proběhly volby 
a starostou se stal Josef Müller, veli-a starostou se stal Josef Müller, veli-
telem Josef Lelek a místovelitel Josef telem Josef Lelek a místovelitel Josef 
Koštíř. O dva roky později dostal sbor Koštíř. O dva roky později dostal sbor 
motorizovanou ruční stříkačku a koupi-motorizovanou ruční stříkačku a koupi-
lo se auto zn. Praga pro 10 osob – mů-lo se auto zn. Praga pro 10 osob – mů-
žete ho vidět zde na návsi. V roce 1960 žete ho vidět zde na návsi. V roce 1960 
bylo předáno hasičům v Lysé nad La-bylo předáno hasičům v Lysé nad La-
bem, kteří ho opravili do dnešní krásné bem, kteří ho opravili do dnešní krásné 
podoby. Po té nám bylo zapůjčeno auto podoby. Po té nám bylo zapůjčeno auto 
Praga Erena od civilní obrany a vlast-Praga Erena od civilní obrany a vlast-
nili jsme hasící stroje PS4 s motorem nili jsme hasící stroje PS4 s motorem 
Minorii z roku 1958 a hasicí stroj PS-8. Minorii z roku 1958 a hasicí stroj PS-8. 
V této době měl byšický hasičský sbor V této době měl byšický hasičský sbor 
kolem 20 činných členů. Hasily se různé kolem 20 činných členů. Hasily se různé 
požáry od komínů a při mlácení obilí. požáry od komínů a při mlácení obilí. 
Velké pomoci se nám vždy dostávalo od Velké pomoci se nám vždy dostávalo od 
bratrského hasičského sboru z Lysé nad bratrského hasičského sboru z Lysé nad 
Labem. Hasičské stroje byly skladovány Labem. Hasičské stroje byly skladovány 
různě po vesnici, a proto byla v 50. letech různě po vesnici, a proto byla v 50. letech 
započata stavba zbrojnice, kterou z vel-započata stavba zbrojnice, kterou z vel-
ké části postavil sám pan Josef  Lelek se ké části postavil sám pan Josef  Lelek se 
svou družkou Boženkou Gruntorádo-svou družkou Boženkou Gruntorádo-
vou, a tím se začala nová éra hasičského vou, a tím se začala nová éra hasičského 

sboru. Funkci velitele v té době převzal sboru. Funkci velitele v té době převzal 
Josef Koštíř st.. Počátek působení mlá-Josef Koštíř st.. Počátek působení mlá-
deže začalo v šedesátých letech, bylo to deže začalo v šedesátých letech, bylo to 
smíšené družstvo – chlapci a děvčata, smíšené družstvo – chlapci a děvčata, 
kde jsem byl i já. Pod vedením Vládi kde jsem byl i já. Pod vedením Vládi 
Hloužka jsme získávali cenná umístění Hloužka jsme získávali cenná umístění 
a probojovali jsme se i do Krajské soutě-a probojovali jsme se i do Krajské soutě-
že v Mělníku. V této době nebylo řádné že v Mělníku. V této době nebylo řádné 
oblečení a tak jsme si vypomohli sami, oblečení a tak jsme si vypomohli sami, 
starší bílé uniformy jsme přebarvili na starší bílé uniformy jsme přebarvili na 
modro a byli z nás skutečně fešáci. Naši modro a byli z nás skutečně fešáci. Naši 
mladí hasiči se zapojili do žňových hlí-mladí hasiči se zapojili do žňových hlí-
dek při železniční trati a svou ostražitos-dek při železniční trati a svou ostražitos-
tí předešli různým požárům při žních. tí předešli různým požárům při žních. 
Požární zbrojnice pro stroje už stála, my Požární zbrojnice pro stroje už stála, my 
se však neměli kde scházet. Roku 1976 se však neměli kde scházet. Roku 1976 
jsme postavili přístavbu kulturní míst-jsme postavili přístavbu kulturní míst-
nosti, která nám slouží dodnes. V roce nosti, která nám slouží dodnes. V roce 
1979 nás navždy opustil dlouholetý ve-1979 nás navždy opustil dlouholetý ve-
litel a organizátor všech akcí pan Josef litel a organizátor všech akcí pan Josef 
Koštíř st.. Po této smutné události jsem Koštíř st.. Po této smutné události jsem 
byl zvolen do funkce velitele já, abych byl zvolen do funkce velitele já, abych 
pokračoval ve šlépějích svého tatínka. pokračoval ve šlépějích svého tatínka. 
V 80. letech jsme pokračovali v okrsko-V 80. letech jsme pokračovali v okrsko-
vých soutěžích již jen muži a se střídavý-vých soutěžích již jen muži a se střídavý-
mi úspěchy. Rok 1989 nám přinesl další mi úspěchy. Rok 1989 nám přinesl další 
smutnou událost, zemřel Josef Müller, smutnou událost, zemřel Josef Müller, 
dlouholetý starosta. Do jeho funkce byl dlouholetý starosta. Do jeho funkce byl 
následně zvolen jeho syn Karel Müller. následně zvolen jeho syn Karel Müller. 
Po dlouhých letech se podařilo obnovit Po dlouhých letech se podařilo obnovit 
družstvo mládeže. My jsme už trochu družstvo mládeže. My jsme už trochu 
povyrostli a následovníci chyběli. Dět-povyrostli a následovníci chyběli. Dět-
ský kolektiv vznikl pod vedením Mar-ský kolektiv vznikl pod vedením Mar-
tiny Kotršálové a Evy Jonášové a ten v tiny Kotršálové a Evy Jonášové a ten v 
různých obměnách trvá dodnes. V této různých obměnách trvá dodnes. V této 
době nám již sloužilo jako požární vo-době nám již sloužilo jako požární vo-
zidlo Gaz 69A a následně v roce 1995 zidlo Gaz 69A a následně v roce 1995 
jsme získali převodem hasičský vůz Avie jsme získali převodem hasičský vůz Avie 
A-31. Vyjížděli jsme k různým zása-A-31. Vyjížděli jsme k různým zása-
hům, ale nejvíce nás potrápily vichřice hům, ale nejvíce nás potrápily vichřice 
a povodně. Zasahovali jsme hlavně a povodně. Zasahovali jsme hlavně 
u nás a v okolí, ale pak přišly velké po-u nás a v okolí, ale pak přišly velké po-
vodně. V roce 2002 jsme pomáhali vodně. V roce 2002 jsme pomáhali 
v Klecanech, dále ve Vestci a v Liberci v Klecanech, dále ve Vestci a v Liberci 
již s naším motorovým člunem, o který již s naším motorovým člunem, o který 
jsme 15 let usilovali, a přání se stalo jsme 15 let usilovali, a přání se stalo 
skutečností. V roce 2002 jsme omladili skutečností. V roce 2002 jsme omladili 
vedení našeho sboru a velitelem se stal vedení našeho sboru a velitelem se stal 
Standa Kotršál. Funkci starosty jsem Standa Kotršál. Funkci starosty jsem 
převzal já a k mé nemalé radosti jsem převzal já a k mé nemalé radosti jsem 
začal působit jako starosta třetího lysec-začal působit jako starosta třetího lysec-
kého okrsku. Když pojedete do Byšiček, kého okrsku. Když pojedete do Byšiček, 
nemůžete si nevšimnout opravené kolny. nemůžete si nevšimnout opravené kolny. 
Pamětníci si jistě vzpomenou, v jakém Pamětníci si jistě vzpomenou, v jakém 
havarijním stavu byla. Proto jsme se havarijním stavu byla. Proto jsme se 
v roce 2008 rozhodli pro její opravu, aby v roce 2008 rozhodli pro její opravu, aby 
sloužila pro potřeby vesnice a hasičů. sloužila pro potřeby vesnice a hasičů. 
Od téhož roku se snažíme o vypořádání Od téhož roku se snažíme o vypořádání 
s jednadvaceti podílníky na této kolně. s jednadvaceti podílníky na této kolně. 
Většina vlastníků svůj podíl darovala, Většina vlastníků svůj podíl darovala, 
patří jim i advokátovi magistru Radi-patří jim i advokátovi magistru Radi-
movi Hankeovi, který nás zastupuje, movi Hankeovi, který nás zastupuje, 
velké poděkování. velké poděkování. 

Nemohu také nevzpomenout na ze-Nemohu také nevzpomenout na ze-
mřelého hasiče pana Mílu Krále, zední-mřelého hasiče pana Mílu Krále, zední-

ka a muzikanta. Staral se nám o drob-ka a muzikanta. Staral se nám o drob-
né opravy a jako hudebník zajišťoval né opravy a jako hudebník zajišťoval 
všechny akce. Nebyl nám také lhostejný všechny akce. Nebyl nám také lhostejný 
stav zámeckých soch v Lysé nad Labem stav zámeckých soch v Lysé nad Labem 
a přispívali jsme na jejich opravu. Za-a přispívali jsme na jejich opravu. Za-
čátek nového roku slavíme společně u čátek nového roku slavíme společně u 
hasičské zbrojnice s přípitkem na zdraví hasičské zbrojnice s přípitkem na zdraví 
a zakončíme malým ohňostrojem. Pa-a zakončíme malým ohňostrojem. Pa-
matujeme na omlazení hasičského sbo-matujeme na omlazení hasičského sbo-
ru, naše snažení nám vychází a máme ru, naše snažení nám vychází a máme 
u nás spoustu dětí. Družstva pod u nás spoustu dětí. Družstva pod 
vedením Moniky Hejňákové a Evy vedením Moniky Hejňákové a Evy 
Freibergové se zúčastňují okrskových Freibergové se zúčastňují okrskových 
a okresních soutěží a různých akcí. Na a okresních soutěží a různých akcí. Na 
Velikonoce děti na návsi zdobí pletené Velikonoce děti na návsi zdobí pletené 
vejce vlastnoručně vyrobenými ozdoba-vejce vlastnoručně vyrobenými ozdoba-
mi a pondělí se zakončí pomlázkou. Ob-mi a pondělí se zakončí pomlázkou. Ob-
novilo se též řehtání. Pálení čarodějnic novilo se též řehtání. Pálení čarodějnic 
je již povinný zvyk se spoustou zábavy, je již povinný zvyk se spoustou zábavy, 
dobrého jídla a pití. Všichni se na něj dobrého jídla a pití. Všichni se na něj 
těší, děti i dospělí. Na den dětí, dnes už těší, děti i dospělí. Na den dětí, dnes už 
i hasičský den, je pro děti svátek s mno-i hasičský den, je pro děti svátek s mno-
ha soutěžními disciplínami a za jejich ha soutěžními disciplínami a za jejich 
snažení jsou odměnou sladké dobroty snažení jsou odměnou sladké dobroty 
a ocenění. Vyhlášené byly také oslavy a ocenění. Vyhlášené byly také oslavy 
hraběte Františka Antonína Šporka. hraběte Františka Antonína Šporka. 
Celkem čtrnáctkrát jsme byli jeho po-Celkem čtrnáctkrát jsme byli jeho po-
řadateli u nás v Byšičkách se spolkem řadateli u nás v Byšičkách se spolkem 
rodáků a přátel města Lysé nad Labem. rodáků a přátel města Lysé nad Labem. 
S podzimem přichází Drakiády. Spous-S podzimem přichází Drakiády. Spous-
ta různých draků se snaží zdolat zem-ta různých draků se snaží zdolat zem-
skou přitažlivost, někdy chybí k dokona-skou přitažlivost, někdy chybí k dokona-
losti jen vítr. Staročeské posvícení – na losti jen vítr. Staročeské posvícení – na 
svatého Václava, patří již k pradávným svatého Václava, patří již k pradávným 
tradicím naší obce, které jsou pro nás tradicím naší obce, které jsou pro nás 
samozřejmostí. Vždy v sobotním odpo-samozřejmostí. Vždy v sobotním odpo-
ledni hudbou po vesnici a písničkou za ledni hudbou po vesnici a písničkou za 
koláči, neděle patří mši svaté u kapličky koláči, neděle patří mši svaté u kapličky 
a pak vždy následuje kulturní program a pak vždy následuje kulturní program 
s hudbou. Mikuláš a jeho družina s hudbou. Mikuláš a jeho družina 
nás každoročně potěší svoji návštěvou nás každoročně potěší svoji návštěvou 
s nadílkou. Závěr roku patří postavení s nadílkou. Závěr roku patří postavení 
vánočního stromu na návsi před kap-vánočního stromu na návsi před kap-
ličkou. V předvánočním čase děti vy-ličkou. V předvánočním čase děti vy-
rábějí různé ozdoby, s nimiž svátostně rábějí různé ozdoby, s nimiž svátostně 
stromek ozdobí. Rozsvícení stromku za stromek ozdobí. Rozsvícení stromku za 
zpěvu koled, přispěje k vánoční pohodě zpěvu koled, přispěje k vánoční pohodě 
a rozzáří celou náves i pohledy přítom-a rozzáří celou náves i pohledy přítom-
ných. Tento symbol Vánoc září svými ných. Tento symbol Vánoc září svými 
barvami, vyjadřuje pokoru a soudržnost barvami, vyjadřuje pokoru a soudržnost 
hasičů i celé vesnice.“hasičů i celé vesnice.“

Poděkování za podporu patří všem Poděkování za podporu patří všem 
sponzorům a příznivcům. Velký dík sponzorům a příznivcům. Velký dík 
patří bratrskému hasičskému sboru patří bratrskému hasičskému sboru 
z Lysé nad Labem za pomoc při za-z Lysé nad Labem za pomoc při za-
jištění oslav a moderátorovi celé akce jištění oslav a moderátorovi celé akce 
panu Jiřímu Zímovi. panu Jiřímu Zímovi. 

Trochu nás však mrzel přístup Měs-Trochu nás však mrzel přístup Měs-
ta Lysé nad Labem k našim oslavám ta Lysé nad Labem k našim oslavám 
70. letého výročí, za menší fi nanční 70. letého výročí, za menší fi nanční 
podporu než jsme předem očekávali. podporu než jsme předem očekávali. 
Doufali jsme, že 70 let činnosti pro Doufali jsme, že 70 let činnosti pro 
obec a město bude důstojně oceněno.obec a město bude důstojně oceněno.

za SDH Byšičkyza SDH Byšičky
starosta Josef Koštířstarosta Josef Koštíř

70 let hasičů v Byšičkách



                           10/2012 LISTY města Lysé nad Labem 20

„V průběhu roku 1982 se v Lysé „V průběhu roku 1982 se v Lysé 
n. L. začala postupně formovat sku-n. L. začala postupně formovat sku-
pinka lidí, kterou spojoval společný zá-pinka lidí, kterou spojoval společný zá-
jem, a to HOROLEZECTVÍ. Většina jem, a to HOROLEZECTVÍ. Většina 
z těchto lidí měla již nějaké zkušenosti z těchto lidí měla již nějaké zkušenosti 
z provozování tohoto sportu, buď byli z provozování tohoto sportu, buď byli 
delší dobu členy horolezeckých oddílů delší dobu členy horolezeckých oddílů 
v jiných městech, nebo hostovali v ně-v jiných městech, nebo hostovali v ně-
kterém z nich, jiní byli členy VHT kterém z nich, jiní byli členy VHT 
a někteří zatím lezli neorganizovaně. a někteří zatím lezli neorganizovaně. 
A protože tato skupinka chtěla kromě A protože tato skupinka chtěla kromě 
hezkých zážitků ze skal a hor jezdit do hezkých zážitků ze skal a hor jezdit do 
nich i za sportovními výkony v dobré ka-nich i za sportovními výkony v dobré ka-
marádské partě, uzrála nakonec v závě-marádské partě, uzrála nakonec v závě-
ru roku 1982 myšlenka vytvořit vlastní ru roku 1982 myšlenka vytvořit vlastní 
HOROLEZECKÝ ODDÍL a zajistit HOROLEZECKÝ ODDÍL a zajistit 
tak odpovídající podmínky pro prová-tak odpovídající podmínky pro prová-
dění tohoto náročného sportu přímo dění tohoto náročného sportu přímo 
v LYSÉ N. L.“ v LYSÉ N. L.“ 

 (Úvodní zápis v kronice HO). (Úvodní zápis v kronice HO).

A tak těsně před Vánocemi roku A tak těsně před Vánocemi roku 
1982, přesně 20. 12., se schází 1982, přesně 20. 12., se schází 
10 zájemců o horolezectví (P. Blecha, 10 zájemců o horolezectví (P. Blecha, 
Mich. Coubal, Mir. Coubal, F. Gregar, Mich. Coubal, Mir. Coubal, F. Gregar, 
Z. Kaiser, J. Křena, M. Křena, I. Ma-Z. Kaiser, J. Křena, M. Křena, I. Ma-
nolevská, M. Matějíček, J. Odcházel) nolevská, M. Matějíček, J. Odcházel) 
na ustavující schůzi zakládají v Lysé na ustavující schůzi zakládají v Lysé 
n. L. horolezecký oddíl (HO).n. L. horolezecký oddíl (HO).

První desetiletí existence HO, léta První desetiletí existence HO, léta 
osmdesátá, byla kupodivu velmi bo-osmdesátá, byla kupodivu velmi bo-
hatá na úspěšnou činnost. O víken-hatá na úspěšnou činnost. O víken-
dech se často vyjíždělo do našich skal-dech se často vyjíždělo do našich skal-
ních měst, kde se obtížnými cestami ních měst, kde se obtížnými cestami 
slézali četné pískovcové věže (v tom slézali četné pískovcové věže (v tom 
vynikali bratři Coubalové s řadou vy-vynikali bratři Coubalové s řadou vy-
konaných prvovýstupů především na konaných prvovýstupů především na 
Mšensku). Protože výjezdy na Západ Mšensku). Protože výjezdy na Západ 
byly až na výjimky prakticky nemožné byly až na výjimky prakticky nemožné 
(podařilo se to pouze bratrům Couba-(podařilo se to pouze bratrům Couba-
lům, když v roce 1983 v Dolomitech lům, když v roce 1983 v Dolomitech 
v proslulých severních stěnách věží v proslulých severních stěnách věží 
Lavaredo zdolávají několik nejtěž-Lavaredo zdolávají několik nejtěž-
ších tras a zařazují se tak do absolutní ších tras a zařazují se tak do absolutní 
horolezecké špičky skalních lezců u horolezecké špičky skalních lezců u 
nás), za velehorskými výstupy se jez-nás), za velehorskými výstupy se jez-
dilo především do Vysokých Tater a to dilo především do Vysokých Tater a to 
i několikrát do roka. Zde se lezlo v létě i několikrát do roka. Zde se lezlo v létě 
i zimě od lehčích i vícedenních hřebe-i zimě od lehčích i vícedenních hřebe-
novek až po opravdu těžké stěnové novek až po opravdu těžké stěnové 
průstupy (1993 – Coubalové několik průstupy (1993 – Coubalové několik 
nejobtížnějších výstupů v severní stě-nejobtížnějších výstupů v severní stě-
ně Malého Kežmarského štítu, 1986 ně Malého Kežmarského štítu, 1986 
– M. Matějíček prostoupil v západní – M. Matějíček prostoupil v západní 
stěně Lomnického štítu pověstnou stěně Lomnického štítu pověstnou 
„Hokejku“). Podniklo se také několik „Hokejku“). Podniklo se také několik 
zájezdů do velehor tehdejšího SSSR zájezdů do velehor tehdejšího SSSR 
(Ťan-šan – v Zaalijském Alatau prv-(Ťan-šan – v Zaalijském Alatau prv-
ní čtyřtisícovky, nejvyšší Pik Kom-ní čtyřtisícovky, nejvyšší Pik Kom-
somola 4374 m - v podání J. Křeny somola 4374 m - v podání J. Křeny 
a M. Matějíčka v r. 1984, Kavkaz - a M. Matějíčka v r. 1984, Kavkaz - 
v r. 1985 prostoupil severovýchod-v r. 1985 prostoupil severovýchod-
ním pilířem na východní vrchol ním pilířem na východní vrchol 
Džangitau do výše 5083 m J. Křena, Džangitau do výše 5083 m J. Křena, 
což byla první oddílová pětitisícovka, což byla první oddílová pětitisícovka, 

V našem městě existuje již 30 let horolezecký oddíl
za níž obdržel titul „Nejlepšího spor-za níž obdržel titul „Nejlepšího spor-
tovce okresu Nymburk“ v tomto roce, tovce okresu Nymburk“ v tomto roce, 
v roce 1989 jej napodobil M. Matějí-v roce 1989 jej napodobil M. Matějí-
ček, který zdolal centrálním pilířem ček, který zdolal centrálním pilířem 
čtyřtisícovku Ullutau na Kavkaze čtyřtisícovku Ullutau na Kavkaze 
a v témže roce překonává na Pamí-a v témže roce překonává na Pamí-
ru o 146 metrů šestitisícovou výšku ru o 146 metrů šestitisícovou výšku 
M. Křena výstupem na Rozdělnou M. Křena výstupem na Rozdělnou 
v masivu Piku Lenina). Shrneme-li v masivu Piku Lenina). Shrneme-li 
činnost HO v tomto období, lze ji bez činnost HO v tomto období, lze ji bez 
nadsázky označit za velmi plodnou nadsázky označit za velmi plodnou 
a sportovně úspěšnou.a sportovně úspěšnou.

Přichází druhé desetiletí, léta de-Přichází druhé desetiletí, léta de-
vadesátá, která však paradoxně při-vadesátá, která však paradoxně při-
nášejí určitý útlum. I když se otevřely nášejí určitý útlum. I když se otevřely 
hranice, činnost HO není tak inten-hranice, činnost HO není tak inten-
zivní. Počet členů HO postupně klesá zivní. Počet členů HO postupně klesá 
(bratři Coubalové odcházejí do HO (bratři Coubalové odcházejí do HO 
Banka Praha, který jim umožňuje Banka Praha, který jim umožňuje 
další výkonnostní růst, vrcholící dal-další výkonnostní růst, vrcholící dal-
šími odvážnými prvovýstupy v Do-šími odvážnými prvovýstupy v Do-
lomitech či v proslulé severní stěně lomitech či v proslulé severní stěně 
Eigeru). Pravděpodobně velké spole-Eigeru). Pravděpodobně velké spole-
čenské změny ve státě se promítly i do čenské změny ve státě se promítly i do 
změn v životech členů a intenzita spo-změn v životech členů a intenzita spo-
lečných akcí poklesla. I přesto takélečných akcí poklesla. I přesto také
v tomto období bylo dosaženo celé v tomto období bylo dosaženo celé 
řady pozoruhodných výkonů. Čle-řady pozoruhodných výkonů. Čle-
nové oddílu v těchto letech směřují nové oddílu v těchto letech směřují 
převážně do doposud málo pozna-převážně do doposud málo pozna-
ných Alp a Dolomit, kde postupně ných Alp a Dolomit, kde postupně 
zdolávají celou řadu alpských tří- zdolávají celou řadu alpských tří- 
a čtyřtisícovek hlavně klasickými a čtyřtisícovek hlavně klasickými 
cestami (za zmínku stojí v roce 1985 cestami (za zmínku stojí v roce 1985 
zimní výstup M. Křeny na Mat-zimní výstup M. Křeny na Mat-
terhorn při příležitosti 130. výročí terhorn při příležitosti 130. výročí 
prvního dosažení tohoto nejznáměj-prvního dosažení tohoto nejznáměj-
šího alpského vrcholu, v následují-šího alpského vrcholu, v následují-
cím roce první oddílový výstup na cím roce první oddílový výstup na 
nejvyšší horu Alp – Mont Blanc – nejvyšší horu Alp – Mont Blanc – 
F. a M. Gregarovi a v následujícím F. a M. Gregarovi a v následujícím 
roce dvoudenní přechod čtyř čtyřtisí-roce dvoudenní přechod čtyř čtyřtisí-
covek v oblasti Nadelhornu v masivu covek v oblasti Nadelhornu v masivu 
Mischabel provedený M. Křenou Mischabel provedený M. Křenou 
a F. Gregarem). Mimo Alpy navštívili a F. Gregarem). Mimo Alpy navštívili 
členové HO i hory severní Ameriky členové HO i hory severní Ameriky 
(1991 – M. Křena a J. Kyncl na Aljaš-(1991 – M. Křena a J. Kyncl na Aljaš-
ce), a Himálaj (1992 – M. Křena trek ce), a Himálaj (1992 – M. Křena trek 
pod osmitisícovou Annapurnou), ale pod osmitisícovou Annapurnou), ale 
vůbec nejhodnotnějším výkonem byl vůbec nejhodnotnějším výkonem byl 
rozhodně výstup M. Křeny a J. Kyncla rozhodně výstup M. Křeny a J. Kyncla 
na 7150 m vysoký pamírský Pik Kor-na 7150 m vysoký pamírský Pik Kor-
ženěvské v roce 1990, což je dosud ženěvské v roce 1990, což je dosud 
nejvyšší nadmořská výška dosažená nejvyšší nadmořská výška dosažená 
horolezci z Lysé n. L.horolezci z Lysé n. L.

A pomalu se dostáváme do hodno-A pomalu se dostáváme do hodno-
cení třetí desítky let existence HO, do cení třetí desítky let existence HO, do 
prvního desetiletí nového tisíciletí. Po prvního desetiletí nového tisíciletí. Po 
období určité stagnace život v oddíle období určité stagnace život v oddíle 
postupně opět ožívá. Do HO přichá-postupně opět ožívá. Do HO přichá-
zejí noví mladí členové, častěji se opět zejí noví mladí členové, častěji se opět 
jezdí do našich skal za hodnotnými jezdí do našich skal za hodnotnými 
výstupy na jejich věže (např. výstup výstupy na jejich věže (např. výstup 
na Daliborku na Hrubé skále „Kou-na Daliborku na Hrubé skále „Kou-
řovkou“ – M. Křena, M. Červinka, řovkou“ – M. Křena, M. Červinka, 

L. Slavíček), přibývá společných akcí, L. Slavíček), přibývá společných akcí, 
obnovuje se tradice jarních „Prvních“ obnovuje se tradice jarních „Prvních“ 
a podzimních „Posledních slanění“, a podzimních „Posledních slanění“, 
zase se leze ve Vysokých Tatrách. zase se leze ve Vysokých Tatrách. 
Zakládá se nová tradice, oddíl v roce Zakládá se nová tradice, oddíl v roce 
2009 organizuje 1. ročník „Milo-2009 organizuje 1. ročník „Milo-
vického Tarzana“ v lezení na umělé vického Tarzana“ v lezení na umělé 
stěně, na jejíž vybudování se jeho stěně, na jejíž vybudování se jeho 
členové spolupodíleli. A nezůstává členové spolupodíleli. A nezůstává 
jen při lezení, mnozí jsou aktivní i v jen při lezení, mnozí jsou aktivní i v 
dalších sportech (atletika, vodáctví, dalších sportech (atletika, vodáctví, 
gymnastika, kolo, lyže – v r. 2011 gymnastika, kolo, lyže – v r. 2011 
obsadil M. Gregar na amatérském obsadil M. Gregar na amatérském 
mistrovství Evropy v dálkových bě-mistrovství Evropy v dálkových bě-
zích ve své kategorii dvě 3. místa, a to zích ve své kategorii dvě 3. místa, a to 
v závodě na 50 km klasikou a v cel-v závodě na 50 km klasikou a v cel-
kové klasifi kaci). Hlavně se však lez-kové klasifi kaci). Hlavně se však lez-
lo, pokračovalo se v „dobývání“ Alp lo, pokračovalo se v „dobývání“ Alp 
(k těm hodnotnějším výstupům pa-(k těm hodnotnějším výstupům pa-
tří SV ledový hřeben na Lyskamm – tří SV ledový hřeben na Lyskamm – 
F. Gregar v roce 2001, 2-denní pře-F. Gregar v roce 2001, 2-denní pře-
chod masivu Monte Rosy se zdo-chod masivu Monte Rosy se zdo-
láním pěti čtyřtisícovek, kterého se láním pěti čtyřtisícovek, kterého se 
v r. 2004 zúčastnil J. Kyncl, obtížný v r. 2004 zúčastnil J. Kyncl, obtížný 
výlez na „obří zub“ Dent du Geant výlez na „obří zub“ Dent du Geant 
 v oblasti Mont Blancu dvojicí M. Kře- v oblasti Mont Blancu dvojicí M. Kře-
na a V. Slavíčka – 2006, a třeba výstu-na a V. Slavíčka – 2006, a třeba výstu-
py kolmými stěnami Dibonovy jehly py kolmými stěnami Dibonovy jehly 
v Dauphinských Alpách – M. Červin-v Dauphinských Alpách – M. Červin-
ka, M. Křena – 2008). V roce 2008 ka, M. Křena – 2008). V roce 2008 
navštívil L. Slavíček Jižní Ameriku navštívil L. Slavíček Jižní Ameriku 
a v Bolívii vystoupil na jednu z mno-a v Bolívii vystoupil na jednu z mno-
ha tamních šestitisícovek. Poslední ha tamních šestitisícovek. Poslední 
významný výstup provedl J. Křena významný výstup provedl J. Křena 
v loňském roce při své cestě na Pamír, v loňském roce při své cestě na Pamír, 
když spolu s dvěma dalšími účastníky když spolu s dvěma dalšími účastníky 
expedice uskutečnil prvovýstup levou expedice uskutečnil prvovýstup levou 
částí jižní stěny Piku Majakovského částí jižní stěny Piku Majakovského 
(6096 m).(6096 m).

Přehled těch nejhodnotnějších Přehled těch nejhodnotnějších 
či velmi zajímavých výstupů, které či velmi zajímavých výstupů, které 
uskutečnili horolezci organizovaní uskutečnili horolezci organizovaní 

v HO Lysá n. L. v průběhu jeho třice-v HO Lysá n. L. v průběhu jeho třice-
tileté existence, svědčí o jejich trvalém tileté existence, svědčí o jejich trvalém 
a zaníceném zaujetí pro tento v naší a zaníceném zaujetí pro tento v naší 
nížině tak atypický sport. V současnos-nížině tak atypický sport. V současnos-
ti za předsednictví M. Křeny se člen-ti za předsednictví M. Křeny se člen-
ská základna rozšířila již na 25 členů, ská základna rozšířila již na 25 členů, 
mezi nimiž začínají převládat mladí, mezi nimiž začínají převládat mladí, 
což skýtá záruku pro pokračování což skýtá záruku pro pokračování 
úspěšné činnosti oddílu i v letech ná-úspěšné činnosti oddílu i v letech ná-
sledujících.sledujících.

Horolezecký oddíl Lysá nad Labem Horolezecký oddíl Lysá nad Labem 
bude při příležitosti 30. výročí svého bude při příležitosti 30. výročí svého 
založení pořádat pro veřejnost pro-založení pořádat pro veřejnost pro-
jekci fi lmů a fotografi í ze své dlouho-jekci fi lmů a fotografi í ze své dlouho-
leté činnosti. Tříhodinový program je leté činnosti. Tříhodinový program je 
rozdělen do tří částí. První část bude rozdělen do tří částí. První část bude 
zaměřena na lezení na skalách včet-zaměřena na lezení na skalách včet-
ně legendárního výstupu na Kobylu ně legendárního výstupu na Kobylu 
nebo Kouřové cesty v Českém ráji. nebo Kouřové cesty v Českém ráji. 
Druhá část bude věnována výstupům Druhá část bude věnována výstupům 
ve středních horách obsahující výběr ve středních horách obsahující výběr 
klasických cest ve Vysokých Tatrách, klasických cest ve Vysokých Tatrách, 
zimní Matterhorn, extrémní prvový-zimní Matterhorn, extrémní prvový-
stup na severní stěnu Eigeru a Cima stup na severní stěnu Eigeru a Cima 
Grande, výstup ledovci Aljašského Grande, výstup ledovci Aljašského 
hřebene a průstup Bezengijskou stě-hřebene a průstup Bezengijskou stě-
nou na Kavkaze. Třetí část bude zamě-nou na Kavkaze. Třetí část bude zamě-
řena na velehory a expedice na Pamír, řena na velehory a expedice na Pamír, 
do jihoamerických And a Himálaje. do jihoamerických And a Himálaje. 

Akce se uskuteční 30. 10. 2012 od Akce se uskuteční 30. 10. 2012 od 
19.00 hodin v místním kině v Lysé 19.00 hodin v místním kině v Lysé 
nad Labem. Všichni návštěvníci nad Labem. Všichni návštěvníci 
obdrží zdarma časopis Lidé a Hory obdrží zdarma časopis Lidé a Hory 
a na závěr proběhne slosování o věcné a na závěr proběhne slosování o věcné 
ceny. Vstupné je dobrovolné. Věříme, ceny. Vstupné je dobrovolné. Věříme, 
že průřez pestrou historií našeho od-že průřez pestrou historií našeho od-
dílu zaujme nejen „skalní” příznivce dílu zaujme nejen „skalní” příznivce 
hor, ale i širokou veřejnost z Lysé nad hor, ale i širokou veřejnost z Lysé nad 
Labem i okolí. Více informací najdete Labem i okolí. Více informací najdete 
na na www.holysa.cz/30letwww.holysa.cz/30let. . 

Text: Ing. František GregarText: Ing. František Gregar
Foto: Michal KřenaFoto: Michal Křena
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Úvodní polovina republikového Úvodní polovina republikového 
šampionátu ve volejbalových deblech šampionátu ve volejbalových deblech 
byla jako už tradičně z větší části zre-byla jako už tradičně z větší části zre-
alizována ve středních Čechách, včet-alizována ve středních Čechách, včet-
ně pražské metropole, a to opět v režii ně pražské metropole, a to opět v režii 
nymburských deblových specialistů nymburských deblových specialistů 
a matadorů. Lze totiž konstatovat, že a matadorů. Lze totiž konstatovat, že 
kvarteto ofi ciálních turnajů seriálu kvarteto ofi ciálních turnajů seriálu 
MČR ve volejbalových deblech pořá-MČR ve volejbalových deblech pořá-
daných Asociací volejbalových deblů daných Asociací volejbalových deblů 
pod křídly Českého volejbalového pod křídly Českého volejbalového 
svazu na území nymburského regio-svazu na území nymburského regio-
nu, víceméně bezkonkurenčně opa-nu, víceméně bezkonkurenčně opa-
novali nymburští deblisté, zpravidla novali nymburští deblisté, zpravidla 
reprezentující kmenový deblový oddíl reprezentující kmenový deblový oddíl 
SKP Nymburk.SKP Nymburk.

Na druhém ročníku mixového tur-Na druhém ročníku mixového tur-
naje v Lysé nad Labem, pořádaného naje v Lysé nad Labem, pořádaného 
panem Kokešem a duem nadšených panem Kokešem a duem nadšených 
deblových novicek a holčin, v podání deblových novicek a holčin, v podání 
A. Frankeové a D. Bakešové, po záslu-A. Frankeové a D. Bakešové, po záslu-
ze kraloval zkušený deblový veterán ze kraloval zkušený deblový veterán 
z Nymburka T. Kokojan s bojovnou z Nymburka T. Kokojan s bojovnou 
kolíňačkou B. Markovou, kteří ve fi -kolíňačkou B. Markovou, kteří ve fi -
nálovém duelu těsně a po velkém boji nálovém duelu těsně a po velkém boji 
utlačili ambiciózní pár z Prahy, vede-utlačili ambiciózní pár z Prahy, vede-
ný R. Kubíčkem.ný R. Kubíčkem.

Jedenáctý ofi ciální ročník vše-Jedenáctý ofi ciální ročník vše-
chlapských deblů smíšených párů chlapských deblů smíšených párů 
opět ovládl Předseda AVD T. Ko-opět ovládl Předseda AVD T. Ko-
kojan, i když tentokrát po boku kojan, i když tentokrát po boku 
budějovické veteránky E. Trnkové, budějovické veteránky E. Trnkové, 
se kterou tak chlapec s chutí ob-se kterou tak chlapec s chutí ob-
hájil loňské prvenství. Beachová hájil loňské prvenství. Beachová 
specialistka z města piva Trnková specialistka z města piva Trnková 
se navíc opět zapsala do deblové se navíc opět zapsala do deblové 
„Guinessovi“ knihy rekordů, když „Guinessovi“ knihy rekordů, když 
se již podruhé v řadě stala abso-se již podruhé v řadě stala abso-
lutně nejstarší vítězkou ofi ciálního lutně nejstarší vítězkou ofi ciálního 
deblového turnaje celé novodobé deblového turnaje celé novodobé 

éry (od roku 1991)!  Za zmínku éry (od roku 1991)!  Za zmínku 
ještě jistě stojí fakt, že o tento pri-ještě jistě stojí fakt, že o tento pri-
mát připravila jihočeská deblo-mát připravila jihočeská deblo-
vá legenda, a to právě v loňském vá legenda, a to právě v loňském 
roce, nymburskou deblovou ma-roce, nymburskou deblovou ma-
tadorku, konkrétně sympatickou tadorku, konkrétně sympatickou 
pedagožku E. Rajlovou, která ve pedagožku E. Rajlovou, která ve 
Všechlapech excelovala taktéž po Všechlapech excelovala taktéž po 
boku T. Kokojana, avšak již v roce boku T. Kokojana, avšak již v roce 
2009. Celkově druhé místo bral 2009. Celkově druhé místo bral 
v letošním roce pražák M. Železný v letošním roce pražák M. Železný 
s mladou B. Štěpánovou, dcerou s mladou B. Štěpánovou, dcerou 
jednoho z posledních deblových jednoho z posledních deblových 
srdcařů P. Štěpána.srdcařů P. Štěpána.

Mistrovství jednotlivců, tzv. Mistrovství jednotlivců, tzv. 
„King“, se letos z důvodu menší-„King“, se letos z důvodu menší-
ho počtu účastníků (10), zvrhlo ho počtu účastníků (10), zvrhlo 
ve „dvoukošový“ losovaný turnaj ve „dvoukošový“ losovaný turnaj 
mužů. Zde dominoval v součas-mužů. Zde dominoval v součas-
nosti absolutně nejlepší deblista nosti absolutně nejlepší deblista 
České republiky J. Muroň, po jehož České republiky J. Muroň, po jehož 
boku vystoupil na pomyslný deb-boku vystoupil na pomyslný deb-
lový Olymp poměrně překvapivě lový Olymp poměrně překvapivě 
a nečekaně sekretář AVD ČR pan a nečekaně sekretář AVD ČR pan 
O. Janků, pro kterého je toto vítěz-O. Janků, pro kterého je toto vítěz-
ství historicky úplně prvním bed-ství historicky úplně prvním bed-
novým umístěním na turnaji ofi -novým umístěním na turnaji ofi -
ciální deblové série republikového ciální deblové série republikového 
šampionátu. Třetí fl ek vybojoval šampionátu. Třetí fl ek vybojoval 
profík J. Licek s J. Neumannem.profík J. Licek s J. Neumannem.

Dvanáctý ročník mužského tur-Dvanáctý ročník mužského tur-
naje SKP Nymburk posléze ob-naje SKP Nymburk posléze ob-
hájil pár V. Věchet a T. Kokojan, hájil pár V. Věchet a T. Kokojan, 
kteří ve fi nálovém duelu přetlačili kteří ve fi nálovém duelu přetlačili 
prvoligové a ambiciózní mladí-prvoligové a ambiciózní mladí-
ky z Liberce, v podání A. Vitvara ky z Liberce, v podání A. Vitvara 
a kontroverzního J. Vobra. Bronz a kontroverzního J. Vobra. Bronz 
bral legendární basketbalista bral legendární basketbalista 
a mixový specialista K. Svoboda a mixový specialista K. Svoboda 
po boku urputného deblového trol-po boku urputného deblového trol-

První polovina deblové sezony dvaadvacátého ofi ciálního ročníku 
Mistrovství České republiky ve volejbalových deblech 2012 

la Bárty, který je v období nového la Bárty, který je v období nového 
milénia bezesporu fyzicky nejmen-milénia bezesporu fyzicky nejmen-
ším deblistou, občas účinkujícím ším deblistou, občas účinkujícím 
na ofi ciálních deblových podnicích na ofi ciálních deblových podnicích 
v rámci nymburského regionu. Za v rámci nymburského regionu. Za 
další raritu možno považovat sku-další raritu možno považovat sku-
tečnost, že sympatický K. „Charlie tečnost, že sympatický K. „Charlie 
Svoboda“, proslulý svým typickým Svoboda“, proslulý svým typickým 
ulejvkovým úderem hned z returnu ulejvkovým úderem hned z returnu 
(tzv. „Charlieho syndrom“), vystou-(tzv. „Charlieho syndrom“), vystou-
pil na ofi ciální bednové umístění po pil na ofi ciální bednové umístění po 
více než patnácti letech!více než patnácti letech!

Pražský mixový turnaj vyhrál Pražský mixový turnaj vyhrál 
M. Železný s nymburačkou V. Mar-M. Železný s nymburačkou V. Mar-
tínkovou.tínkovou.

Nejúspěšnějším deblovým spe-Nejúspěšnějším deblovým spe-
cialistou první poloviny republi-cialistou první poloviny republi-
kového šampionátu ve volejbalo-kového šampionátu ve volejbalo-
vých deblech sezon 2011 a 2012 vých deblech sezon 2011 a 2012 
je bezkonkurenčně Předseda AVD je bezkonkurenčně Předseda AVD 

Retrospekce úspěchů nymburských deblových specialistů v rámci první Retrospekce úspěchů nymburských deblových specialistů v rámci první 
poloviny republikového šampionátu 22. ofi ciální sezony 2012 :poloviny republikového šampionátu 22. ofi ciální sezony 2012 :
A. Lysá nad Labem – mixy:A. Lysá nad Labem – mixy: 1. místo – T. Kokojan + B. Marková,   1. místo – T. Kokojan + B. Marková,  
B. Všechlapy – mixy: B. Všechlapy – mixy:           1. místo – T. Kokojan + E. Trnková          1. místo – T. Kokojan + E. Trnková
C. „King of debl“:C. „King of debl“: 1. místo – O. Janků + J. Muroň 1. místo – O. Janků + J. Muroň
       3. místo – J. Licek + J. Neumann       3. místo – J. Licek + J. Neumann
D. SKP Nymburk – muži:D. SKP Nymburk – muži:    1. místo – T. Kokojan + V. Věchet      1. místo – T. Kokojan + V. Věchet  
       3. místo – K. Svoboda + M. Bárta       3. místo – K. Svoboda + M. Bárta

Medailové úspěchy nymburáků z loňské sezony 2011 Medailové úspěchy nymburáků z loňské sezony 2011 
na výše uvedných turnajích:na výše uvedných turnajích:
A. Lysá nad Labem – mixy:A. Lysá nad Labem – mixy: 1. místo – V. Věchet + V. Martínková 1. místo – V. Věchet + V. Martínková
  2. místo – T. Kokojan + B. Marková  2. místo – T. Kokojan + B. Marková
  3. místo – T. Hukal + A. Frankeová  3. místo – T. Hukal + A. Frankeová
B. Všechlapy – mixy:B. Všechlapy – mixy: 1. místo – T. Kokojan + E. Trnková  1. místo – T. Kokojan + E. Trnková 
  2. místo – T. Hukal + A. Frankeová   2. místo – T. Hukal + A. Frankeová 
  3. místo – p. Kokeš + D. Bakešová  3. místo – p. Kokeš + D. Bakešová
C. „King of debl“:C. „King of debl“: 1. místo – V. Věchet 1. místo – V. Věchet
  2. místo – J. Licek  2. místo – J. Licek
D. SKP Nymburk – muži:D. SKP Nymburk – muži: 1. místo – T. Kokojan + V. Věchet 1. místo – T. Kokojan + V. Věchet
  3. místo – J. Pýcha + P. Kutnar  3. místo – J. Pýcha + P. Kutnar
E. Praha – muži:E. Praha – muži: 3. místo – T. Kokojan + J. Šritter   3. místo – T. Kokojan + J. Šritter  

České republiky a mnohonásobný České republiky a mnohonásobný 
vicemistr ČR ve volejbalových de-vicemistr ČR ve volejbalových de-
blech, nymburák T. Kokojan, a to blech, nymburák T. Kokojan, a to 
s celkovým ziskem pěti zlatých, jed-s celkovým ziskem pěti zlatých, jed-
né stříbrné a jedné bronzové me-né stříbrné a jedné bronzové me-
daile. Druhé místo si s přehledem daile. Druhé místo si s přehledem 
drží mnohonásobný mistr České drží mnohonásobný mistr České 
republiky V. Věchet, který v tomto republiky V. Věchet, který v tomto 
výše uvedeném období nasbíral čtyři výše uvedeném období nasbíral čtyři 
zlata. Oba borci jsou dlouholetými zlata. Oba borci jsou dlouholetými 
reprezentanty jediného ofi ciálního reprezentanty jediného ofi ciálního 
deblového oddílu v Čechách a na Mo-deblového oddílu v Čechách a na Mo-
ravě SKP Nymburk. Tento originální ravě SKP Nymburk. Tento originální 
sportovní subjekt v roce 1991 založili, sportovní subjekt v roce 1991 založili, 
za osobní podpory váženého Předse-za osobní podpory váženého Předse-
dy SKP Nymburk pana M. Matouše, dy SKP Nymburk pana M. Matouše, 
dlouholetí přátelé K. Svoboda a T. dlouholetí přátelé K. Svoboda a T. 
Kokojan.Kokojan.

Mgr. T. Kokojan  -  PředsedaMgr. T. Kokojan  -  Předseda
Asociace volejbalových deblů ČRAsociace volejbalových deblů ČR

Psí škola Superpes se, krom Psí škola Superpes se, krom 
dalších psích sportů, zaměřuje na dalších psích sportů, zaměřuje na 
Agility. Tato disciplína je především Agility. Tato disciplína je především 
o souhře psa a jeho páníčka, rychlos-o souhře psa a jeho páníčka, rychlos-
ti a přesnosti. Děti, které docházejí ti a přesnosti. Děti, které docházejí 
na Psí školu Superpes se řadí mezi na Psí školu Superpes se řadí mezi 
nejlepší nejen v České Republice, ale nejlepší nejen v České Republice, ale 
i v Evropě. Tuto skutečnost již po ně-i v Evropě. Tuto skutečnost již po ně-
kolikáté dokázala dvojčata Kristýna kolikáté dokázala dvojčata Kristýna 
a Karolína Šonských. Děvčata se nej-a Karolína Šonských. Děvčata se nej-
prve musela probojovat kvalifi kační-prve musela probojovat kvalifi kační-
mi závody a teprve poté se mohla zú-mi závody a teprve poté se mohla zú-
častnit samotného Agility European častnit samotného Agility European 
Open Junior 2012, které se konalo Open Junior 2012, které se konalo 
v rakouském Pinkafeldu. V kategorii v rakouském Pinkafeldu. V kategorii 
Děti se Karolína se svým křížencem Děti se Karolína se svým křížencem 
Mini umístila na 18. místě a Kristýna Mini umístila na 18. místě a Kristýna 

Členové Psí školy Superpes v Evropě

spolu se svou fenou Jack Russell Te-spolu se svou fenou Jack Russell Te-
riéra Jessie obsadila 5. místo! riéra Jessie obsadila 5. místo! 

Mezi dospělými nezůstala poza-Mezi dospělými nezůstala poza-
du Dita Korcová, které se podařilo du Dita Korcová, které se podařilo 
projít třemi výběrovými soutěžemi projít třemi výběrovými soutěžemi 
a zúčastnit se tak Mistrovství Ev-a zúčastnit se tak Mistrovství Ev-
ropy, které se konalo ve Švédsku ve ropy, které se konalo ve Švédsku ve 
městě Kristianstad 27. - 29. 7. 2012. městě Kristianstad 27. - 29. 7. 2012. 
Dita se svou fenou Německého Dita se svou fenou Německého 
ovčáka Elfi e doběhla na 73. místě ovčáka Elfi e doběhla na 73. místě 
v konkurenci 370 ti týmů.v konkurenci 370 ti týmů.

Pro příští rok přejeme všem mi-Pro příští rok přejeme všem mi-
lovníkům psích sportů a především lovníkům psích sportů a především 
členům Psí školy Superpes hodně členům Psí školy Superpes hodně 
úspěchu a zdraví.úspěchu a zdraví.

Dita KorcováDita Korcová
www.superpes.cz www.superpes.cz 

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

Objednávky na tel.: 720 442 381
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Již třetím rokem pořádal náš Již třetím rokem pořádal náš 
klub TSK DYNAMIK Lysá nad klub TSK DYNAMIK Lysá nad 
Labem třítýdenní sportovní sou-Labem třítýdenní sportovní sou-
středění pro všechny závodní středění pro všechny závodní 
týmy v rekreačním areálu Moš-týmy v rekreačním areálu Moš-
nice v CHKO Kokořínsko. Celý nice v CHKO Kokořínsko. Celý 
pobyt byl letos v tématu čaroděj-pobyt byl letos v tématu čaroděj-
nickém a zúčastnilo se ho přes nickém a zúčastnilo se ho přes 
50 čarodějnic a čarodějů z našich 50 čarodějnic a čarodějů z našich 
závodních týmů. Vše odstartovaly závodních týmů. Vše odstartovaly 
ty nejmladší cvičenky z týmů Ae-ty nejmladší cvičenky z týmů Ae-
robik (7–10 let) a ZumbAtomic robik (7–10 let) a ZumbAtomic 
(4-7 let). Pilně trénovaly, nacvičo-(4-7 let). Pilně trénovaly, nacvičo-
valy sestavy pro novou závodní se-valy sestavy pro novou závodní se-
zónu, řádily v bazénu a užívaly si zónu, řádily v bazénu a užívaly si 
doprovodný program. Nechyběla doprovodný program. Nechyběla 
letecká autoškola, miss čarodějni-letecká autoškola, miss čarodějni-
ce, dobrodružná stezka, diskotéka ce, dobrodružná stezka, diskotéka 
a čarodějný rej s opékáním buřtí-a čarodějný rej s opékáním buřtí-
ků. Všem nejmladším závodnicím ků. Všem nejmladším závodnicím 
patří obrovská pochvala za to, patří obrovská pochvala za to, 
jak celý pobyt zvládly! Po prvním jak celý pobyt zvládly! Po prvním 
týdnu vystřídali naše nejmladší je-týdnu vystřídali naše nejmladší je-
jich starší kamarádi ze závodního jich starší kamarádi ze závodního 
týmu Aerobik (11-14 let) a dvou týmu Aerobik (11-14 let) a dvou 
závodních týmů ZumbAtomic závodních týmů ZumbAtomic 
(8-10 let a 10-15 let), kteří přijeli (8-10 let a 10-15 let), kteří přijeli 
na dva týdny. Trénovali opravdu na dva týdny. Trénovali opravdu 
intenzivně a s velkou chutí se pus-intenzivně a s velkou chutí se pus-

Letní sportovní soustředění TSK Dynamik Lysá nad Labem
tili do nových sestav, které před-tili do nových sestav, které před-
vedou na soutěžích již na podzim. vedou na soutěžích již na podzim. 
K relaxaci po náročných trénin-K relaxaci po náročných trénin-
cích využili nejen vnitřní bazén, cích využili nejen vnitřní bazén, 
vířivku, ale i saunu. V nabitém vířivku, ale i saunu. V nabitém 
programu samozřejmě nechyběla programu samozřejmě nechyběla 
úžasná noční stezka, čarodějný rej, úžasná noční stezka, čarodějný rej, 
soutěž „Ukaž, co umíš“, diskotéka soutěž „Ukaž, co umíš“, diskotéka 
a mnoho další super zábavy. Bě-a mnoho další super zábavy. Bě-
hem pobytu jsme se vydali na dva hem pobytu jsme se vydali na dva 
celodenní pěší výlety na Pustý celodenní pěší výlety na Pustý 
zámek (20 km) a vyhlídku Čap zámek (20 km) a vyhlídku Čap 
(18 km), které jsme zpestřovali (18 km), které jsme zpestřovali 
spoustou her. Celé tři týdny nám spoustou her. Celé tři týdny nám 
přálo počasí a všichni jsme si po-přálo počasí a všichni jsme si po-
byt opravdu užili. I těmto starším byt opravdu užili. I těmto starším 
závodníkům patří naše pochvala závodníkům patří naše pochvala 
za celé soustředění a zvládnutí no-za celé soustředění a zvládnutí no-
vých sestav. Poděkování patří také vých sestav. Poděkování patří také 
naší skvělé kuchařce paní Čápové naší skvělé kuchařce paní Čápové 
za výtečné jídlo, za pomoc paní za výtečné jídlo, za pomoc paní 
Marešové, za sportovní masáže Marešové, za sportovní masáže 
Honzovi Koštířovi a samozřejmě Honzovi Koštířovi a samozřejmě 
týmu úžasných lidiček za přípravu týmu úžasných lidiček za přípravu 
noční stezky. Celý pobyt nám straš-noční stezky. Celý pobyt nám straš-
ně rychle utekl a už teď se těšíme ně rychle utekl a už teď se těšíme 
na další!  na další!  

Trenérky Eva a LuckaTrenérky Eva a Lucka
www.tskdynamik.estranky.czwww.tskdynamik.estranky.cz

V sobotu 1. září se konal v našem V sobotu 1. září se konal v našem 
městě opět atletický svátek, letos již městě opět atletický svátek, letos již 
49. ročník Běhu zámeckou zahradou. 49. ročník Běhu zámeckou zahradou. 
Sokolové jej uspořádali poprvé v roce Sokolové jej uspořádali poprvé v roce 
1941 a jedním z poválečných vítězů 1941 a jedním z poválečných vítězů 
byl také Emil Zátopek. Letošního roč-byl také Emil Zátopek. Letošního roč-
níku se zúčastnilo celkem 98 závodní-níku se zúčastnilo celkem 98 závodní-
ků ve všech věkových kategoriích - od ků ve všech věkových kategoriích - od 
předškoláků po seniory. Věkový roz-předškoláků po seniory. Věkový roz-
sah závodního pole byl velký, nejmlad-sah závodního pole byl velký, nejmlad-
ším „borcům“ byly 2 roky (Marie Za-ším „borcům“ byly 2 roky (Marie Za-
vadilová z Lysé a Šimon Libanský ze vadilová z Lysé a Šimon Libanský ze 
Sedlčánek) a nejstaršímu – Vladimíru Sedlčánek) a nejstaršímu – Vladimíru 
Řápkovi z AVC Praha 74 roků. Krás-Řápkovi z AVC Praha 74 roků. Krás-
né prostředí zámecké zahrady, slušné né prostředí zámecké zahrady, slušné 
počasí (i když ženy lehce zmokly) a 5 počasí (i když ženy lehce zmokly) a 5 
překonaných traťových rekordů – mí-překonaných traťových rekordů – mí-
lař Jiří Miler (Mladá Boleslav), mladší lař Jiří Miler (Mladá Boleslav), mladší 
žákyně Viola Durdová (VK Prosek), žákyně Viola Durdová (VK Prosek), 
starší žákyně Eva Kerbachová (Sparta starší žákyně Eva Kerbachová (Sparta 

Běh zámeckou zahradou 2012

Praha 4) a předškolák Tomáš Turek Praha 4) a předškolák Tomáš Turek 
((Kounice) to jsou atributy 49. roční-((Kounice) to jsou atributy 49. roční-
ku tohoto závodu. Kromě toho také ku tohoto závodu. Kromě toho také 
rekordních 30 předškoláků, (děvčat rekordních 30 předškoláků, (děvčat 
i kluků) na startu. Že by nové naděje i kluků) na startu. Že by nové naděje 
lehké atletiky v Česku? lehké atletiky v Česku? 

Hlavní závod mužů na 8280 met-Hlavní závod mužů na 8280 met-
rů se každoročně běží o pohár města rů se každoročně běží o pohár města 
Lysé nad Labem, vítězi Jiřímu Milero-Lysé nad Labem, vítězi Jiřímu Milero-
vi, který už před tím vyhrál i závod na vi, který už před tím vyhrál i závod na 
poloviční trati, ho také předal starosta poloviční trati, ho také předal starosta 
města Mgr. Jiří Havelka.města Mgr. Jiří Havelka.

Organizátoři – Sokol Lysá nad Organizátoři – Sokol Lysá nad 
Labem a Klub českých turistů děku-Labem a Klub českých turistů děku-
jí Městu Lysá nad Labem, akciové jí Městu Lysá nad Labem, akciové 
společnosti KOVONA a panu Petru společnosti KOVONA a panu Petru 
Jirsovi za fi nanční pomoc při zajištění Jirsovi za fi nanční pomoc při zajištění 
závodu a mistru zvuku panu Mirosla-závodu a mistru zvuku panu Mirosla-
vu Hukovi.  vu Hukovi.  

Jaroslav DenemarkJaroslav Denemark

Na stupních vítězů stáli:Na stupních vítězů stáli:

Muži hlavní závod - 8280 m Muži hlavní závod - 8280 m 
J. Miler, AC Ml. Boleslav    29:41,4J. Miler, AC Ml. Boleslav    29:41,4
V. Petroniuk, ČZV Praha  30:52,2 V. Petroniuk, ČZV Praha  30:52,2 
M. Lambert, VK Lysá 31:22,9M. Lambert, VK Lysá 31:22,9

Muži mílaři - 4140 mMuži mílaři - 4140 m
J. Miler, AC Ml- Boleslav     13:45,8J. Miler, AC Ml- Boleslav     13:45,8
J. Malý, SKP Nymburk        14:03,0J. Malý, SKP Nymburk        14:03,0
M. Jalovecký, SKP Nbk 15:28,5M. Jalovecký, SKP Nbk 15:28,5
Muži od 40 let - 4140 mMuži od 40 let - 4140 m
M. Lambert,  VK Lysá 15:16,5 M. Lambert,  VK Lysá 15:16,5 
P.  Kašparec, AC Č. Lípa  16:54,2P.  Kašparec, AC Č. Lípa  16:54,2

Muži senioři od 60 let - 4140 mMuži senioři od 60 let - 4140 m 
V. Řápek, AVC Praha 21:16,4V. Řápek, AVC Praha 21:16,4

Ženy - 2070 mŽeny - 2070 m
H. Poborská, KERTEAM 7:47,9H. Poborská, KERTEAM 7:47,9
J. Lenčová, TJ Jičín 8:19,9J. Lenčová, TJ Jičín 8:19,9
L. Blažková, Lysá n. L. 13:01,7L. Blažková, Lysá n. L. 13:01,7

Ženy od 40 let - 2070 mŽeny od 40 let - 2070 m
J. Lenčová, Bezno 10:39,1J. Lenčová, Bezno 10:39,1

Dorostenky - 2070 mDorostenky - 2070 m
T. Poslušná, ZŠ Kounice 11:57,7T. Poslušná, ZŠ Kounice 11:57,7
A. Kadeřávková, ZŠ Kounice 11:58,7A. Kadeřávková, ZŠ Kounice 11:58,7

Dorostenci - 2070 mDorostenci - 2070 m
K. Prager, Sojovice 7:04,6K. Prager, Sojovice 7:04,6
J. Kubš, ŠSK Újezd n. Lesy 7:26,3J. Kubš, ŠSK Újezd n. Lesy 7:26,3

J. Borecký,  Krchleby 8:47,2J. Borecký,  Krchleby 8:47,2

Předškoláci děvčata - 150 mPředškoláci děvčata - 150 m
A. Hofmanová, ASK Slávia 30,7A. Hofmanová, ASK Slávia 30,7
A. Hofmanová, ASK Slávia 31,2A. Hofmanová, ASK Slávia 31,2
K. Průšová, Přerov n. L.    33,1 K. Průšová, Přerov n. L.    33,1 

Předškoláci kluci - 150 mPředškoláci kluci - 150 m    
T. Turek, Kounice 29,3T. Turek, Kounice 29,3
A. Novotný, Ml. Boleslav    32,3A. Novotný, Ml. Boleslav    32,3
M. Tesař, Lysá n. L.  32,5M. Tesař, Lysá n. L.  32,5

Žákyně mladší - 680 mŽákyně mladší - 680 m
V. Durdová, VK Prosek  2:26,8V. Durdová, VK Prosek  2:26,8
E. Poborská, SK Jeseniova 2:27,6E. Poborská, SK Jeseniova 2:27,6
M. Durdová, SK Jeseniova 2:28,6M. Durdová, SK Jeseniova 2:28,6

Žáci mladší - 680 mŽáci mladší - 680 m
D. Martínek, Přerov n. L. 2:30,9           D. Martínek, Přerov n. L. 2:30,9           
J. Kratochvíl, Přerov n. L.    2:33,4J. Kratochvíl, Přerov n. L.    2:33,4
R. Blažek, Sokol Lysá n. L. 2:43,8R. Blažek, Sokol Lysá n. L. 2:43,8
 
Žákyně starší - 800 mŽákyně starší - 800 m
A. Kerbachová,A. Kerbachová,
Sparta Praha 4         2:43,2Sparta Praha 4         2:43,2
T. Parásková, SK Kotlářka 2:57,6T. Parásková, SK Kotlářka 2:57,6
H. Navrátilová,H. Navrátilová,
ŠSK Újezd n. Lesy  2:59,5ŠSK Újezd n. Lesy  2:59,5

Žáci starší - 800 mŽáci starší - 800 m
T. Martínek, Přerov n. L. 2:57,5T. Martínek, Přerov n. L. 2:57,5
V. Jisl, Sokol Lysá n. L.  2:59,1V. Jisl, Sokol Lysá n. L.  2:59,1
F. Srnec, ZŠ Kounice            3:11,3F. Srnec, ZŠ Kounice            3:11,3
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DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ LYSÁ n. L.
Vás zve na dostihové odpoledne:

6.10.2012 od 13.30 hodin
Odpolední dostihový program – rovinové a překážkové dostihy 
(steeplechase a proutěné překážky), závod poníků a neregistrovaných 
koní. Pro dospělé živá hudba a sázky, pro malé návštěvníky dětské 
hřiště, houpačky, nafukovací hrad, trampolíny. Bohaté občerstvení.

STŘEDNÍ
ČECHY JSOU
ROZKRADENÉ

Změňte to 12.–13. října

VÍC, NEZ SI MYSLÍTE

Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku

Taneční studio BB
(rytmika, základy baletu, moderní tanec)

Lysá nad Labem Vodákova 7
zahajuje vyučování v úterý 4. 9. 2012

pro dívky od 4 do 17 let, ženy
ženy (zdravotní cvičení)

 
přihlášky:

Tel.: 605 571 065, 325 552 252
Email: bobeb@seznam.cz

Těšíme se na Vás
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Polabské variace 2012
Koncert vokálně experimentálního souboru AFFETTO

Rudolf II. vážně nevážně
neděle 7. října 2012 od 18.00 hodin
v čínském pavilonu na Bon Repos

Vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek 
v Městské knihovně v Lysé n. L. 

Autobusová doprava z Lysé n. L. - Husova náměstí 
zajištěna (zpáteční jízdné 30 Kč)

Koncert se koná za fi nanční podpory města Lysá nad Labem
a Davida Kolářského - zámeckého zahradníka

KDY: 4. října 2012
           v 17.30 hodin
KDE: Městská knihovna
           Lysá n. L.

Cestopisná přednáška
Jirky Lehejčka

Bajkal a okolí
aneb transsibiřskou magistrálou

po krásách Sibiře

Vstupné: 20 Kč

Vánoční ozdobaVánoční ozdoba::

Výrobek: Ozdoba určená Výrobek: Ozdoba určená 
pro strom na Husovo náměstípro strom na Husovo náměstí

Pro: školy, školky, občanyPro: školy, školky, občany
Lysé nad Labem a přilehlých obcíLysé nad Labem a přilehlých obcí
Podmínky: Dobrý nápad, kreativita Podmínky: Dobrý nápad, kreativita 

a vhodně zvolený materiál a vhodně zvolený materiál 
nepodléhající vodě a mrazu.nepodléhající vodě a mrazu.

Výrobek řádně označený jménem,Výrobek řádně označený jménem,
adresou a tel. číslem.adresou a tel. číslem.

Výstavní místo před umístěním Výstavní místo před umístěním 
na strom: Muzeum B. Hroznéhona strom: Muzeum B. Hrozného

Uzávěrka soutěže: 16. 11. 2012Uzávěrka soutěže: 16. 11. 2012
Vyhlášení vítězů:  Husovo náměstí,Vyhlášení vítězů:  Husovo náměstí,

slavnostní rozsvěcení vánočníhoslavnostní rozsvěcení vánočního
stromu 1. 12. 2012stromu 1. 12. 2012

Sběrné místo: Městská knihovnaSběrné místo: Městská knihovna
Lysá nad LabemLysá nad Labem

Kontaktní osoba: Havelková MartinaKontaktní osoba: Havelková Martina
Email: Ma.Havelk@seznam.czEmail: Ma.Havelk@seznam.cz

Tel.: 775 269 082Tel.: 775 269 082

Vánoční dekoraceVánoční dekorace:

Výrobek: Libovolný materiál,Výrobek: Libovolný materiál,
vánoční tématika, řádněvánoční tématika, řádně
označený jménem a tel. číslemoznačený jménem a tel. číslem
Pro: každého, kdo si s námi Pro: každého, kdo si s námi 
chce zpříjemnit adventní období.chce zpříjemnit adventní období.
Výstavní místo: Výstavní místo: 
Muzeum B. HroznéhoMuzeum B. Hrozného
Uzávěrka soutěže: 1. 12. 2012Uzávěrka soutěže: 1. 12. 2012
Vyhlášení vítězů: 15. 12. 2012Vyhlášení vítězů: 15. 12. 2012
Muzeum B. HroznéhoMuzeum B. Hrozného

Vánoční ozdoba Vánoční ozdoba 
a Dekoracea Dekorace

Záleží jen na Vás,Záleží jen na Vás,
jaký bude vánoční stromjaký bude vánoční strom

v Lysé nad Labemv Lysé nad Labem


