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LISTY
Rekonstrukce tělocvičny

Augustiniánský
klášter

Pranostiky:

Jsou-li májové hřiby červivé, 
bude suché léto.

Na sv. Antonína (13. 6.)
broušení kos se započíná.

Červen louky kosí,
Medard (8. 6.) vodu nosí.

Na sv. Antonína (13. 6.)
každá jahoda se červená.

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                        6 /2010

Postupem času se značně zhoršil stav největ-
ší tělocvičny ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad La-
bem. Do objektu zatékalo a přestal vyhovovat hy-
gienickým a bezpečnostním potřebám. Proto měs-
to přistoupilo k postupné obnově celého objektu. 
V roce 2008 došlo ke kompletní opravě ploché 
střechy, která byla vyměněna za střechu valbo-
vou, vyrobenou z nosné konstrukce a střešní kryti-
ny Lindab. V roce 2009 došlo k obnově a zateplení 
pláště budovy a kompletní výměně oken. V letoš-
ním roce prochází kompletní rekonstrukcí vnitřní 
prostory. Dochází k výměně osvětlení, opravě to-
pení a vymalování. Kompletně se vyměňuje oblo-
žení stěn a třešničkou na dortu celé rekonstrukce je 
položení nové kvalitní dřevěné odpružené vlysové 
podlahy. Dokončení prací se předpokládá v polo-
vině června letošního roku. Celkové náklady na re-
konstrukci tělocvičny jsou cca 7,5 milionů korun. 

Část prostředků na rekonstrukci se městu podařilo 
získat ze zdrojů státního fondu životního prostředí. 
Doufám, že nově opravená tělocvična bude sloužit 
široké sportovní veřejnosti v Lysé nad Labem.

Jiří Havelka, starosta města 

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

Vystavěn v letech 1731 - 
1741 , v současné době sídlo 
Státního okresního archivu

Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Nymburk se 

sídlem v Lysé nad Labem

Vás u příležitosti Mezinárodního dne 
archivů srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

v sobotu 12. června 2010
od 10 do 18 hodin

Prohlídka historické budovy bývalého 
augustiniánského kláštera spojená 

s ukázkou archiválií
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3

Pracovní zasedání zastupitel-
stva města se konalo 28. 4. 2010. 
Hlavním bodem programu bylo 
projednání záměru fi rmy CBE De-
velopment (dále jen CBE) na vý-
stavbu obchodního centra (dále jen 
OC). CBE předala písemný návrh 
koncem února, což bylo předlože-
no členům zastupitelstva jako pod-
kladový materiál na březnovém za-
sedání zastupitelstva města. Sou-
časně na tomto zasedání zástupci 
CBE prezentovali projekt slovem 
i obrazem. Plánované OC je tvoře-
no budovou o cca 3000 m2 prodej-
ní plochy, u níž je povrchové parko-
viště pro 230 automobilů. Z infor-
mací od TJ Slovan vyplývá, že CBE 
jednala se sportovci v předstihu a ti 
výstavbu centra podporují. Přístup 
na parkoviště je plánován nově vy-
stavěnou komunikací z křižovat-
ky před Penny Marketem a Dywi-
dagem východním směrem. Disku-
se byla velmi rušná, hlasy pro a pro-
ti se střídaly, hodnotila se vhodnost 
vybrané lokality, přínos OC pro roz-
šíření nabízeného sortimentu ve 
městě, nárůst dopravního zatíže-
ní v lokalitě, riziko rušení malých 
prodejen v centru města atd. Závě-
ry lze shrnout takto: záměr je v sou-
ladu s platným územním plánem, 
dojde ke zlepšení vzhledu této části 
města, zlepší se nabízený sortiment 
a úroveň služeb ve městě a nezvý-
ší se dopravní zatížení v ulici Na 
Mlíčníku. Zástupci KSČM předa-
li písemné nesouhlasné stanovisko 
k tomuto záměru a požádali, aby byl 
součástí zápisu. V krátké závěrečné 
diskusi pan Dr. Kořínek kritizoval 
chybějící veřejné WC v zámeckém 
parku. Rada se tomuto problému 
bude v dalších jednáních věnovat. 

9. jednání rady města se kona-
lo 4. 5. 2010. V úvodu jednání byl 
hostem ředitel ZŠ B. Hrozného 
pan Mgr. Špecián. Podrobně byla 
projednána připravovaná výmě-
na oken, probrala se i další riziková 
místa, jako je střecha, stav okapo-
vých svodů, obměna kotle a opra-
va radiátorů, rozvod vody v budo-
vě. Poté rada zahájila projednává-
ní bodů ke schválení. Ze čtyř desí-
tek bodů se více než polovina týkala 
pozemkových, bytových a nebyto-
vých záležitostí a věcných břemen, 
a tak se zastavíme jen u těch čtenář-
sky zajímavých. Na blížící se termín 
voleb upozornily body č. 1, 13 a 16, 
v nichž rada města schválila využi-
tí Husova náměstí pro předvoleb-
ní mitinky ODS, Dělnické strany 

a ČSSD během května. Podmínky, 
pro všechny stejné, jsou úklid plo-
chy po akci, žádné kotvení do dlaž-
by a složení kauce 10 tis. Kč před 
konáním akce. Zajímavě probíha-
lo vyhodnocení nabídek na káce-
ní přestárlých a poškozených stro-
mů na Mlíčníku, pod čerpací sta-
nicí. Na veřejnou zakázku dorazi-
lo 9 nabídek, z nichž nejvyšší byla 
za 415 tis. Kč. Rada chvíli váhala, 
zda má využít nabídky fi rmy p. Ko-
ninga z Hostinného, jejíž cena byla 
0,- Kč a fi rmě bude odměnou za 
práci pouze vytěžené dřevo, ale na-
konec byla tato nabídka vybrána. 
V bodu č. 29 bylo nastaveno první 
„síto“ na uchazeče o funkci ředite-
le MŠ Pampeliška. Rada schváli-
la vyřazení tří uchazečů z 5 přihlá-
šených, kteří nesplnili kvalifi kač-
ní předpoklady. V bodu č. 30 rada 
schválila dodavatele nové pamět-
ní desky na pomník obětem 1. a 
2. světové války ve Dvorcích. Pů-
vodní deska byla před několika roky 
poškozena. Novou desku dodá so-
chař/restaurátor O. Hejtmánek 
z Prahy 1, cena 58 tis. Kč. Deska 
bude z fosforbronzu (směs prysky-
řice a práškového bronzu), který je 
na pohled od bronzu k nerozeznání, 
ale pro „sběratele kovů“ je nezají-
mavý. Od stejného autora jsou des-
tičky na hrobech v Terezíně.

V dalším bodu rada poskytla 
příspěvek 5 tis. Kč na veřejné vy-
stoupení záchranářů při oslavách 
40. výročí založení profesionálních 
hasičů v Nymburce. V bodu č. 33 
se diskutovalo o počtu stojanů na 
kola v rekonstruované Masaryko-
vě ulici. Rada zvýšila jejich počet 
o 6 kusů, ale na příští radě se k té-
matu mobiliáře vrátí ještě jednou. 
Další bod znamená další význam-
ný úspěch při získávání dotací pro 
město. Z Regionálního operačního 
programu bude poskytnuta dotace 
17,5 mil. Kč na „Revitalizaci histo-
rického centra města Lysá nad La-
bem“. Zbývající část hodnoty pro-
jektu za 29,6 mil. Kč bude hradit 
město.

O podstatně menší peníze šlo 
v bodu č. 37. Z Programu péče 
o krajinu město získalo 141 tis. Kč 
na odborné ošetření 46 dubů na Ře-
hačce (33 z nich je památných), 
k tomu musí město přidat 78 tis. Kč 
z vlastní pokladny. O body č. 39 
a 40 se postaral Osadní výbor 
Dvorce. Ten navrhl, aby ulice ve 
Dvorcích byly pojmenovány Staro-
boleslavská a Peckova. Rada kon-

statovala, že výbor nevzal v potaz 
následné problémy občanů s výmě-
nou občanských průkazů a dalších 
dokladů včetně změn u podnika-
telů, a proto návrh neprošel. Ta-
ké druhý návrh na doplnění výboru 
nebyl přijat s poukázáním na blížící 
se komunální volby. Posledním jed-
nacím bodem bylo schválení pro-
gramu nadcházejícího zasedání za-
stupitelstva. V závěrečné diskusi 
byla projednána stížnost na hrubé 
rušení nočního klidu, které způso-
bili mladí, odcházející z diskotéky. 
Úřad svolá provozovatele podniků 
z centra města a před letní sezónou 
je upozorní na jejich povinnosti. 

3. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 12. 5. 2010. Program 
obsahoval 22 bodů ke schválení. 
Šestnáct z nich zastupitelstvo pro-
jednalo v rychlém tempu a bez vět-
ších problémů. Pak přišel na pořad 
blok dvou bodů, týkající se Dvorců. 
Na ty už trpělivě čekalo několik ob-
čanů z této části města. Návrh na 
registrování jmen dvou ulic nepro-
šel ze stejných důvodů, které uved-
la rada města, to je změna celé řady 
dokladů a dokumentů. Kolem bodu 
č. 18, který se týkal změn Osadního 
výboru Dvorce, se rozpoutala půl-
hodinová diskuse. Pan starosta v 
úvodu tohoto bodu popsal situaci, 
která se řeší od listopadu minulého 
roku. Část občanů tehdy požádala o 
odvolání dosavadního výboru, ná-
sledovalo jednání s některými členy 
výboru původního i nově navrhova-
ného, po novém roce do toho pro-
běhly změny i ve Sboru dobrovol-
ných hasičů Dvorce. Tak se stalo, 
že na jaře se zaktivizoval dosavad-
ní výbor, ale činnost vyvíjela i inici-
ativní skupina, z níž by měl být jme-
nován nový osadní výbor. Toto ře-
šení bylo podpořeno na schůzi dne 
19. 3. 2010 za účasti 66 občanů 
s trvalým pobytem ve Dvorcích. Za-
stupitelé během rušné diskuse, v níž 
vystoupili i občané Dvorců, dospě-
li ke třem návrhům, o nichž se po-
stupně hlasovalo: 1) svolat zasedání 
zastupitelstva do Dvorců, vyslech-
nout všechny zájmové skupiny a 
pak rozhodnout – ze 13 přítomných 
zastupitelů byli 3 pro, 6 proti, 4 se 
zdrželi – návrh nebyl schválen. 2) 
doplnit stávající výbor, z něhož od-
stoupil p. Sova, novým členem Ing. 
Osvaldem – stejný výsledek jako v 
předchozím bodu. 3) odvolat do-
savadní výbor a jmenovat nový vý-
bor o 7 členech – 9 hlasů pro, nikdo 
proti, 4 se zdrželi, návrh byl schvá-

len. Rovněž bod č. 19, v němž se 
projednával návrh Ing. Gregora na 
udělení městských vyznamenání 
pp. Houšteckému a Sedláčkovi, vy-
volal krátkou diskusi. Posledně jme-
novaný vystoupil s poděkováním za 
ocenění, ale konstatoval, že po dobu 
působení v pozici místostarosty 
žádné vyznamenání nepřijme. Pan 
Mgr. Fajmon sdělil některé své zku-
šenosti z práce v „hradní“ komi-
si, která rozhodovala o státních vy-
znamenáních. Odpovědné posouze-
ní není jednoduchá věc, a to ani na 
úrovni města. Vyznamenání není 
běžná událost, proto by měl být za-
chován jeden termín v roce – vý-
znamný den města 4. březen. Vzhle-
dem k tomu, že se blíží konec voleb-
ního období současného zastupitel-
stva, 11 členů se shodlo na tom, že 
o medailích rozhodne až nové za-
stupitelstvo, nikdo nebyl proti, dva 
hlasy se zdržely hlasování. Bodem 
č. 20 se opět přiblížila stavba nové 
MŠ Pampeliška II. Zastupitelstvo 
schválilo přijetí úvěru 10 mil. Kč 
od České spořitelny, z něhož bude 
stavba fi nancována. Také bod č. 21 
proběhl bez diskuse, zastupitel-
stvo schválilo dofi nancování výmě-
ny oken v městském bytovém domě 
č.p.47 v Jedličkově ulici v částce 
273 tis. Kč z rozpočtu roku 2011. 
V posledním jednacím bodu vystou-
pil pan Mgr. Fajmon s návrhem, aby 
most přes Labe nesl jméno spiso-
vatele Bohumila Hrabala. Ten pat-
ří k nejpřekládanějším českým au-
torům, bydlel asi 4 km od mostu, 
psal o lidech z Lysé a okolí. Na do-
taz, zda by k tomuto aktu neměl být 
také souhlas vlastníka mostu, jímž 
je Středočeský kraj, odpověděl, že 
to nutné není, protože se nezasahu-
je do vlastnických práv. Pro návrh se 
zvedlo 11 rukou, nikdo proti, 2 se 
zdrželi. Poslední částí připravených 
materiálů byla informativní zpráva 
pana starosty o podnětech Ing. Gre-
gora, který je podal radě města dne 
11. 4. 2010.

Závěrečná diskuse trvala více než 
hodinu, a tak uvádím jen výčet té-
mat: postup prací na projektu Slu-
níčková zahrada, mapování heren 
a hazardních her ve městě, opravy 
komunikací v majetku města a kra-
je, postup plánované opravy most-
ku za mostem B. Hrabala, nutnost 
řešení chybějících WC v zámeckém 
parku, posouzení nabídek na do-
dávku elektrické energie pro Lysou 
a Milovice cestou e-aukcí, požada-
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vek na instalaci měřiče rychlosti vo-
zidel do Dvorců. Po schválení reka-
pitulace usnesení pan starosta zase-
dání ukončil.

10. jednání rady města se kona-
lo 18. 5. 2010. Složení programu 
bylo velmi podobné  předchozímu 
jednání rady, rovněž více než polo-
vina ze 41 bodů bylo méně atrak-
tivních, a tak opět jen výběr bodů. 
V bodu č. 2 byl vybrán dodavatel 
zámkové dlažby na hřbitově, kte-
rá bude navazovat na již hotové 
dílo. Došlo sedm nabídek, zakáz-
ku za 422 tis. Kč získalo osvědčené 
HALKO z Nové Vsi, Kolín. Bod č. 3 
reagoval na požadavek, aby byl 
v centru města zvýšen počet parko-
vacích míst pro invalidy. V krátké 
době by mělo jedno nové místo při-
být na jižní straně Husova náměstí 
a jedno proti prodejně POHODA. 
Další místo je plánováno u spořitel-
ny na náměstí B. Hrozného, ale až 
po revitalizaci celého náměstí.

V bodu č. 4 rada schválila využi-
tí plochy Husova náměstí ve dnech 
8. - 9. 6. pro dopravní výuku dětí, 
kterou zde bude zajišťovat Městská 
policie Lysá nad Labem. Bod č. 27 
se týkal výměny telefonní ústřed-
ny v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Masarykově ulici. Na veřej-
nou zakázku došly pouze 2 nabíd-
ky, z nichž rada vybrala tu od fi r-
my TELCONECT z Brna. Nabíd-
ková cena činí necelých 36 tis. Kč. 
První část bodu č. 28 přinesla ukon-
čení činnosti paní Jany Staré ve 
funkci ředitelky MŠ Pampeliška na 
Sídlišti, druhá část se týkala výbě-
ru nové ředitelky. Do konkurzu se 
přihlásilo 5 uchazečů, tři z nich byli 
z hodnocení vyřazeni z důvodů ne-
splnění požadovaného vzdělání. Ze 
dvou zbývajících výběrová komi-
se doporučila radě města jmeno-
vat novou ředitelkou paní Kristýnu 
Kaňkovu, DiS., a to od 1. 9. 2010. 
Rada tento návrh potvrdila. V bodu 
č. 32 se jednalo o příspěvcích na 
činnost organizací, které se věnu-
jí postiženým občanům. Svaz po-
stižených civilizačními chorobami 
v Lysé nad Labem získal 2 tis. Kč, 
Centrum pro zdravotně postižené 
Středočeského kraje v Nymburce 
vyšlo naprázdno. Naopak bez dis-
kusí byl schválen příspěvek 8 tis. Kč 
pro Handicap centrum Srdce z Po-
děbrad, které ambulantně pečuje 
o 2 mladé klienty z města.

Příprava nového územního plá-
nu pokračovala bodem č. 34. Ná-
klady na jeho tvorbu se pohybu-

jí v milionech Kč, a tak město bude 
usilovat o získání dotace, která by 
mohla činit až 4 mil. Kč. Přípravu 
a administraci projektové žádos-
ti bude zajišťovat fi rma EPK z Kolí-
na, kterou rada města vybrala z pěti 
došlých nabídek. V bodu č. 35 pro-
jednávala rada města návrhy pana 
Ing. Evžena Šulce na možné pře-
místění autobusových zastávek 
v Masarykově ulici. Byla nabízena 
celá řada variant, ale žádná z nich 
nebyla pronikavě lepší než dosa-
vadní řešení, a tak rada vzala ná-
vrhy pouze na vědomí. V dalším 
bodu rada schválila zahájení zadá-
vacího řízení na podlimitní veřej-
nou zakázku „Revitalizace histo-
rického centra města Lysá nad La-
bem“. Hodnotícím kritériem bude 
nabídková cena. Dále rada jmeno-
vala členy a náhradníky komise pro 
otevírání obálek a komise pro hod-
nocení nabídek. Obsáhlou disku-
si vyvolal bod č. 37, kde se podrob-
ně posuzovalo rozmístění mobili-
áře v rekonstruované Masarykově 
ulici. Oproti projektu rada doplni-
la další odpadkové koše, stojany na 
kola, koš na psí exkrementy a upra-
vila umístění prosvětlených vitrín
a laviček. Celé jednání rady bylo vý-
razně prodlouženo diskusí ke dvě-
ma vloženým bodům č. 38 a 39, 
které předložil pan místostarosta 
Sedláček. V prvním z nich navrhl 
umístit do zámeckého parku buňku 
s vestavěným WC, která se připojí 
na sítě a ihned funguje. Po diskusi 
se návrh změnil na prověření mož-
né rekonstrukce stávajících WC 
u letního kina, ale v provedení „anti-
vandal“, které by mohly být otevře-
ny shodně jako zámecký park. Dru-
hý bod se týkal připravované velké 
rekonstrukce varny (kuchyně) Eu-
restu, s níž by se mohlo začít hned 
po ukončení zkráceného školního 
roku v ZŠ Komenského. Vzhledem 
k časové tísni bude vedení města in-
tenzívně jednat s vedením Eurestu, 
aby - pokud nastane shoda v názo-
ru na fi nancování projektu – mohly 
práce začít ihned v druhé polovině 
června. Posledním bodem ke schvá-
lení bylo projednání zápisu z Osad-
ního výboru Byšičky.

Závěrečná diskuse byla krátká: 
rada potvrdila zamítavé stanovisko 
města k rozšiřování provozu kios-
ku u nádraží a pan Sedláček infor-
moval o postupu prací při výstavbě 
MŠ Pampeliška II.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Úvodem je nutno zdůraznit, 
že projekty partnerství veřejného 
a soukromého sektoru (PPP) ne-
jsou žádnou novinkou a českým vy-
nálezem. Nejen v západní Evropě, 
Spojených státech, Latinské Ame-
rice, ale i Jižní Africe, v Rusku či na 
Ukrajině jsou tato řešení dlouho vy-
užívanou možností, jak při limito-
vaných veřejných prostředcích za-
jistit požadovanou občanskou vyba-
venost a chybějící služby. Tento mo-
del spolupráce (PPP) je zejména vy-
užíván jak státní správou,tak městy 
a obcemi pro zajištění veřejných 
služeb od výstavby komunikací, 
zdravotnických zařízení, domo-
vů pro seniory až po rekonstrukci 
městského osvětlení či jiné veřejné 
služby.

Město Lysá nad Labem přistou-
pilo k řešení formou PPP dlouhodo-
bě kritizovaného a nadále neudrži-
telného havarijního stavu ve varně 
školní kuchyně v areálu pavilóno-
vé školy J. A. Komenského. Dlou-
hodobým problémem zde byla po-
rušená izolace podlahy a vady na 
kanalizačních odpadech zapříčiňu-
jící únik odpadní vody např. z mytí 
kotlů a dalšího kuchyňského zaří-
zení včetně samotné podlahy do su-
terénních skladových prostor. Ten-
to stav zapříčinil i hygienickou zá-
vadu, pro kterou musily být pře-
místěny sklady a část suterénního 
prostoru nemohla být využívána. 
Vzhledem k částečné realizaci stav-
by školy formou akce „Z“ v sedm-
desátých letech minulého století a s 
přihlédnutím k možnostem tehdej-
ší materiálové základny, je rostou-
cí četnost závad a stávající havarij-
ní stav jen logickým vyústěním mi-
nulých neduhů. (Veřejností je spíše 
vnímána vnější rekonstrukce pavi-

lonů představovaná jejich zateple-
ním, výměnou oken a meziokenních 
konstrukcí na jednotlivých pavilo-
nech). Ve školní kuchyni se nejedná 
o nic menšího, než o komplet-
ní vnitřní rekonstrukci, sestávající 
z vybourání podlahy  až na nosnou 
konstrukci v celé varně včetně pů-
vodních sítí (přívod vody k jednotli-
vým kotlům, odpadů a jak svislé, tak 
ležaté části vnitřní kanalizace, zalo-
žené kabelové rozvody atd.), zalo-
žení nových odpadů, přívodů vody 
a energií pro technologická zaříze-
ní, provedení hydroizolací a nových 
podlah obsahující veškeré bezpeč-
nostní prvky včetně protiskluzné 
dlažby. Všechny tyto práce musí být 
ukončeny do 15. 8. 2010 tak, aby 
následnými revizemi a zkouškami 
byl zaručen bezproblémový pro-
voz pro stravování cca 1.800 stráv-
níků zejména z řad školní mládeže 
od 1. 9. 2010. Protože na stavební 
práce a vše další včetně stěhování, 
malování a zapojování jednotlivých 
technologických uzlů a již zmíně-
ných zkoušek mnoho času nezbývá, 
byli požádáni ředitelé a představi-
telé jednotlivých zařízení o souhlas 
s ukončením stravování ve školní jí-
delně u kuchyně J. A. Komenského 
dnem 18. 6. 2010.

Stravování mateřských školek 
i základní školy v Litoli  bude za-
jištěno po celou dobu provádění 
rekonstrukčních prací ve varně 
školní kuchyně v plném rozsahu.

Věřím, že PPP je optimální ces-
tou pro zajištění potřeb města ze-
jména při celkově složité fi nanční 
situaci nejen našeho města. 

Tomáš Sedláček ,                                                                                                                    
místostarosta

Public-Private  Partnership – PPP
Partnerství veřejného a soukromého sektoru

EUROKLÍČ vydává Národní rada zdravotně postižených, Party-
zánská 1/7, Praha - Holešovice a občané si o něj mohou požádat tele-
fonicky na   čísle 266 75 34 21 u paní Kubíčkové. K žádosti požadují 
číslo průkazky ZTP nebo ZTP/P.

Cena euroklíče čniní 357 Kč, pokud by si zájemce převzal klíč 
osobně. Pokud by chtěl někdo euroklíč poslat, zasílají ho i na dobírku. 
V tom případě si k ceně připočítají ještě 40 Kč.

Na úhradu euroklíče neposkytuje příspěvek ani Krajský úřad 
Středočeského kraje, ani MěÚ.

Informace pro občany, kteří vlastní 
průkazku ZTP nebo ZTP/P
a mají zájem o EUROKLÍČ
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Kříženec kokršpaněla č. 7
Pes, stáří 4 roky, kamarádský, 
klidný, vhodný ke starším lidem, 
přítulný
Hladkosrstý jezevčík č. 10
Pes, stáří 4 roky, vhodný ke 
starším lidem
Čistokrevný pinč č. 16
Pes, senior, vhodný pro znalce to-
hoto plemene
Knírač č. 20
Fena, stáří 10 měsíců, hravá, 
vhodná do rodiny s dětmi, 
na zahradu i do bytu
Dlouhosrstý ovčák č. 23
Fena, stáří 4 roky, klidnější, vhod-
ná do rodiny
Labrador černý č. 24
Fena, stáří 3 roky, klidná, hodná, 
vhodná k dětem
Křížený pinč labrador č. 27/2010
 Pes, stáří 2 roky, mazlivý, hodný, 
vhodné vyšší ploty
Kříženec teriéra č. 27
Fena, stáří 2 roky, vhodná ke star-
ším lidem na hlídání
Kříženec č. 74
Pes, stáří 2 roky, bázlivý, vhodný 
na zahradu
Kříženec jezevčíka č. 80
Fena, stáří 4 roky, přátelský, 
vhodný do rodiny
Belgický ovčák č. 88
Fena, stáří 2 roky, temperament-
ní, vhodná na zahradu s vysokým 
plotem

Město Lysá nad Labem by rádo 
touto cestou poděkovalo všem dob-
rým lidem, kteří se ujali našich 
opuštěných pejsků. Seznam čtyř-
nohých kamarádů nalezených v 
okolí města najdete na www.mesto-
lysa.cz pod odkazem listy.

Městská policie, která zajišťu-
je odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem, vždy po odchytu pejska vy-
fotí a uloží na internetové strán-
ky www.mestolysa.cz pod odka-
zem městská policie - odchycení 
psi. Tímto je umožněno občanům, 
kterým se zatoulal pes, ihned zjis-
tit, zda se nenalézá v útulku v Lysé 
nad Labem.

V útulku jsou umístěni i pejs-
ci z jiných měst a obcí, kte-
ré si můžete přijít prohlédnout. 
Noví majitelé, kteří se ujmou 
pejska z útulku jsou osvobozeni 
z platby (roční poplatek za psa) 
po dobu dvou let. MěÚ Lysá nad 
Labem děkuje všem občanům, kte-
ří projeví zájem o naše opuštěné 
pejsky.                                                                     
    Durdanová Alena, odbor SMI

Hledáme nový domov pro tyto pejsky

Návštěvní doba útulku:

PO až ČT 8.00 – 13.00
PÁ 8.00 – 12.00 
SO* 9.00 – 11.00
 *Každou první sobotu v měsíci.

Nabízení psi jsou v současné 
době umístěni v útulku:
VELAS, a. s. 
Hrabanov č. p. 535,
pí. Čápová
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Seznam pejsků, kteří čeka-
jí na svého nového pána.

Kočky, kocouři a koťátka 
dle aktuální nabídky.

Již dvanáctým rokem provozuje 
fi rma Velas a. s. v Lysé nad Labem 
psí útulek. I já jsem byla u jeho zro-
du a přestože je práce v psím útulku 
někdy velmi náročná, mám ji ráda.

Nejen příběhy opuštěných a ne-
chtěných pejsků, ale mnohdy i ži-
votní osudy lidí, kteří se museli 
vzdát svého čtyřnohého a často je-
diného kamaráda, by vydaly na ně-
kolik knih. Začínali jsme s deseti 
psy, kteří byli odchyceni převážně 
v Lysé nad Labem, v současné 
době jich zde máme 80 a to nejen 
z našeho města, ale i ze širokého 
okolí.

Při předávání psa městskou po-
licií nebo odchytovou službou je 
pejsek umístěn na karanténě, kde 
je veterinárně ošetřen. V přípa-
dě potřeby i vykoupán a ostříhán 
v salonu Superpes paní Hanous-
kové. Po uplynutí karanténní do-
by je pejsek přemístěn do nabíd-
kových kotců s výběhem, kterých 
je zde v závislosti na pejskových 
potřebách několik druhů. Zde už 
netrpělivě čekají na svého nové-
ho pána.

Jak je známo, pes má své vnitř-
ní hodiny a ví tak, v kolik ho-
din nás má ráno vítat, kdy nasta-
ne čas úklidu, venčení a krmení. 
Svým způsobem je to jeho jisto-
ta, která mu velice prospívá. Aby-
chom pejskům to čekání na nové-
ho pána zpříjemnili a zároveň do-
stali útulek do povědomí široké ve-

řejnosti, jezdíme s nimi na výstavy 
a prezentační akce, které jsou urče-
ny pro voříšky a „útulkáče“. K nyní 
už tradičním patří historické vá-
noční trhy v Brandýse nad Labem, 
Sen zvířat v Praze-Vinoři, umísťo-
vací výstava ve Chvalské tvrzi a Vá-
noce v útulku.

Poslední akci musím ještě jed-
nou zmínit, protože bych chtěla 
poděkovat touto cestou všem li-
dem, kteří si k nám do psího útul-
ku našli cestu v nepříjemném po-
časí, které na Štědrý den roku 
2009 panovalo. Pomoc a nadše-
ní všech, kteří do útulku v ten vá-
noční den přicházeli, nás opravdu 
dojaly, „Díky Vám všem, byli jste 
skvělí“. Nemohu zapomenout ani 
na děti ze škol a školek, kteří nás 
během roku  navštíví a přinesou 
pejskům pamlsky, které jim také 
rozdají. Je to pro děti velice mo-
tivující a poučné a hlavně se jim 
u nás líbí.

A proč útulek v novém? Po 
úmorné a dlouhé zimě, která i u 
nás napáchala spoustu škod, bylo 
zapotřebí začít s opravami. Dali 
jsme se do práce, zvládla se kom-
pletní fasáda, klempířina, opra-
vy a natírání kotců. Rádi bychom 
ještě dokončili zahradnické úpra-
vy. Čeká nás ještě hodně práce, ale 
už teď je vidět velká změna, však se 
přijďte podívat!

Za psí útulek E. Čápová
www.pejscilysa.wz.cz

Psí útulek v novém

Německá společnost RWE a švý-
carská společnost Alpiq připravu-
jí mezi Mochovem a Čelákovice-
mi výstavbu paroplynové elektrár-
ny o výkonu až 1000 MW odpoví-
dající přibližně 1/2 výkonu Teme-
lína. Výstavbu odmítla zastupitel-
stva v Mochově i v Čelákovicích 
a postupně se k odmítnutí přidaly 
všechny okolní obce a také mikro-
regiony Pošembeří a Polabí, do kte-
rého patří i Lysá nad Labem. Všeo-
becné odmítnutí má svůj důvod ve 
zhoršení životního prostředí, kte-
ré přináší každá elektrárna ( minu-
lý týden v Praze lidé odmítli elekt-
ránu 20x menšího výkonu). Inves-
torům však nevadí odmítnutí ve-
řejností a připravují projekt i nadá-
le. V únoru dokonce proběhla médii 
zpráva, že RWE počítá již v r. 2014 
s uvedením elektrárny do provo-
zu. Občanská sdružení z Mochova 
a Čelákovic se spojila v iniciativě 

Petice proti elektrárně
pod názvem NE Elektrárně a oslo-
vují politiky a veřejnost s žádos-
tí o podporu proti výstavbě ve for-
mě petice za respektování práv ob-
čanů na kvalitní životní prostředí. 
Obracíme se proto i na Vás s pros-
bou o podporu. Vzdálenost 8 km 
od plánovaného místa elektrárny 
je pro Lysou nad Labem také mož-
ným ohrožením, neboť elektrárna 
mimo spálení plynu o stejném obje-
mu jako celá Praha bude vypouštět 
za 1 hodinu i 750 m3 odpařené chla-
dící vody a to bude obzvláště v době 
inverzí velmi nepříjemné pro dale-
ké okolí. Petici je možné v Lysé nad 
Labem podepsat v knihovně a na 
podatelně městského úřadu. Více 
informací najdete na internetových 
stránkách www.mochovmistopro-
zivot.cz a www.nechcemelektrarnu.
cz . Děkujeme za Vaši pomoc.

Mirek Iglo,
iniciativa NE Elektrárně

Pozemek bývalé Fruty a Slunéč-
kova zahrada čekají na zástavbu. 
Zatímco Slunéčkova zahrada změ-
nila majitele, koupila ji společnost 
MS Development s.r.o., pozemek 
Fruty bude zřejmě až do závěreč-
né kolaudace v majetku města. Aby 
bylo možno plynule stavět, prona-
jme město za úplatek pozemek do-
davateli stavby. Po dokončení do-
jde k prodeji. To je ve stručnosti ob-
sah navrhovaných smluv mezi měs-
tem a jednatelem MS Development 
Ing.arch. Šourkem.

Plánovaná zástavba je plně v sou-
ladu s územním plánem města. Na 
Slunéčkově zahradě vyrostou obyt-
né domy, na místě Fruty objekty 
infrastruktury města. Má zde stát 
víceúčelový kulturní dům, bazén 

Co bude s Frutou?
s akvaparkem, hotel s restauračním 
zařízením, pošta, prodejní prostory 
a další. Zbytek pozemku bude dopl-
něn bytovou zástavbou. Výčet ob-
jektů splňuje požadavky města z vý-
běrového řízení.

Základní otázka tedy je, kdy se 
začne opravdu stavět. Výstavbě 
obytných domů na Slunéčkově za-
hradě by nemělo stát nic v cestě, po-
kud se nebudou opakovat problémy 
jako u domova důchodců.

Se zástavbou objektů ve Frutě je 
to složitější. Ing.arch. Šourek sice 
při úvodní prezentaci stavby při-
slíbil, že nejdříve budou realizová-
ny požadavky města, je však otáz-
ka, zda byl slib smluvně stvrzen. 
V pozdějších jednáních se totiž 

Pokračování na str. 5
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Vandalství v zámeckém parku
Dne 7. 5. 2010 bylo dopoledne 

krásné počasí. To zřejmě přilákalo 
dvě maminky s dětmi na  procház-
ku zámeckým parkem. Upravenou 
cestou došly až k budově zámku, 
kde chvílemi postávaly a povídaly 
si. Děti mezi tím pobíhaly mezi so-
chami a hrály si. Potom jejich po-
zornost přilákala nově zrestaurova-
ná váza, která je umístěna u scho-
diště. A protože jsou děti zvědavé, 
chtěly se podívat, co je uvnitř. Obě 
na vázu vylezly a snažily se nakouk-
nout dovnitř. Ale ouha, váza ne-
vydržela váhu jejich těl a v nejuž-

ším místě se odlomila od podstavce 
a děti i s vázou spadly na zem. To 
už maminky zaregistrovaly, že se 
něco děje a honem se běžely podí-
vat, co se jejich ratolestem stalo. Po 
zjištění, že všechno dobře dopadlo, 
všichni rychle odešli ze zámeckého 
parku. Bohužel, po jejich návštěvě 
v parku zůstala odlomená váza, kte-
rou bude muset nechat město opra-
vit. Ale co, hlavně že se procház-
ka zdařila a dětem se nic nestalo. 
Však se o tu rozbitou vázu někdo 
postará.

Luděk Přibyl

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ČERVEN 2010 

Den / místo přistavení čas rozvozu čas svozu

5. 6. (první sobota)    
ul. Čechova  1x TDO, 1x BIO 7.00 10.00
Sídliště  1x TDO,  1x BIO 7.30 10.45
Kačín  1x TDO, 1x BIO 8.00  11.30  
Na Mlíčníku  1x TDO,1x BIO        8.30  12.15
Litol na Borku  1x TDO, 1x BIO   9.00  13.00
u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO 9.30 14.00
19. 6. (třetí sobota)
u Cuk. vlečky 1x TDO, 1x BIO 7.00  10.00 
Dvorce 1x TDO, 1x BIO 7.30 10.45 
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 8.00  11.30  
Skála 1x TDO, 1x BIO 8.30 12.15  
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO 9.00  13.00
Řehačka 1x TDO 9,30 14.00
Velkoobjemové kontejnery se NEBUDOU přistavovat 3. týden v měsíci 
z úsporných důvodů. K dispozici je sběrný dvůr, který je otevřen celý rok 
v tyto dny:

Pondělí 9.00 – 12.00    13.00 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00    13.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 12.00

Nebezpečný odpad je sbírán na sběrném dvoře 1x měsíčně poslední sobotu 
v měsíci tj. 26. 6., 31. 7., 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11., 18. 12. 
Sběrný dvůr je nadále v bývalém areálu Fruty v ul. Pivovarská.
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správy majetku, 
tel.: 325 510 231. 
 Alena Durdanová, referent SMI

mluvilo už o současné výstavbě pro 
město a obytných domů na Slunéč-
kově zahradě. Poslední informa-
ce pak navrhují, že dodavatel chce 
začít nejprve se stavbou dvou obyt-
ných domů na svém pozemku. To je 
přesný opak původních slibů!

Z hlediska dodavatele je tato 
změna asi logická. Nejprve posta-
ví byty, ty prodá a za stržené peníze 
začne stavět pro město. Lze ale této 
úvaze věřit? Jaké jsou záruky, že to 
tak skutečně bude? Je to v navrho-
vaných smlouvách plných právnic-
kých kliček a požadavků dodavate-
le někde smluvně ošetřeno? Nevíme 
a tak musíme doufat a věřit, že ve-

dení města má neobejitelné záruky 
a že ví, co dohodlo.

Je celosvětová krize. To bohužel 
komplikuje plány dodavatele. Když 
dost nevydělá, nebude mít fi nanční 
prostředky a nebude moci ve stav-
bě pokračovat. A co potom? To by 
byl smutný konec vytoužených oče-
kávání na tak potřebná zařízení pro 
naše občany. Nezbývá tedy nic jiné-
ho, než se modlit, že to přes všech-
no dobře dopadne a že se dočká-
me jak kulturního domu, tak bazé-
nu a nebudeme se muset nekultur-
ně mačkat na zdejší poště. Strašně 
rád bych se chtěl toho dožít.

Václav Mrkvička

Pokračování ze str. 4

Ob anské sdružení SONUS Vás zve 

v ned li 13. ervna 2010 v 17 hodin
do kostela sv Jana K titele v Lysé nad Labem nado kostela sv. Jana K titele v Lysé nad Labem na

koncert

Hudba doby hrab teHudba doby hrab te 
Šporka

Ú inkuje:

Chrámový sbor u sv. Jana K titele
v Lysé nad Labem

Sbormistr:

Petr Bajer

Hosté:

Musica Apollonica
Petr Bajer

P ij te si vychutnat atmosféru ojedin lého koncertu

a další zajímaví 
hosté

P ij te si vychutnat atmosféru ojedin lého koncertu,
kde pomocí hudby (a možná i n eho navíc)

navštívíme dobu hrab te Šporka.

V s t u p n é   d o b r o v o l n é

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
za finanční podpory Města Lysá nad Labem, 

obce Stará lysá a zámku Bon Repos

KVĚTINOVÁ SLAVNOST
na zámku Bon Repos

5.června 2010 od 13:00 hod

Vstupné: 130,-Kč, důchodci 80,- Kč
děti do 10 let zdarma

Kyvadlová doprava autobusem
11:30 – 13:00 z Husova náměstí

18:00 – 19:30 od kapličky u Bon Repos
Zpáteční jízdné 30,-Kč

Předprodej vstupenek v Lysé nad Labem:
Na MěÚ u sl. Horčičkové,

v kadeřnictví Maxim na Husově náměstí,
v květinářství Romantic v Masarykově ulici

Možnost zakoupení vstupenky na místě v den konání akce

„Hubertův tón”
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97 let
Marie Valtrová

96 let
Blažena Kuchtová

91 let
Žofi e Jíšová

90 let
Miroslav Opava

Blahopřání

    Eduard Beke:
„Opravdová láska nikdy nesčítá, ale násobí.“

Městský úřad v  Lysé nad Labem blahopřeje jubilantům, 
kteří oslavili své významné narozeniny a přeje jim dobré 

zdraví a pohodu do dalších let.

Alena Frankeová, odbor kultury

85 let
Emilie Zítková

Emilie Hronková
Věra Vaňousková

Libuše Ciprová
Josef Urbánek

80 let
Jaroslav Šimon

Karel Sejka
Božena Brejlová

Jiří Půbal
Danuše Krulišová

15. 6. 2010 by se pan

Václav Stolejda
z Lysé nad Labem 

dožil 100 let.

S láskou stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Také v letošním roce připravuje Spolek rodáků a přátel Lysé nad 
Labem, za fi nanční podpory města Lysá nad Labem a Středo-

českého kraje, již XIV. ročník Slavností hraběte Šporka. Při této 
příležitosti jsme pro žáky a studenty lyských škol, podobně jako 

v loňském roce, připravili V. ročník historické univerzity 
v literární a výtvarné oblasti tentokrát na téma

„Hrabě F. A. Špork a sv. Hubert 
– patron myslivců“

F. A. Špork patří mezi významné osobnosti města, historicky žil 
v době feudalismu na přelomu 17. a 18. století. Byl vzdělaný, pro-
cestoval mnoho zemí, zasloužil se o rozvoj panství a města, podpo-
roval umění. Kromě toho se, jako mnoho šlechticů té doby, věnoval 
i lovu zvěře. Té bylo v okolních lesích mnohem více, než je tomu 
dnes. Díky Šporkovi byl založen Řád svatého Huberta, myslivecký 
řád, který aktivně působí i v dnešní době a se členy Hubertova řádu 
se můžeme setkávat pravidelně na slavnostech v Lysé a na Kuksu.

Známou historkou je příběh o tom, jak při jednom z lovů mezi 
Lysou a Káraným (poblíž kapličky u sv. Václava) Špork spatřil dva 
bílé jeleny. Jednoho z nich ulovil, ale jeho radost netrvala dlouho. 
Ukázalo se, že bílé jeleny dostal darem císař, který je choval na 
svém panství v Brandýse nad Labem. Jeleni se však zatoulali příliš 
daleko, a to se stalo jednomu z nich osudným. Hrabě musel zaplatit 
pokutu 5 tisíc zlatých do císařské pokladny ve Vídni. Šprýmař 
Špork zaplatil pokutu v těch nejmenších mincích a výběrčího bolely 
prsty od sbírání a přepočítávání. Po nějaké době se na nepříjemnost 
zapomnělo a Špork byl pozván na císařský ples do Vídně. Hrabě se 
pak promenádoval v koženkách z bílého jelena mezi pány 
a dámami v krásných róbách. Když mu bylo vytčeno nevhodné 
oblečení, řekl: „Kdo z přítomných šlechticů má nohavice za pět 
tisíc?“

1. Dokážeš si představit nějaký příběh s mysliveckou nebo 
loveckou zápletkou, který se mohl v jeho době v Lysé nad Labem 
a okolí odehrát?

2. Dokážeš vytvořit návrh kostýmu s mysliveckými motivy, 
nakreslený nebo zmenšený ušitý model? (nejzdařilejší námět bude 
realizován a použit při scénce na zámeckém nádvoří či v Byšičkách)

Soutěž bude probíhat ve 4 kategoriích - I. stupeň ZŠ, II. 
stupeň ZŠ, III. SOU a SŠ, IV. veřejnost (účastní se jednotlivci 
v jedné z kategorií).

Termín uzávěrky soutěže je 14. 6. 2010. Práce odevzdejte 
nejpozději k tomuto termínu na odboru kultury u pí. A. Frankeové. 
Výsledky soutěže Vám budou sděleny do konce školního roku, tedy 
do 25. 6. 2010. Stejně jako v loňském roce předá věcné odměny 
nejlepším jednotlivcům sám hrabě Špork s manželkou v rámci 
oslav v sobotu 28. 8. 2010. Vítězové budou taktéž zapojeni do 
šporkovské scénky na nádvoří. Proto je nezbytně nutné, aby na 
odevzdaných pracích byly rovněž kontakty na autory - účastníky 
soutěže.

Věra Bodnárová, odbor školství a kultury

 
Chrámový sbor u sv. Jana K titele v Lysé nad Labem 

H L E D Á    Z P  V Á K Y 

*  Uplatn ní najdou všechny hlasy (soprán, alt, tenor i bas) 
*  Není nutná praxe sborového zpívání 

*  Zpíváme r zné hudební žánry 
*  Zkoušky máme každé pond lí 19,00 - 21,00 hod. 

Pro více informací pište na info@chramovysborlysa.cz        
nebo volejte 773 588 314 (Pavel Jílek) 

www.chramovysborlysa.cz 

INFORMACE 
Tane ní kurz 2010 

 
Kurz tance a spole enské výchovy za íná 1. výukovou lekcí 4. 9. 2010  
v sále Záložna v Benátkách n. J. od 17 hod. 
 
DOPRAVA bude zajišt na pouze pro osoby se zakoupenou pr kazkou 
na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse nebude možno zakoupit! 
 
Plánované termíny: 
Výukové lekce: 
4.9., 11.9., 25.9., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 4.12., 11.12.   od 17 hod 
Prodloužené:                          2.10., 27.11.                                                   od 15 hod 
Prodloužená:                          28.10.                                                             od 20 hod 
V ne ek:                                 18.12.                                                             od 20 hod 
(v termínech m že dojít v pr b hu kurzu k menším zm nám) 
 
Odjezdy autobus  
Na tane ní 
za ínající 

v 17 hod v 15 hod ve 20 hod 

 
Z Litole od kapli ky 

 
16,15 

 
14,15 

 
19,15 

Zastávka u nadjezdu 
(Mírová ul.) 

 
16,18 

 
14,18 

 
19,18 

Husovo nám. 
(od „Pohody“) 

 
16,21 

 
14,21 

 
19,21 

Stržišt  
(od rest. „U podkovy“) 

 
16,25 

 
14,25 

 
19,25 

 
Zastávka na sídlišti 

 
16,30 

 
14,30 

 
19,30 

Zastávka v Benátecké 
Vrutici 

 
16,33 

 
14,33 

 
19,33 

 
Zaplacené pr kazky do kurzu, na dopravu a gardenky budou 
k vyzvednutí na M Ú odboru kultury od 16. 8. 2010. 
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     PROGRAM  Červen 2010   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

AKCE

kinoklub

Pokud není uvedeno jinak, začátky 
od 20.00 hod., předprodej na baru 
kinoklubu.

Pá 4.6. 
Vernisáž výstavy grafi ckých prací 
a kreseb Martina Böhma 
- zahraje kapela The poolliter 
(Slaný)

St 16.6.
Jazzvečer: Petr Zelenka projekt
& Rodrigo Mateo Parejo 
(Španělsko) 
Petr Zelenka - guitar, effects
Rodrigo Parejo - fl ut
Daniel Šoltis – drums, percussion
Marcel Bárta - saxophones

Čt 24.6.
Noc s raky 
Zahrají a zazpívají: Fanfán Tulipán, 
O. Kovaříková, V. Andršt, Lontra 
e companhia a další (nejen raci)!!!
Foukací i tahací harmonikáři 
a hráči na orchestrální zvony 
vítáni! 

Pá 25.6. - Ne 27.6.
Intuitivní sochání - 3. ročník 
sochařského workshopu
Zahájení v pátek v 17 hod.
přihlášky na luftkinoklub@gmail.
com nebo sms na tel.: 773 625 007

Doprovodný program:

Pá 25.6. od 20.00 hodin
Vlasta Třešňák 
Koncert vynikajícího písničkáře, 
spisovatele a výtvarníka, člena 
exilového sdružení Šafrán 
vstupné: 90 Kč

So 26.6. od 20.00 hodin
Za Zrcadlem & Milo
Vernisáž výstavy obrazů Petra 
Neorala & koncert Vaší oblíbené 
kapely www.milo.cz
vstupné dobrovolné

Pá-Ne
Malování na pivní půllitry “ušáky”

Pokud není uvedeno jinak, začátky 
od 20.00 hod., předprodej na baru 
kinoklubu. 

Akce:
14.7. Gramáž
23.7. Wabi Daněk, Pavel Linhart, 
The Kingsize Boogiemen
24.7. Hudebně divadelní festival 
LuftFest od 14 hod.
3. ročník divadelně hudebního 
minifestivalu v letním kině v zá-
meckém parku v Lysé nad Labem
30.7. Vernisáž výstavy Magdalény 
Klementové
7.8. EtnoFest
20.8. Robert Křesťan a Druhá 
tráva, COP, Pavel Bobek, Eliška 
Ptáčková
27.8. Lenka Dusilová & Egg-
noise, Madfi nger, Takin’ Off
3.9. Dan Bárta & Illustrato-
sphere, Seven days

Filmy:
1.7. Kouzelná chůva a Velký Třesk
2.7. New Yorku, miluji Tě!
5.7. Princ z Persie
7.7. Dešťová víla
8.7. To byl zítra fl ám
13.7. Květ pouště
15.7. I love you, Phillip Moriss
20.7. Užívej si co to jde
21.7. Kung Fu Kyborg
24.7. Harold a Maude
27.7. Koncert
29.7. Precious
Ženy v pokušení
Katka

Nová rozšířená 
otevírací doba kavárny:

PO - ČT 14 - 23
PÁ - SO 14 - 20
NE 14 - 20 
Wi-fi , točené pivo Kozel 11°,
Hoegaarden, káva Segafredo, 
latté, frapé, koktejly, zmrzlina, 
zapékané sendviče, nakládáné sýry 
a další speciality.

Možnost pronájmu sálu, klubu 
a vybavení - informace na: 
luftkinoklub@gmail.com
www.luftkinoklub.webnode.cz

Nabízíme také pronájem ploch/y 
na budově kina pro vaší reklamu.

Více informací na 
tel.: 773 625 007
luftkinoklub@gmail.com

St 2.6.
René   
Časosběrný dokument Heleny 
Třeštíkové (Katka, Manželské 
etudy,...) vypráví těžko uvěřitelný 
příběh Reného, který byl od sedm-
nácti let sledován fi lmovou kame-
rou na své cestě mezi vězeními 
a krátkými pobyty na svobodě.
http://www.csfd.cz/fi lm/242902-
rene/ 
Dokumentární / Česko / 2008 /
90 min.

So 5.6.
Mama’s and Papa’s
Mozaika osudů několika 
manželských či partnerských 
dvojic, které v určitém zlomovém 
bodě života řeší otázky chtěného, 
nechtěného, vytouženého nebo 
zmařeného rodičovství.
Režie Alice Nellis.
http://www.csfd.cz/fi lm/261602-
mamas-papas/ 
Drama / Česko / 2010 / 110 min.

St 9.6.
Na sever
Antidepresivni off-road movie - 
severský humor rozhodně vládne 
dnešní kinematografi i. 
http://www.csfd.cz/fi lm/261739-
na-sever/?text=141600
Komedie / Drama / Norsko / 2009 /
78 min.

Pá 11.6. od 21.30 hodin
v letním kině
Robin Hood   
Středověk nemuselo být špatné 
místo k životu. Hodně ovšem 
záleželo na tom, ke které vrstvě 
patříte... V hlavních rolích Russell 
Crowe, Cate Blanchett a !Max von 
Sydow v historickém velkofi lmu 
Ridleyho Scotta (Gladiátor).
http://www.csfd.cz/fi lm/228261-
robin-hood/?text=143502
Akční / Drama / USA / Velká Bri-
tánie / 2010 / 140 min

So 12.6. od 21.30 hodin
v letním kině
Český mír   
Kontroverzní dokumentární 
komedie fi lm o české, občanské, 
mediální a politické válce, v níž se 
svedla bitva o americký radar 
v Brdech. 
Režie: Vít Klusák, Filip Remunda 
(Český sen)

Hrají: G. W. Bush, B. Obama, I. M. 
Jirous, V. Moravec, J. Vyčítal, M. 
Zeman, L. Smoljak, J. Lábus, T. 
Töpfer, J. Krytinář
http://www.csfd.cz/fi lm/257593-
cesky-mir/ 
Dokumentární / Komedie / Česko / 
2010 / 108 min.

Čt 17.6.
25 ze šedesátých aneb Česko-
slovenská nová vlna
Fenomén české a slovenské nové 
vlny v kulturních a společenských 
souvislostech epochy šedesátých 
let. Dvacet pět stěžejních snímků 
komentovaných jejich tvůrci 
a fi lmovými historiky. Dvoudílný 
celovečerní dokument – 2. díl 
zdarma ke vstupence na DVD!
Režie: Martin Šulík
Hrají: M. Forman, J. Němec, 
I. Passer, V. Chytilová, O. Vávra,
J. Menzel, V. Jasný, K. Vachek, 
P. Juráček, J. Schmidt, E. Schorm, 
K. Kachyňa, J. Jakubisko,...
http://www.csfd.cz/fi lm/277386-
25-ze-sedesatych-aneb-ceskoslo-
venska-nova-vlna/ 
Dokumentární / Česko / Slovensko / 
2010 / 2x 100 min.

So 19.6. od 21.30 hodin
v letním kině
Paranormal Activity
Skvělý (pseudo)dokumentární 
nekrvavý duchařský horor, který 
vám rozdrásá nervy až do morku 
kostí.
http://www.csfd.cz/fi lm/253311-
paranormal-activity/
Horor / Thriller / USA / 2007 / 
86 min.

St 23.6.
Valčík s Bašírem
Netradiční dokument je po snímku 
Persepolis další animovaný fi lm 
o nedávných dějinách Blízkého 
východu – stejně poutavý, dojemný 
i hrůzný. Autobiografi cký hrdina 
Ari se vydává za dávnými známými 
i dalšími lidmi, kteří mu mohou 
prozradit, jestli kdysi byl při 
krutých masakrech v palestinských 
uprchlických táborech Sabra 
a Šatíla. Režie: Ari Folman
http://www.csfd.cz/fi lm/242273-
valcik-s-basirem/
Animovaný / Drama / Válečný /
Izrael / Německo / Francie / 2008 /
90 min.

KINO

PŘIPRAVUJEME
PRO LETNÍ KINO
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3.6. – 4.6.
Prodej věcí v dobročinném 
bazárkuv MC Parníček
www.mcparnicek.cz4.6. od 20.00 hodin
Vernisáž výstavy grafických prací 
a kreseb M. Böhma, The poolliter 
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz5.6.
Sportovní den klubu přátel 
a chovatelů pudlů
Psí škola Superpes
www.superpes.cz5.6. od 13.00 hodin
Květinová slavnostna zámku Bon Repos
d.papackova@linde-wiemann.com8.6. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 letv MC Parníček
www.mcparnicek.cz9.6. od 15 a 16 hodin
Hravá angličtinav MC Parníček
www.mcparnicek.cz9.6. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz10.6. od 14.30 hodin
Taroty – 1. část kurzuv MC Parníček
www.mcparnicek.cz12.6. od 10 do 18 hodin
Den otevřených dveří Státní okr. archiv Nymburk se sídlem v Lysé n.L.
soka-nymburk@soapraha.cz
www.soapraha.cz/nymburk/index.php

12.6. od 14.00 hodin
Pohádková cesta s Parníčkem
www.mcparnicek.cz13.6. od 17.00 hodin
Hudba doby hraběte Šporkakoncert chrámového sboru v kostele sv. Jana Křtitele
pajilek@gmail.com15.6. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 letv MC Parníček
www.mcparnicek.cz16.6. od 15 a 16 hodin
Hravá angličtinav MC Parníček
www.mcparnicek.cz16.6. od 20 hodin
Petr Zelenka projekt & R.M.Parejo 
(Španělsko)v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz17.6. od 14.30 hodin
Taroty –2. část kurzuv MC Parníček
www.mcparnicek.cz19.6. od 13.00 hodin
Lyský MontmartreŽižkova ulička a podzámčí
dagmar.pechova@seznam.cz22.6. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 letv MC Parníček
www.mcparnicek.cz23.6. od 15 a 16 hodin
Hravá angličtinav MC Parníček
www.mcparnicek.cz23.6. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

24.6. od 20 hodin
Noc s raky
Fanfán Tulipán, O. Kovaříková, 
V. Andršt, Lontra e companhia 
a dalšív kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz25. - 27.6.
Svatojánská pouťAtrakce na Husově náměstí25. - 27.6.
Intuitivní sochání – 3. ročníkv kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz25.6. od 20.00 hodin
Vlasta Třešňákkoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz26.6. od 20.00 hodin
Vernisáž výstavy obrazů 
P. Neorala + koncert Milov kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz29.6. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 letv MC Parníček
www.mcparnicek.cz3.7. od 13.30 hodin
Slavnosti Labeu Veslařského klubu Litol
p. Marcaníková, tel.: 325 551 73014.7. od 20.00 hodin
Gramáž v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz23.7. od 19.00 hodin
Wabi Daněk, Petr Linhart, 
The Kingsize Boogiementrojkoncert v letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.cz

Kulturní kalendář Červen

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

24.7. od 14.00 hodin
LUFTFEST – hudebně divadelní 
festivalv letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.cz30.7. od 20.00 hodin
Vernisáž výstavy Magdalény 
Klementovév kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz7.8.
ETNOFEST v letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.cz20.8. od 19.00 hodin
Robert Křesťan a Druhá tráva, 
COP, Pavel Bobek, 
Eliška Ptáčkováv letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.cz27.8. od 19.00 hodin
Lenka Dusilová & Eggnoise, 
Madfinger, Takin’Offv letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.cz3.9. od 20.00 hodin
Dan Bárta & Illustratosphere, 
Seven daysv letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.cz17.9. od 15.00 hodin18.9. od 12.00 hodin
II. lyský košt vínaVinotéka na Husově náměstí
www.vinoteka-lysa.cz3.10. od 17.00 hodin
Koncert Jaroslava Svěcenéhov čínském paviolonu Bon Repos
svoboda@mestolysa.cz

Ales Koblizek (saxofon) s Tho-
masem Baumgartnerem (piano) 
předvedli již v roce 2008 v ČR, že 
jsou hudebníci evropské třídy. Je-
dinečná příležitost pro studen-
ty konzervatoře a vysokých škol, 
vidět úspěšného absolventa, kte-
rý dosáhl mezinárodní úspěš-
nosti dostala v Lysé i široká ve-
řejnost. Koncert, který se jen tak 
hned nevidí, byl realizován z vel-
ké části za podpory nadací ze 
Švýcarska, jako např. SoKultur - 
Lotterie-Fonds Kanton Solothurn; 
Präsidialdepartement Basel-Stadt, 
Abteilung Kultur; “kulturelles.bl” 
a SIS - Schweizerische Interpre-
tenstiftung. 12. května 2010 slavil 
jazz v Lysé nad Labem své kulaté 
narozeniny!

www. koblizek-und-baumgart-
ner.com

Mezinárodní koncert Koblizek - Baumgartner
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Když Montmartre, tak jedině v Lysé
Lyský Montmartre se po více než 

deseti letech stal tradiční červno-
vou akcí, na kterou se dlouho do-
předu těší návštěvníci snad všech 
věkových kategorií. Proč? Odpo-
věď je jednoduchá: užijí si tu úpl-
ně všichni. Milovníci výtvarného 
umění i divadla. Obdivovatelé fo-
tografi í i dobrého jídla. Poslucha-
či tradičního jazzu i dětských pís-
niček.

Program Lyského Montmartru 
se od dob svého vzniku každým ro-
kem stále více obohacuje a rozšiřu-
je. Ze Žižkovy uličky, v jejíchž ma-
lebných zákoutích se konaly prv-
ní ročníky, se posléze část progra-
mu přesunula na improvizované 
podium „U Floriánka“. V loňském 
roce přibylo třetí místo – „Poetika 
u kostela“ sv. Jana Křtitele.

Lyský Montmartre je o setkává-
ní lidí s lidmi a také s uměním vše-
ho druhu, které lidé lidem přiná-
šejí a nabízejí s otevřenou náru-
čí i srdcem. Sochaři, malíři, foto-
grafové, řezbáři, kováři, šperkaři, 
muzikanti, zpěváci, herci, kejklíři i 
ostatní provozovatelé všemožných 
kratochvílí se po celé odpoledne i v 
podvečer postarají o to, aby malým 
i velkým bylo dobře.

A co nás letos čeká?
„U Floriánka“ se během odpo-

ledne vystřídají čtyři zajímavá hu-
dební uskupení. Nejprve zahra-
je „domácí“ JAZZ ORCHESTRA 
ZUŠ F. A. Šporka pod vedením Vít-
ka Andršta.

Jazz bude poté vystřídán žán-
rem v poslední době trochu opomí-
jeným. Poprvé v Lysé zazpívá jed-
na z našich předních šansoniérek, 
MARTA BALEJOVÁ. I když dříve 
s chutí zpívala country, dnes zce-
la podlehla kouzlu šansonu. Písně 
Edith Piaf i dalších zpěváků s pře-
vážně vlastními texty budou zajisté 
jednou z  „lahůdek“ sobotního od-
poledne.

Bluesová kapela Petra Morav-
ce PLUM JAM je svou pohodovou 
muzikou a příjemnými texty stáli-
cí, kterou si většina návštěvníků 
vychutná měrou vrchovatou.

V posledním hudebním vystou-
pení „U Floriánka“ se do Lysé po 
delší době vrací ZDENĚK VŘEŠ-
ŤÁL, folkový písničkář, textař a je-
den ze zakladatelů skupiny Nerez. 
Společně s ním vystoupí i další člen 

dnes již legendární kapely – VÍT 
SÁZAVSKÝ.

Hrát a zpívat se bude i v Žižkově 
uličce. I v letošním roce zde budou 
„vládnout“ ženy. KLÁRA KOB-
LÍŽKOVÁ se svojí harmonikou 
připomene melodie sladké Francie 
a FANČA MORAVCOVÁ se svými 
hosty bude kolemjdoucí oblažovat 
srdceryvnými pouličními písněmi.

I na umění dramatické je pama-
továno. PETRPASLÍKOVO DI-
VADLO z Nymburka zahraje v 
prostoru u Kačenčiných palačinek 
svůj nejlepší kus pro malé i velké 
diváky. Toto mladé divadlo pracu-
je s kombinací živého herce s lout-
kami a vtipné texty jsou doplněné 
písničkami z autorské dílny.

Pro poeticky založené návštěv-
níky Lyského Montmartre je po 
celé odpoledne připravený pro-
gram v romantické zahradě u kos-
tela sv. Jana Křtitele.

Kromě výstavy obrazů, fotogra-
fi í, výrobků keramiků i umělecké-
ho kováře, budou návštěvníci za-
svěceni do tajů malování na hed-
vábí, výroby koláží a uměleckého 
aranžování květin. Své místo pro 
výstavu obrázků zde budou mít 
i děti z Dětského domova v Milo-
vicích. Jim bude také věnován vý-
těžek z prodeje některých vystave-
ných artefaktů.

Alternativní kapela CIZÍ SLOVA 
vystoupí v Lysé poprvé a její pře-
mýšlivé texty jistě osloví poslucha-
če všech generací.

Verše VĚRY BARTOŠKOVÉ 
jsou plné lásky k přírodě i k životu 
kolem nás. V poetickém rozjímá-
ní v poklidu chrámové zahrady je 
svým posluchačům přinese sama 
autorka.

Velkým lákadlem této části 
Lyského Montmartre bude zajisté 
i možnost vystoupat až na vrcho-
lek věže kostela a podívat se na Ly-
sou a její okolí téměř z ptačí per-
spektivy.

Milí čtenáři Listů, to byla jen 
malá ochutnávka toho, co v letoš-
ním roce svým návštěvníkům na-
bídne Lyský Montmartre. Ne-
zapomeňte, prosím, že v sobotu 
19. června se začíná krátce po po-
ledni. Těšíme se na Vás.

za Spolek rodáků
Věra Káča Škvrnová

 www.spolekrodakulysa.cz

19. června 2010 od 13 hodin, Žižkova ulička v podzámčí



              6/2010 LISTY města Lysé nad Labem10

Archivní střípky 
Robota, neboli „bezplatná prá-

ce všelikého druhu, k níž bývali za-
vázáni poddaní vůči svým vrch-
nostem“, jak výstižně praví heslo 
v Ottově slovníku naučném, zů-
stává v našem historickém pově-
domí jako typický znak středově-
kého uspořádání společnosti, kte-
rý ovšem v našich zemích přeží-
val hluboko do novověku. Na ško-
lách se běžně učívalo, že byla zru-
šena teprve roku 1849, což je do 
velké míry pravdou v celozemském 
měřítku. V lokálních podmínkách 
však dodnes může překvapit, kolik 
vrchností osvobodilo své podda-
né od roboty mnohem dříve, často 
již před josefi nskými reformami na 
konci 18. století.

S robotou byl totiž spojen zá-
sadní problém a to motivace je-
jích vykonavatelů. Pracovat na ci-
zím a zadarmo se i kdysi nikomu 
moc nechtělo. A protože byla ro-
bota rozdělena po gruntech, niko-
liv po lidech, poslal sedlák na robo-
tu čeledíny a děvečky, které pak če-
kala ještě práce na samotném hos-
podářství sedláka. Této situaci od-
povídal i přístup k práci. Vrchnos-
tenští úředníci si často stěžova-
li, že robotníci jsou líní, nešikovní 
a hloupí a vůbec celkově nevýkon-
ní. V druhé polovině 17. století 
však nebylo moc na výběr, proto-
že obyvatelstva po třicetileté vál-
ce rapidně ubylo, takže panské 
hospodářství chtě nechtě muselo 
brát zavděk i takovými pracovníky. 
V 18. století již byl dostatek pra-
covních sil. Na robotní práci tak 
zůstávala zajímavá jen její náklad-
nost – byla zdarma, obvykle pouze 
za stravu. 

Ovšem vrchnosti si brzy zača-
ly uvědomovat, že je lepší získat 
od poddaných peníze, než je nutit 
do neoblíbené práce, kterou stejně 
udělají nekvalitně. Projevovalo se 
tu i nové myšlení v ekonomii, kte-
ré reprezentoval tzv. fyziokratis-
mus, tedy nauka, která hlásala, že 
bohatství státu je v jeho půdě a vý-
nosu z ní. Produktivní sedlák pla-
tící rentu vrchnosti, berni státu 
a zaměstnávající čeleď na svém 
hospodářství byl lepší než nespo-
kojený poddaný ploužící se po 
panském, nestíhající obdělat vlast-
ní pole a večně bez peněz na nákup 
vrchnostenských produktů.

Od roku 1738 držel lyské panství 
František Karel Rudolf Sweérts
-Špork, synovec a zároveň i zeť 
známého uměnímilovného mece-

náše Františka Antonína Šporka. 
František Karel je dodnes považo-
ván za jednoho z průkopníků no-
vých hospodářských metod a není 
divu, že to byl on, kdo defi nitivně 
pomohl městu Lysé od naturální 
roboty. Naturální proto, že příjem 
z této práce nezmizel a nebyl navě-
ky odpuštěn. Jen se změnil za pev-
ně stanovený plat. Obsáhlý doku-
ment z 18. září 1748 vypovídá po-
drobně o genezi celého tohoto pro-
cesu.

František Karel nebyl první, kdo 
robotu v Lysé reluoval (tj. zamě-
nil) za pevný plat. Obyvatelé měs-
ta Lysé si toto právo vymohli již 
roku 1730 na tehdejším majite-
li panství hraběti Františku Jose-
fovi Černínovi z Chudenic. Věčně 
zadlužený Černín, tězce držící po-
hromadě obrovské rodinné domi-
nium, rád prominul na věčné časy 
všechnu naturální robotu za pev-
ný plat 520 zlatých ročně. Pouze 
si vymínil, že každý rok obyvate-
lé Lysé opakovaně požádají o pro-
dloužení této výsady. Což se pak 
vskutku stávalo nejen za jeho vlá-
dy, ale i po opětovném příchodu 
Františka Antonína Šporka, který 
Lysou znovu zakoupil roku 1734. 
Jenže brzy se projevila setrvač-
nost v myšlení některých poplat-
níků, kteří zjistili, že není snad-
né sehnat hotovost na jim přede-
psanou částku a raději by zase ro-
botovali ručně, doslova: „poskyt-
nutí rukou a nohou stojí jen pot“. 
Částečně tomu pomohla asi i válka 
o rakouské dědictví (1740-1748), 
která poddané vyčerpala mimo-
řádnými náklady na vojsko. I pro-
to dovolil hrabě František Karel, 
aby zase někteří robotovali ruč-
ně náhradou za nezaplacenou re-
luici. Lysští obyvatelé si však i na-
dále přáli býti od ruční roboty zce-
la osvobozeni, v čemž jim nakonec 
hrabě vyhověl s několika podmín-
kami.

Smlouva vrchnosti s městem 
obsahuje nejprve výčet všech sta-
rých robotních povinností, kte-
ré byly zakotveny v urbáři z roku 
1553. Byly to následující práce: 
pracovat kdykoliv na velké vrch-
nostenské vinici, která už ovšem 
byla přeměněna v pole. Dále pak 
museli pomáhat při setí a sklizni 
obilí na pozemcích panských dvo-
rů v Lysé a Byšičkách, sekat a su-
šit seno a otavu. I když nyní dvůr 
v Byšičkách příliš nefungoval, po-
vinnost tím „bezpochyby nezmize-

la“. Dále byli povinnováni všich-
ni poddaní s potahem službou 
k litolskému mlýnu, který sice 
už nestál, ale kdyby stál, tak mu-
seli opravovat jez a vozit k jeho 
stavbě a vylepšení kámen, štěrk 
a dřevo. Dále tu byla povinnost 
pracovat na údržbě mostu a cesty 
na druhé straně Labe a trhat ple-
vel na panských polích. Nakonec 
tu byla zajímavá povinnost při pro-
deji domu novému majiteli. Pro-
dávající i kupující museli odevzdat 
vrchnosti jednu slepici.

František Karel na základě to-
hoto výčtu robot pak na věčné časy 
osvobodil poddané od veškeré na-
turální roboty s těmito následující-
mi podmínkami a výjimkami. Oby-
vatelé Lysé zůstávají nadále v pod-
danském svazku se svou vrchnos-
tí, pokud nedostanou individuální 
svobodu. Zrušení přinucení k prá-
ci tedy neznamenalo automaticky 
zrušení právního vztahu. Dále si 
vrchnost osobovala platnost všech 
zvyklostí, výsad a privilegií, kte-
ré se netýkaly této dohody o robo-
tě. Stejně tak nesměly být narušeny 
závazky vůči veřejnému zájmu (pu-
blicum). Takže lyským zůstala ne-
dotčena povinnost opravovat cestu 
a litolský most.

Zajímavě vrchnost vyřešila ob-
tížnou robotu na seno a otavu. Tu 
měli nyní vykonávat pouze ná-

jemníci (Zuleute), tj. ti, kdo neby-
li měšťany, nevlastnili dům nebo 
pole, nevykonávali řemeslo a po-
žívali ochrany vrchnosti. Měli tuto 
práci dělat „povinně za obvyk-
lý plat“. Jako náhradu za zruše-
nou robotu pak mělo město pla-
tit vrchnosti 200 zlatých ročně, 
ve dvou obvyklých splátkových 
termínech na sv. Jiří a sv. Havla. 
K této pravidelně splácené sumě 
odstoupila lyská obec vrchnos-
ti kus pozemku, „bažinaté pastvi-
ny“, pod hrází rybníka Hladoměře 
v rozloze 184 strychů.

Tento velmi důležitý právní akt 
znamenal velkou změnu pro oby-
vatele města. Odteď měli ve svých 
rukou více možností, jak hospo-
dařit se svým časem a věnovat ho 
zvelebení vlastního hospodářství. 
Ekonomický přínos byl však dis-
kutabilní. Plat 200 zlatých roč-
ně byl pochopitelně vyměřen „na 
věčné časy“, mimoto nadále někte-
ří obyvatelé konali robotu pro faru 
a kostel. Vrchnost za peníze zís-
kané od poddaných mohla každo-
ročně provozovat své vlastní hos-
podářství a investovat do pan-
ských dvorů, zatímco sedláci mu-
seli vydat peníze jednak na platbu 
za robotu, jednak na stále stoupa-
jící berní zatížení, jehož původcem 
však již nebyla vrchnost, ale stát.

PhDr. Michal Řezníček

Město Lysá nad Labem vyhlašuje
14. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE AMATÉRŮ

„ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE“
na libovolné téma (přípustné je i tónování v jiné barvě)

do soutěže se může přihlásit každý 
s max. počtem 15 fotografi í

min. formátu 13x18 cm.

     Každý snímek označte těmito údaji: 
     1) název fotografi e
     2) jméno a příjmení autora
     3) adresa bydliště

Autoři nejúspěšnějších fotografi í budou odměněni  peněžními
poukázkami na nákup zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum 

Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:

1. místo - 2.000 Kč  |  2. místo - 1.000 Kč  |  3. místo - 500 Kč

Fotografi e odevzdejte do 30. 9. 2010 
na MěÚ Lysá n. L., odbor kultury, pí. Alena Frankeová

Výsledky vyhodnocení nejlepších fotografi í budou zveřejněny
v měsíčníku Listy města Lysá nad Labem a na www.mestolysa.cz.
Fotografi e, které získají cenu, se autorům nevrací, ostatní fotografi e
bude možno osobně vyzvednout.
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Kurz drátování
kurz se koná ve středu 9. a 23. května 2010 

od 16.30 hodin
Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč. 

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

Nová DVD 
ve videopůjčovně
Dětské: 
Alvin a Chipmunkové 2.
Horory: Upírův pomocník, 
Případ číslo 39
Sci-fi : Avatar 

Beletrie pro dospělé:
Stephen King, Christina – Cli-
ve Cussler, Korzár – Dick Francis, 
Vyrovnaný účet – James Patterson,
Oko za oko – Wilbur A. Smith, 
Kopí osudu – Cally Taylor, Nebe 
může počkat – Markéta Sýkorová, 
Strážkyně plamene – Simon Mawel, 
Skleněný pokoj - Eva Procházko-
vá, A mám co jsem chtěla! – Alena 
Jakoubková, Všude manžel o dvou 
kůrkách – Michael Wallner, Duben 
v Paříži - Kateřina Tučková, Vyhná-
ní Gerty Schnirch – Vlastimil Vond-
ruška, Letopisy královské koruny

Naučná literatura pro dospělé:
Marie Holečková, Templáři v ze-
mích českých králů – Petr David, 
Velká turistická encyklopedie – 
Ulla Rhan, Fuck  & go - Jan Lakosil, 
Souboj bez vítěze – Současné čes-
ké a slovenské umění – Tomio Oka-
mura, Český sen – Niklas Frank, 
Moje německá matka – Miroslav 
Šnajdr, Muž proti muži, stroj pro-
ti stroji – Vladimír Šibrava, Fran-
cie na dlani 

Výběr nových knih v MK
Beletrie pro děti:
Maggie Stiefvater, Mrazení – Jana 
Eislerová, Robinson Crusoe – Šár-
ka Stumpfová, Tanec srdcem 
a duší  - Thomas Brezina, Úkryt 
hrabětě Drákuly– Gabrielle Lord, 
Spiknutí 365 – Mary Pope Osbor-
ne, Dobrodružství v říši pyramid 

– Lenka Lanczová, Souhvězdí la-
butě – Franziska Gehm, Upíří ség-
ry – Suzanne Collins, Hunger ga-
mes – Thomas Brezina, Kočičí hol-
ka – Jiří Žáček, Krysáci

Naučná literatura pro děti:
Joyce A. Tyldesley, Egypt – Marie 
Hollitzerová, Jak štěstí kostky věští 

– Radka Křivánková, Ozdobné bale-
ní dárků pro děti

V závěru školního roku, v úterý 
28. června, se v kostele sv. Kate-
řiny v sousedních Milovicích
uskuteční velmi zajímavý koncert
studentského souboru z aus-

Brisbane Grammar School 
(Austrálie) v Milovicích

tralského Brisbane. Téměř pa-
desátičlenné těleso tvoří ko-
morní smyčcový orchestr a chla-
pecký pěvecký sbor, který v Mi-
lovicích zazpívá světovou klasiku 
i australskou domorodou hudbu.

Začátek koncertu v 19 hodin, 
vstupné dobrovolné. Srdečně 
zvou pořadatelé.

(jzk)

Polabské variace 2010
v neděli 3. října 2010 od 17.00 v čínském pavilonu na Bon Repos

Koncert Jaroslava Svěceného

„Slavné housle doby hraběte Šporka“
Na koncertě vystoupí houslistka Julie Svěcená a cembalistka Jitka Navrátilová

Předprodej vstupenek v Městské knihovně v Lysé n. L. Vstupné 300 Kč.
Odjezd autobusu z Lysé n. L. (Husovo nám.) v 16.30, zastávka ve Staré Lysé

Pořadatelé děkují panu Charlesi Butlerovi za zpřístupnění objektu

Koncert se koná za fi nanční podpory města Lysá nad Labem a Středočeského kraje

Poděkování
Město Lysá nad La-

bem děkuje fi rmě Lin-
de+Wiemann CZ, s. r. o. 
za poskytnuté fi nanční
prostředky na rozvoj 
partnerských vztahů mezi 
městy Břeclav a Lysá nad 
Labem.

Věra Bodnárová,
odbor školství 

a kultury          

V sobotu 9. 5. 2010 se ve své 
schůzovní místnosti sešli souse-
dé a tetičky, aby zde v předvečer 
Dne matek při sousedském sedě-
ní oslavili svátek svému srdci nej-
milejší, svátek Matek.

V hezky vyzdobené místnosti 
provoněné šeříkem, kávou a zá-
kusky jsme vzpomínali na všech-
ny ty naše maminky a oslavova-
li ženu jako dárkyni života. Slovo 
maminka, máma provází člově-
ka po celý život od kolíbky až po 
hrob. Maminka je v světě jediná, 
ke které každý utíká, když je mu 
dobře, je-li šťastný a spokojený, 
ale i v dobách, kdy je mu smutno 
a má starosti. “Jak ráda bych zase 
slyšela ta slova maminčina, kte-
rá šeptají do spánku nemluvňat. 
Rostou v nás jak křehká pavučina 
a pak už navždycky si je zdát...”.

Tohoto sedění se jako host zú-
častnila také kronikářka naše-
ho města paní Fialová a hovořila 
o setkání s různými zajímavými 
lidmi.

O slavnostní ráz tohoto setkání 
se postarala tetička Boženka Ná-
dvorníková, která svou harmoni-

kou a písničkami na přání všech-
ny přítomné potěšila. Zpívalo se, 
tančilo a všem nám dobře bylo. 
Pohlazením po duši byla i krás-
ná báseň o mamince, při které si 
každý vzpomněl na svou mamin-
ku a alespoň v duchu poděkoval 
za vše, co matka s láskou a něhou 
po celý život pro rodinu vykoná-
vala.

Oživením bylo i zatančení Mo-
ravské besedy, kterou sousedé 
a tetičky s chutí zatančili. S úsmě-
vem, dobrou náladou a krásnou 
květinou jsme se rozcházeli domů.

Veliké poděkování za přípra-
vu a uspořádání tohoto slavnost-
ního odpoledne patří tetičce rych-
tářce Štolovské i všem jejím spo-
lupracovníkům, sousedům a te-
tičkám, kteří připravili pohoštění 
i výzdobu.

Všem dalším spolupracovní-
kům, kteří by chtěli rozšířit řady 
velké obce Baráčníků, jsou dveře 
otevřeny.

Přijďte mezi nás, budete srdeč-
ně vítáni.

Tetička Alena Hradecká,
 Lysá nad Labem

Baráčníci v Lysé nad Labem slavili
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V loňském roce bylo dokončeno 
přemístění dvou raně barokních ná-
hrobníků z prostoru před boční fa-
sádou zámku v Lysé nad Labem do 
prostoru průjezdu naproti zámku 
stojící budovy někdejšího augusti-
niánského kláštera, nyní sídla Stát-
ního okresního archivu v Nymbur-
ce. Tato restaurátorská akce byla 
vedena cílem umístit náhrobníky do 
prostor, kde by byly chráněny před 
negativními vlivy povětrnosti a zá-
roveň do prostor, kde by bylo mož-
né je trvale prezentovat veřejnos-
ti.  Transfer náhrobníků nám mimo 
jiné nabídl možnost odkrýt některá 
z jejich tajemství, jež doposud uni-
kala pozornosti laické i odborné ve-
řejnosti.

Oba náhrobníky patří až na drob-
né odlišnosti mezi typické zástup-
ce funebrálních objektů. Plocha ná-
hrobníku je rozdělena na dvě ne-
stejně velké poloviny. Horní mírně 
větší polovinu zaujímá votivní ná-
pis s identifi kací osoby zemřelého 
včetně všech jeho titulů, dolní je vy-
hrazena reliéfnímu zpodobení erbu 
osoby zemřelého. Celý náhrobek 
pak lemuje dobový zavíjený orna-
ment, napodobující zavinuté okra-
je rozevřeného foliantu. Tím, čím 
se oba náhrobníky od valné větši-
ny podobných odlišují je to, že pís-
mena nápisu byla vysekána tak, aby 
do nich mohla být vsazena písme-
na kovová, odlitá pravděpodobně 
z bronzu, opatřená možná i povr-
chovou úpravou zlacením plátko-
vým zlatem. V případě náhrobníku 
Johanna von Spork pak v textu na-
jdeme i krátké verše, které upomí-
nají toho, jenž nápis čte, že je stej-
ně smrtelný jako nebožtík. Zesnulý 

jej pak v následujícím verši prosí o 
motlitbu za spásu jeho duše. „Me-
mento mori“ veršovaného nápisu je 
umocněno reliéfem lebky se zkříže-
nými hnáty, symbolizujícími dočas-
nost lidské existence. Samotný erb 
Johanna von Spork je zasazen do 
vavřínového věnce, jenž v kontras-
tu se symboly marnosti slibuje mrt-
vému věčnou slávu.

Oba náhrobníky pocházejí ze sta-
rého farního kostela sv. Jana Křti-
tele, později zasvěceného sv. Bar-
boře, který stával až do sklonku 19. 
století uprostřed hlavního náměstí. 
Rovnoměrné ošlapání svrchní stra-
ny náhrobníků svědčí o tom, že oba 
byly osazeny v podlaze kostela, a to 
pravděpodobně v místech, kde pů-
vodně spočívala těla obou zemře-
lých členů šporkovského rodu – Jo-
hanna von Spork a Anny Marga-
rety Trev(u)in von Spork. Ve stej-
ném kostele byl také původně umís-
těn epitaf Johanna von Spork, který 
dnes najdeme na boční stěně Fran-
tiškem Antonínem Šporkem nově 
postaveného farního kostela. Za-
tímco ostatky svého otce přenesl 
hrabě František Antonín již v roce 
1717 po dokončení rodinné krypty 
do Kuksu, osudy epitafu i obou ná-
hrobníků byly výrazně složitější.

Epitaf osazený ve zdi starého kos-
tela zde zůstal jen do konce 18. sto-
letí. Poté byl vyjmut a přenesen do 
sklepení zámku v Lysé, aby byl piet-
ně restaurován a umístěn v novém 
farním kostele. K realizaci tohoto 
záměru však došlo až v roce 1851. 
Tehdejší majitelka panství Lysá, 
kněžna Stephanie von Rohan, kte-
rou s rodinou Šporků nepojilo žád-
né příbuzenské pouto, nechala ten-
to epitaf na vlastní náklady zreno-
vovat a osadit přímo proti hlavnímu 
vstupu do kostela. Náhrobníky Jo-
hanna von Spork a Anny Margarety 
Trev(u)in von Spork pravděpodob-
ně zůstaly ve starém farním koste-
le až do roku 1882, kdy se jej obec 
defi nitivně rozhodla zbořit. Kostel 
byl tehdy ve velmi špatném stavu, 
což bylo způsobeno zejména tím, že 
po josefínských reformách byl od-
svěcen a dlouhou dobu sloužil jako 
skladiště. Oba náhrobníky byly pře-
neseny a „zazděny“ v průjezdu brá-
ny zámku, kde je zaznamenává au-
tor hesla o Lysé nad Labem v soupi-
se Umělecké památky Čech z roku 
1978. Kdy přesně byly náhrobky 
z tohoto místa opět vyjmuty a jak 
a proč se ocitly na svařované kon-
strukci u boční fasády zámku není 

bohužel nikde zaznamenáno.
Náhrobník Johanna von Spork 

patří otci hraběte Františka Anto-
nína Šporka, ale náhrobník Anny 
Margarety Trev(u)in von Spork 
není náhrobníkem jeho matky, kte-
rou byla, jak známo, Eleonora Kate-
řina rozená von Fineck. Anna Mar-
gareta byla předchozí manželkou 
Johanna von Spork, s níž ovšem 
neměl žádné vlastní děti. O této 
ženě mnoho nevíme, známa jsou 
jen jména jejich dětí z předchozí-
ho manželského svazku a tedy ne-
vlastních sourozenců Františka An-
tonína. Přesto tento náhrobník není 
jedinou upomínkou na její osobu. 
Další drobnou připomínku její exis-
tence najdeme na již zmiňovaném 
epitafu, kde v trojúhelném poli vy-
mezeném roztrženým frontonem 
edikulové architektury epitafu, pod 
levou alegorickou postavou zná-
zorňující některou z ctností gene-
rála von Spork, je vysekán její erb, 
a tvoří zde protějšek ve stejné si-
tuaci umístěného erbu jeho druhé 
manželky.

Viděli jsme, že předchozí dějiny 
obou náhrobníků byly plné nejis-
toty, co se týče jejich další existen-
ce. Předchozí transfery a neodbor-
né nakládání s těmito ohromnými 
kusy červeného sliveneckého mra-
moru o váze až dvou tun také při-
neslo náhrobníku Anny Margare-
ty rozsáhlé poškození v dolní části. 
Chybějící levý dolní roh náhrobníku 
je asi již nenávratně ztracen. Beze 
stopy také zmizela litá kovová pís-
mena. Kromě toho se zejména na 
rubové straně a na hranách náhrob-
níků začaly objevovat trhliny svěd-
čící o lokální hloubkové korozi ka-
mene způsobené negativními vlivy 
změn povětrnosti. Budoucnost ná-
hrobníků by však už měla být jas-
nější. Správným rozhodnutím i dí-
ky patřičným fi nančním prostřed-
kům, které město Lysá věnovalo na 
přemístění a nové osazení náhrob-
níků, navázalo město Lysá na ně-
kdejší ušlechtilý pietní čin hraběnky 
Stephanie von Rohan. Nám všem 
tak byla poskytnuta možnost zno-
vu si uvědomit, že i tomu, čím jsme 
nyní my, jednou smrt učiní konec.

Přepisy a překlady textů
náhrobníků

Náhrobník Johana von Spork
Přepis:

HIER LIGT DER HOCH VND WOHL
GEBOHRN HERR HERR IOHANN 

DES HEIL: ROM: REICHSGRAF 
VON SPORK HERR DER HERRS-
CHAFTEN LISSA KONOGET MO-
RASCHITZ MESTETZ GRADLITZ
MALESCHAV HORZENOWES VND 
BVRGLIZ ROM: KAY: MAIST: KRIE-
GERAT GENERAL DER CAVELLERI 
VND OBRISTER ZV ROSS SO GES-
TORBEN DEN 6. AVGVSTI ANNO 
1679
WAS ICH GEWESEN BIN DEN GAB 
DER TODT EIND ENDE BITT LE-
SER DAS ES
GOTT ZVR SEHLENHEIL MIR 
WENDE

Překlad:
Zde leží (vysoce)
urozený pán pan Johann
svaté říše římské říšský hrabě von 
Špork pán
na panství Lysá, Konojedy,
Morašice, Městec (Heřmanův Měs-
tec), Choustníkovo Hradiště,
Malešov, Hoříněves a Vřešťov
Jeho císařské Milosti „vojenský 
rada“ generál
kavalerie a plukovník jízdy
zemřelý dne 6. srpna
roku 1679

Tomu, čím jsem byl, učinila smrt 
konec.
Nechť ten, jenž tato slova čte, ob-
rátí se s prosbou k Bohu za spásu 
mojí duše.

Náhrobník Anny Margarety 
von Sporck

Přepis:
ALHIER LIEGT BEGRABEN DIE 
HOCH VND WOHLGEBOHRNE 
FRAV FRAV ANNA MARGARETA 
TREVIN VON SPORCK GEBOHRNE 
DES VHRALTEN ADELICHEN GE-
SCHLECHTS VON LIN SING SO IM 
HERRN ZV SCHLESWIG IN HOLLS-
TEIN DEN 30 IVLY 1659
GOTTSEELIG ENTSCHLAFFEN
DEREN GOTT GNEDIG
SEY AMEN

Překlad:
Zde leží pohřbena (vysoce)
urozená paní paní
Anna Margareta Trev(u)in von
Sporck narozená ve starobylém 
(pocházející ze starobylého)
šlechtickém rodu von Lin-
sing tedy pánů ve Šlesvicku
Holštýnsku dne 30. července 1659
S Bohem usmířená zesnulá
Bůh buď jí milostivý
Amen

Kateřina Adamcová

Tajemství šporkovských náhrobníků
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Ve dnech 
26. 4. - 7. 5.
2010 absol-
vovaly tři 
s t u d e n t k y 

Obchodní akademie v Lysé nad La-
bem praxi ve fi rmě Bosch v němec-
kém Bamberku. O dojmy z této pra-
xe, která proběhla v rámci projektu 

Jedeme do Anglie. Jaké to tam asi 
bude, poznáme pravé anglické sych-
ravé počasí, domluvíme se s anglic-
kými rodinami? Takové a další myš-
lenky se míhaly hlavou všem 25 žá-
kům ZŠ Bedřicha Hrozného ještě 
před odjezdem na poznávací zájezd 
do Velké Británie, který se uskuteč-
nil 25. - 30. dubna.

Nedělní poledne. Jindy liduprázd-
né prostranství před školou se za-
plnilo dětmi a jejich rodiči a mís-
to ovládla cestovní horečka. Naložit 
zavazadla, zkontrolovat doklady, nic 
nezapomenout a hlavně se pohodlně 
uvelebit na svém místě v autobuse. 
Tolik kilometrů! Německo, Belgie, 
Francie, Eurotunel … a druhý den 
ráno už se probouzíme v Anglii.

První den jsme zůstali v hosti-
telském Oxfordu, asi nejslavnějším 
britském univerzitním městě. Ob-
divovali jsme rozlehlé parky, zahra-
dy a také strohý, ale zároveň působi-
vý stavební styl jednotlivých oxford-
ských kolejí. Naše kroky směřova-
ly zejména do slavné Christ Church 
College, v jejíž jídelně se natáčely 
některé fi lmové scény Harryho Pot-
tera.  

Druhý den nás přivítala záhadná 
megalitická památka Stonehenge. 
Při procházce na větrném návrší ko-
lem tajemných kamenů jsme na sebe 
nechali působit atmosféru místa 
a každý mohl přijmout za své někte-

Žáci ZŠ Bedřicha Hrozného vyjeli na poznávací zájezd

ré z možných vysvětlení vzniku Sto-
nehenge. Odpoledne jsme strávili 
prohlídkou rezidence královny Alž-
běty II., zámku Windsor a blízké 
prestižní chlapecké školy Eton, kde 
jsme občas zahlédli spěchajícího stu-
denta v tradiční uniformě. 

V dalších dnech jsme se podíva-
li po stopách dramatika a básníka 
Williama Shakespeara do Stratfor-
du nad Avonou. Středověcí kejklíři, 
řemeslníci, urozené dámy a rytíři nás 
udivovali ve studených komnatách 
a sálech hradu Warwick, při putová-
ní za turistickými cíli jsme projíždě-
li  zelenou a vlídnou anglickou kra-
jinou, zvlněnými pastvinami, klidný-
mi malebnými městečky s tradiční-
mi cihlovými domky. 

Poslední den pobytu nás naopak 
zcela pohltil ruch Londýna. Temže 
vypadala z výšky obrovského Lon-
don Eye jako hnědá stuha, Big Ben 
a Westminsterské opatství působi-
ly majestátně, na Trafalgar Squa-
re vládl bezstarostný kosmopolitní 
duch, v Covent Garden nešlo odo-
lat a neprohlédnout si množství útul-
ných obchůdků, stali jsme se svědky 
spontánní pouliční zábavy nebo vy-
stoupení amatérských umělců. Zá-
věr dne patřil plavbě lodí po Temži 
k přístavišti Greenwich. Liber v pe-
něžence také už mnoho nezby-
lo, možná jen několik pencí. Pak už 
jsme plni zážitků nechali Londýn za 
zády a čekala nás cesta zpět. 

Pátek odpoledne. Unaveni po 

dlouhé cestě Evropou vjíždíme do 
Lysé nad Labem a před školou se 
opět shledáváme se svými rodina-
mi. Doma se nad fotografi emi i su-
venýry jistě každému z nás vybavo-
valy dojmy z cest a nejkrásnější ob-
razy navštívených míst. 

Děti si přivezly mnoho zajíma-
vých zážitků, rozšířily si znalosti 
o Velké Británii, procvičily si v pra-
xi cizí jazyk, poznaly život anglic-
kých rodin a společně prožily pět 
pěkných dnů. S nástrahami angličti-
ny si velmi dobře poradili i nejmladší 
účastníci. A anglické počasí? Nevěř-
te tomu, že je v Anglii sychravo a vě-
trno. Nám počasí nastavilo svou pří-
jemnější slunečnou tvář...

Olga Gruhnová

Praxe studentů Obchodní akademie v německé fi rmě Bosch v Bamberku

Leonardo, se s námi podělila jedna 
z účastnic, Petra Hložková ze třídy 
3. A. Rozmlouvala Mgr. Alena Šmí-
dová.

Co jste musela absolvovat před od-
jezdem na praxi?

Na počátku byl třicetihodinový 
přípravný kurz, v němž jsme si osvo-

jovali odbornou terminologii, učili 
jsme se psát obchodní dopisy, načer-
pali jsme informace o fi rmě, v níž bu-
deme pracovat i o německém kultur-
ním prostředí.

Co následovalo po absolvování 
kurzu?

Výběrové řízení, při němž z osmi 
uchazeček byly vybrány tři.

Jak jste cestovaly do Bamberka?
Jely jsme expresním autobusem 

do Norimberka, odtud rychlovla-
kem do Bamberka. Doprovázela nás 
paní profesorka Salačová, která nás 
uvedla na naše pracoviště a první tý-
den praxe byla v Bamberku s námi.

Kde jste byly ubytované?
Bydlely jsme v klášteře Aufseesi-

anum, lépe řečeno v malém domeč-
ku u semináře, kde jsme každá měla 
svůj pokoj. Jíst jsme chodily do spo-
lečné jídelny.

Co bylo náplní vaší práce v Boschi?
Já jsem pracovala v oddělení lo-

gistiky, takže jsem připravovala fak-
tury na počítači a třídila jsem je do 

šanonů. Ve stejném oddělení pra-
covala ještě moje spolužačka Nikola 
Bielová a Petra Železníková byla za-
řazena do oddělení nákupu. Praco-
valy jsme šest hodin denně, na obě-
dy jsme chodily v Boschi. V Němec-
ku mají v devět hodin 15 minut pře-
stávku na svačinu a v poledne půl 
hodiny na oběd. 

A co po práci? Jak jste trávily vol-
ný čas?

Nákupy každý den. O víkendu byl 
státní svátek, obchody byly zavřené, 
tak jsme chodily po památkách. Pro-
hlédly jsme si bamberský dóm, sta-
rou radnici a Michaelsberg.

Co vás v Německu nejvíce zaujalo?
Šokoval nás hned po cestě rychlo-

vlak ICE, kde byly na podlaze kober-
ce, na sedadlech polštářky a u každé-
ho sedadla stoleček, v ceně jízdenky 
bylo i občerstvení. Všude na ulicích 
je čisto a pořádek.

Doporučila byste mladším kole-
gům podobnou zkušenost?

Určitě, moc se nám tam líbilo.
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V rámci meziná-
rodního projektu 
Comenius, fi nan-
covaného Národní 
agenturou pro ev-
ropské vzdělávací 

projekty, spolupracuje naše Střed-
ní škola oděvního a grafi ckého de-
signu v Lysé nad Labem s part-
nerskými školami ve Francii a Pol-
sku. Všechny tři školy jsou obdob-
ného zaměření: připravují studen-
ty pro práci v odvětví módního de-
signu a šití oděvů. Projekt dává 
školám možnost poznat systém 
vzdělávání v různých evropských 
zemích, poznat kulturu jiné země 
a procvičit komunikační doved-
nosti v cizím jazyce. Školy pracu-
jí na společném cíli – seznámit se 
s tradicemi krojů v regionu, ze kte-
rého škola pochází a inspirovat se 
těmito tradicemi k vytvoření mode-
lů, vycházejících z krojů a kostýmů 
každé země.

Projekt Comenius poskytl naší 
škole příležitost navštívit v listopa-
du 2009 střední školu v Marseille 
a nyní, na konci března 2010, ško-
lu módního návrhářství v polském 
Sosnovci. Během obou návštěv se 

Evropské tradice v krojích
studenti seznámili s historií krojů: 
nejprve provensálských, poté slez-
ských. 

Sosnovec je průmyslovým měs-
tem ležícím v bývalém hornic-
kém regionu – v uplynulých sto-
letích tato oblast žila především 
těžbou uhlí. Většina dolů je však 
dnes uzavřena a region trpí ne-
zaměstnaností. Vedle uhelných 
dolů tu ale najdeme i solné doly, 
které jsou dnes využívány jed-
nak jako turistická atrakce, jed-
nak pro léčebné pobyty při nemo-
cech dýchacích cest. Během ná-
vštěvy v Polsku jsme měli mož-
nost projít se jak v uhelných, tak 
v solných dolech a poznat, jak ná-
ročná a obtížná byla práce horní-
ků. Rovněž jsme navštívili histo-
rické město Krakov, bývalé sídelní 
město polských králů, vzdělanost-
ní a náboženské centrum země. 
V Krakově se i dnes nachází velké 
množství universit, kostelů a kláš-
terů. Architekturou je město vel-
mi blízké Praze, a jak jsme zjisti-
li, blízcí jsme si s Poláky i jazykem, 
historií a zvyklostmi.

Při návštěvě se studenti účastni-
li společné práce v dílnách sosno-

vecké školy spolu s francouzskými 
a polskými studenty. Ke společným 
aktivitám patřila výzdoba polštář-
ků lidovými vzory a prezentace prá-
ce na českých a francouzských mo-
delech, jejichž tvorbě se partnerské 
školy věnují v rámci projektu. 

Příští rok na podzim proběhne 
v České republice další společná 
návštěva, při níž budou realizo-
vané modely předvedeny na mód-
ní přehlídce, organizované Střed-
ní školou oděvního a grafi ckého 

designu v Lysé nad Labem. Vě-
říme, že návštěva partnerských 
škol v našem regionu bude pro 
zahraniční studenty a pedago-
gy z Francie a Polska stejně pří-
nosnou a inspirativní, jako byla 
pro nás návštěva v jejich zemích. 
Stejně tak věříme, že navázaná 
přátelství budou pokračovat i po 
skončení projektu a přispějí k po-
rozumění mezi různými zeměmi 
Evropy.

Ing. Eva Küblbeková

Dne 20. března 
2010 jsme byli po-
zváni na kulturní 
akci do Mladé Bo-
leslavi. V nákupním 
centru Olympia se 

uskutečnila módní přehlídka vybra-
ných modelů z místních butiků. Žá-

Avantgardní zpestření
v nákupním centru Olympia

kyně z naší školy se postaraly o zpes-
tření přehlídky klasických oděvů 
předvedením kolekcí avantgardních 
modelů. Dokonalé řemeslné zpra-
cování a fantazie mladých návrhářů 
přinesly do přehlídky rozruch a měly 
u diváků velký úspěch.

Dana Krčmová,odborná učitelka

ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem
zve všechny zájemce o studium na

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Taneční obor  16. 6. 2010    16.30 nebo 17.30
   22. 6. 2010     16.30 nebo 17.30
 Výtvarný obor 16. 6. 2010     15.30 nebo 16.30
  22. 6. 2010   16.00 nebo 17.00

Literárně-    3. 6. 2010   14.30 – 15.30 
dramatický obor   22. 6. 2010   17.30 (7 – 9 let)  
      18.15 (10 – 12 let) 

Přípr. hudební  16. 6. 2010   16.30 nebo 17.30
výchova (5-7 let) 22. 6. 2010   16.30 nebo 17.30

Hudební obor 16. 6. 2010   16.00 – 17.30
(od 7 let)  22. 6. 2010     16.00 – 17.30

Kritéria pro přijetí a další podrobnosti na www.zuslysa.cz

•  nabízí ještě několik volných míst
 v 1. ročníku pro školní rok 2010/11

•  poskytuje kvalitní bezplatné vzdělávání  
 v místě bydliště 

•  volejte na 325 552 143, rádi vám 
 poradíme i v případě, že žák je již přijat 
 na jinou školu

Jako každý rok 
se i letos v Lysé 
nad Labem, ko-
nala výtvarná 
soutěž v rámci 
výstavy „Šikov-

né ruce našich seniorů“. Téma-
tem byly Velikonoce. Stejně jako 
mnoho dalších odvážlivců v ka-
tegoriích od škol mateřských 
až po střední jsme se zúčastnili 

Šikovné ruce
i my. Obsadili jsme 1. a 2. místo 
v 5. věkové kategorii – střední 
školy. Z vyhlášení výsledků na 
Výstavišti v Lysé nad Labem jsme 
si odnesli ceny v podobě výtvar-
ných pomůcek, diplomy a pamět-
ní listy. Ocenění za naše výtvar-
né práce si vážíme a těšíme se na 
příští ročník soutěže.

Tereza Dotlačilová a 
Petra Černá, 2.M
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Dne 14. 4.
2010 Ob-
chodní aka-
demie v Lysé 
nad Labem 

uspořádala pro studenty druhého 
ročníku environmentální projekt 
pod vedením R. Mlázovské.

Program projektu se skládal ze 
tří částí: 

První byla prohlídka zámecké 
zahrady s fundovaným výkladem 
Ing. Svobody z odboru životního 
prostředí.  Seznámil studenty s její 
historií a rozdělením, s fl órou i fau-
nou, plány na nejbližší období, po-
zval je na akce pravidelně uskuteč-
ňované v této lokalitě.  Upozornil 
je také na  hlavní nebezpečí , které 
park ohrožuje – vandalizmus.

Druhá část byla plně v režii 
PhDr. Marie Kořínkové, která svým 
poutavým vyprávěním studentům 
učarovala.  Ukázala jim krásy zá-
meckého parku z uměleckého a his-
torického pohledu – sochy Maty-
áše Brauna. Díky ní se žáci dostali

 
Maturita – to je vše, co pot ebujete k p ijetí na naši školu. 
Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o.  
otevírá ve školním roce 2010/11 tyto studijní obory jak v denní, 
tak i v kombinované form  studia: 
Diplomovaný zdravotnický záchraná    
Diplomovaný farmaceutický asistent   
Sociální práce   
Na st ední škole – dálkové studium: 
P edškolní a mimoškolní pedagogika 
Náš absolventský diplom je garancí Vašeho 
budoucího zam stnání. 
 
Kontakt: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o. 

   Nám. 5. kv tna 2, 250 88 elákovice  
    tel. 326 999 342     
                 e-mail: info@mills.cz 
                 www. mills.cz  

Environmentální projekt na OA

do prostor lyského zámku, který 
slouží seniorům a není veřejně pří-
stupný. V interiéru obdivovali hlav-
ně fresky, obrazy a architekturu 
kaple.

Třetí část byla kreativní. Účast-
níci projektu volili aktivitu jim nej-
bližší – zdobení květináče dekupá-
ží, drátováním či oplétáním papí-
rovou technikou. Dekorovaný kvě-
tináč si mohli s pokojovou květinou 
odnést domů. Na papírovou techni-
ku jsou mistry zdejší senioři, a pro-
to jsme je poprosili o pomoc a pře-
dání zkušeností.

V rámci evaluace každý odpově-
děl na otázky vědomostního testu. 

Závěrem studenti vyhodnoti-
li projekt vyplněním anonymního 
dotazníku. Mohli se vyjádřit k jed-
notlivým aktivitám. Sto procent do-
poručuje konání této aktivity v dal-
ším školním roce beze změn. Sto-
jí za povšimnutí, že všechny části 
našly své příznivce ve vyrovnaném 
poměru. 

Mgr. Alena Šmídová

Studenti slaví Jaro Evropy
S t u d e n -

ti 4. B na 
O b c h o d -
ní akademii 
v Lysé n. L. 

pořádali v pátek 30. dubna pro-
jekt s názvem Jaro Evropy. Jeho 
cílem bylo upozornit na pospo-
litost všech států Evropy, upev-
nit a rozšířit znalosti o Evrop-
ské unii, zlepšení a rozšíření přá-
telských vztahů ve škole kolek-
tivní spoluprací mezi studenty 
a zároveň také praktická doved-
nost maturantů uspořádat a koor-
dinovat svůj projekt.

Spring Day, jak zní jeho originál-
ní název, se slaví již od roku 2002, 
kdy s jeho nápadem přišel evrop-
ský Konvent jako se soutěží, kte-
rá je určena pro všechny základní 
a střední školy. Letošní kam-
paň byla zahájena 25. břez-
na komisařkou Vassiliou a bu-
de trvat až do konce června.
Do projektu se přihlásilo již 
3.000 škol. Jaro Evropy se zároveň 
snaží studenty motivovat k tomu, 
aby dokázali říct své názory na nej-
novější změny v Evropské unii. 
Školy se mohou zapojit do různých 
aktivit a soutěží. Každý rok je za-
měřen na jiné téma a letos se vě-
nuje tématu „Evropské občanství 
a základní práva“, zároveň je letoš-
ní rok i bojem proti světové chudo-
bě a sociálnímu vyloučení. 

Studenti 4.B si pro své spolužá-
ky připravili program, během kte-
rého se koedukované skupiny ze 
všech ročníků snažily plnit vědo-
mostní úkoly o EU ze zeměpis-
né i ekonomické oblasti. V každé 
třídě bylo jedno stanoviště zamě-
řené na jeden evropský stát nebo 
evropskou organizaci. „V naší 
plně vybavené počítačové učeb-
ně jsme s kolegou Tomášem Kar-
lem promítali prezentaci o huma-
nitární organizaci ADRA a poté 
jsme své spolužáky prověřili tes-
tovou formou. Všechny skupiny 
báječně spolupracovaly a bavily 
se,“ řekla Zuzana Buldrová, jedna 
z organizátorek.

Skupiny sbíraly na stanovištích 
body. Závěrem akce bylo vyhlášení 
výsledků, při kterém vítězové zís-
kali medaile a sladkosti. 

„Studenti využili možnosti zú-
častnit se této akce za podpory pro-
jektu Malé granty, který je fi nanco-
ván Fondem T-Mobile. Malé gran-
ty umožňují studentům se naučit 
uspořádat a realizovat své projekty. 
Probíhají již čtvrtým rokem a do-
teď bylo zrealizováno 130 projek-
tů na 28 školách v České republice 
a dalších sto proběhne v tom-
to roce.“ řekla Dagmar Novotná, 
koordinátorka projektu Malé 
granty.

Michaela Gottwaldová,
studentka 4.B
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Program Červen 2010

NABÍZÍME TENTO PROGRAM
Pro děti:
Yamaha Class - Hrátky s robátky (každou středu dopoledne)
 - pro děti od 4 do 18 měsíců 
Yamaha Class - První krůčky k hudbě 
(každé úterý odpoledne a ve středu dopoledne)

    - pro děti od 18 měsíců od 4 let 
Hravé cvičení s hudbou a náčiním (každý čtvrtek dopoledne)
 - pro rodiče a děti ve věku 1,5 až 2 roky

 Hravé cvičení s hudbou a náčiním (každé úterý dopoledne)
 - pro rodiče a děti ve věku 2 až 3 roky 
Tvořeníčko - pro děti od 3 let (každé  úterý odpoledne)
Angličtina - pro děti od 3 let (každou středu odpoledne)
Hrajeme si s angličtinou anebo anglicky hravou formou 
(každé úterý dopoledne)
- pro děti od 3 let

Hravé cvičení pro předškoláky (každé pondělí odpoledne)
- pro děti od 4 do 6 let 

Yamaha Class - Rytmické krůčky (každé úterý odpoledne)
 - pro děti od 4 do 6 let
Miminkoviny (každý pátek dopoledne)
- pro maminky s dětmi od narození do 1 roku 

Pro dospělé: 
Angličtina pro dospělé (každé úterý v podvečer)
 - pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé 
Cvičení na míčích s hlídáním dětí (každý čtvrtek dopoledne)
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí (každé úterý dopoledne)
JÓGA neboli relaxační cvičení (každý čtvrtek v podvečer)
Miminkoviny (každý pátek dopoledne)
- pro maminky s dětmi od narození do 1 roku 
Příležitostné hlídání dětí - nutná rezervace PŘEDEM
  Každý všední pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin
  Děti budou hlídány „tetou“ s pozitivním přístupem k dětem; děti 
si budou moci nejen hrát, ale bude pro ně připraven i program jako 
v mateřské školce s tím, že se v rámci týdne budou děti věnovat 
každý den jiné aktivitě (hudba, výtvarná činnost, tvoření, cvičení, 
mluvené slovo apod.)

 
UPOZORŇUJEME NA TYTO AKCE / NOVINKY
každé úterý od 10.30 hodin 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ  s hlídáním dětí
čtvrtek 3. 6. 2010 a pátek 4. 6. 2010  
PRODEJ VĚCÍ V DOBROČINNÉM BAZÁRKU ZA 5 AŽ 20 KČ
úterý 8. 6. 2010 od 16.30 hodin 
TVOŘENÍČKO s Radkou – tvoření pro děti od 3 let
středa 9. 6. 2010 od 15 a 16 hodin 
HRAVÁ ANGLIČTINA – anglicky hravou formou pro děti od 3 let
čtvrtek 10. 6. 2010 od 14.30 do 18.00 hodin 
TAROTY – 1. část kurzu, na kterém se naučíte nejen vykládat 
karty
sobota 12. 6. 2010 od 15.00 hodin 
POHÁDKOVÁ CESTA S PARNÍČKEM – zábavné odpoledne 
pro děti a rodiče
úterý 15. 6. 2010 od 16.30 hodin 
TVOŘENÍČKO s Terezou – tvoření pro děti od 3 let

Hernu máme otevřenou
každý všední pracovní den.

Pondělí:   9.00 - 12.00 hod.
Úterý:    14.00 - 18.00 hod.
Středa:    9.00 - 12.00 hod.
Čtvrtek: 14.00 - 18.00 hod.
Pátek:       9.00 - 12.00 hod.

středa 16. 6. 2010 od 15 a 16 hodin 
HRAVÁ ANGLIČTINA – anglicky hravou formou pro děti od 3 let
čtvrtek 17. 6. 2010 od 14.30 do 18.00 hodin 
TAROTY – 1. část kurzu, na kterém se naučíte nejen vykládat 
karty
sobota 19. 6. 2010 od 13.00 hodin 
MONTMARTRE – i letos zde nebudeme chybět se svým stánkem 
a atrakcemi pro děti
úterý 22. 6. 2010 od 16.30 hodin 
TVOŘENÍČKO s Terezou – tvoření pro děti od 3 let
středa 23. 6. 2010 od 15 a 16 hodin 
HRAVÁ ANGLIČTINA – anglicky hravou formou pro děti od 3 let
úterý 29. 6. 2010 od 16.30 hodin 
TVOŘENÍČKO s Terezou – tvoření pro děti od 3 let

Více informací a aktuální oznámení na www.mcparnicek.cz

Občanské sdružení Pro Dětský úsměv provozující Mateřské 
centrum Parníček v Lysé nad Labem děkuje všem, kteří v roce 
2009 Mateřskému centru Parníček pomohli, a to ať již svojí pra-
cí, fi nančně či materiálně.

Naše poděkování patří:
•  všem maminkám a tatínkům, kteří nám pomáhají při 

        našich akcích i s každodenním provozem našeho MC
•  všem, kteří s námi spolupracují při realizaci programu 

        pro děti i dospělé
•  panu Vítovi Krawciwovi – nábytek JAMALL
•  společnosti Botanicus, spol. s r.o.
•  společnosti STAVAŘI s.r.o.
•  Úřadu práce v Nymburku
•  Krajskému úřadu pro Středočeský kraj
•  Městu Lysá nad Labem
•  Mgr. Bc. Radimu Hankemu, advokátovi
•  Mgr. Radce Bláhové, advokátce
•  společnosti Lowlands International s.r.o
•  paní Olze Bláhové – textilní zboží a galanterie
•  panu Karlu Kopejtkovi – prodej a servis kol
•  cukrárně a kavárně Campiello
•  paní Marii Herclíkové – hračky a drogerie
•  restauraci U Labutě
•  paní Monice Krejčí – vydavatelství a nakladatelství M-inzert
•  společnosti JPC s.r.o.
•  Mgr. Karině Holubové
•  paní Ireně Hoskovcové

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a věříme, že nám zachová-
te přízeň i v dalších letech. 

Bez Vás bychom naše Mateřské centrum nemohli provozovat 
v současném rozsahu. O tom, že má Vaše podpora smysl, svědčí 
mimo jiné i to, že naší hernu, kroužky a námi pořádané venkovní 
akce navštívilo v roce 2009 přes 7.500 dětských a dospělých ná-
vštěvníků. Děkujeme!

Organizační tým Mateřského centra Parníček

Poděkování 
MC Parníček
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Mate ské centrum Parní ek za finan ní podpory  
Cukrárny a kavárny Campiello 

a M sta Lysá nad Labem Vás srde n  zve na 

Pohádkovou cestu 
s Parní kem 

v sobotu 12.6.2010 

od 14 do 17 hodin 
 

Start a prodej vstupenek: 
- p ed cukrárnou Campiello 
 na Nám. B. Hrozného 

Setkání s pohádkovými 
bytostmi: 

- v zámeckém parku (vstup 
je hlavní branou se 
závorou) 

Divadélko „Pejsek a ko i ka“: - v letním kin  od 16 hodin 
Výdej odm n pro d ti, ob erstvení, prodej vstupenek 
na divadlo: - u letního kina 
 

Vstupné: 50,- za dít  – v cen  je zahrnuta ú ast na sout žích,  
    odm na a shlédnutí divadla 
   25,- K  za dít  – v cen  je zahrnuto shlédnutí divadla 

Symbolické pá-
lení čarodějnic 
a oheň z kartonu 
na dvoře Mateřské-
ho centra Parníček 

měl za úkol nejen vyhnat zimu, ale 
také oslavit příchod nové sezóny 
venkovních akcí, které tato organi-
zace pro děti z Lysé chystá již tra-
dičně. 

Na čtvrtek 29. 4. připravili ro-
diče z Parníčku bohatý program, 

Čarodějnice pro nejmenší a další plánované akce v roce 2010

na který se přišlo podívat víc jak 
60 dětí. U vrat je přivítaly strašidel-
né čarodějnice, za které se převlék-
ly maminky z centra. Program za-
hájilo maňáskové divadélko s po-
hádkou o čem jiném než o čaro-
dějnicích – jedné hodné a jedné 
zlé. Následovalo cvičení dětí, jak 
správně nasednout na koště. Poté 
si děti společně s rodiči vyráběli 
z papíru, sázeli kouzelné fazole 
a nechybělo ani pohoštění v podo-

bě grilovaných špekáčků a domá-
cích buchet.

Další akcí Parníčku bude nově 
Pohádková cesta s Parníčkem. 
Tato, rodiči a dětmi velmi oblíbe-
ná akce, tradičně pořádaná o. s. 
Empatií, se bude konat v sobotu 
12. 6. 2010 od 14 hodin, převážně 
v zámeckém parku a letním kině. 
Kromě klasických pohádkových 
postav a dobrodružné výpravy do 
zámeckých zahrad bude pro děti 

připravené malé překvapení.
Dále Vás Mateřské centrum Par-

níček zve na Montmartre, Šporko-
vy slavnosti, kterých se také aktiv-
ně účastní; na podzim pak již tra-
dičně pořádaných akcí s názvem 
Odpoledne pro Parníček a Bram-
boriáda. 

Veškeré informace naleznete na 
www.mcparnicek.cz nebo na recep-
ci v Mateřském centru Parníček.

Jednou při tělocviku dostala 
paní učitelka skvělý nápad.
Vyzvat na souboj ve vybíjené
rodiče. Domluvili jsme se na
středě 5. května na 16 hodin. 

Na odpolední souboj jsme se 
pečlivě připravovali. V těláku 
jsme trénovali vybiku a ve vý-
tvarné výchově jsme křídou na-
malovali portrét maminky, pro-
tože o víkendu slaví všechny ma-
minky svůj svátek. Možná si ří-
káte, že portrét je pro třeťáky těž-
ký, ale nám se všechny mamin-
ky moc povedly, protože obrázek 
maminek si s sebou nosíme pořád 
ve svém srdíčku. Maminky jsme 
předem poprosili, aby nám na od-
poledne upekly nějaké občerstve-
ní. Při sportu vyhládne.

Ve středu jsme se ve škole ne-
mohli dočkat konce vyučová-
ní. Konečně byla poslední hodi-
na a čas utkání se kvapem blížil. 
Odpoledne jsme se sešli ve třídě, 
kde jsme se převlékli do sportov-
ního. Všichni společně jsme se 
potom přesunuli do tělocvičny. 
Paní učitelka zapískala na píšťal-
ku. Nastoupili jsme po družstvech. 
Rodičů přišlo opravdu hodně, 

ale my jsme se zápasu nebáli. 
Paní učitelka upřesnila pravidla 
a hra mohla začít. Nejdřív 
jsme vedli. Než se rodiče stači-
li rozkoukat, byli skoro všich-
ni vybiti. První hru jsme pro-
hráli o jeden život. Při odve-
tě už byli rodiče lépe rozehraní 
a pěkně nám to natřeli. Sice jsme 
dvakrát prohráli, ale nebyli jsme 
vůbec smutní, vždyť to byla jenom 
hra. Ve zbylém čase jsme si zahrá-
li ještě naší oblíbenou hru Všichni 
proti všem. 

Po zápase jsme zase všichni šli 
do třídy. Tam jsme si dali svačinu. 
Mňam. Pak následovalo ještě pře-
kvapení pro maminky. Na tabuli 
jsme připevnili magnetkami por-
tréty maminek. Maminky dosta-
ly úkol. Najít si ten svůj. Všechny 
se nakonec dopátraly, na kterém 
obrázku jsou. Výkresy se jim vel-
mi líbily a maminky slíbily, že si je 
dají zarámovat. 

Celé odpoledne se vydařilo, 
byl to moc krásný den. Doufáme, 
že se za rok zase takhle sejdeme. 
A za rok určitě vyhrajeme my.

Žáci 3.B, 
ZŠ J. A. Komenského

Soutěžní a zábavné odpoledne 
s rodiči aneb kdo z koho
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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

St 2.6. MUDr. Chocholová
Čt 3.6. MUDr. Dáňová
Pá 4.6. MUDr. Matasová
So 5.6. MUDr. Dáňová
Ne 6.6. MUDr. Dáňová
Po 7.6. MUDr. Čerňanská
Út 8.6. MUDr. Matasová
St 9.6. MUDr. Chocholová
Čt 10.6. MUDr. Dáňová
Pá 11.6. MUDr. Dáňová
So 12.6. MUDr. Chocholová
Ne 13.6. MUDr. Chocholová
Po 14.6. MUDr. Čerňanská
Út 15.6. MUDr. Matasová
St 16.6. MUDr. Chocholová
Čt 17.6. MUDr. Dáňová
Pá 18.6. MUDr. Chocholová

So 19.6. MUDr. Čerňanská
Ne 20.6. MUDr. Čerňanská
Po 21.6. MUDr. Čerňanská
Út 22.6. MUDr. Matasová
St 23.6. MUDr. Chocholová
Čt 24.6. MUDr. Dáňová
Pá 25.6. MUDr. Čerňanská
So 26.6. MUDr. Matasová
Ne 27.6. MUDr. Matasová
Po 28.6. MUDr. Čerňanská
Út 29.6. MUDr. Matasová
St 30.6. MUDr. Chocholová
Čt 1.7. MUDr. Dáňová
Pá 2.7. MUDr. Matasová
So 3.7. MUDr. Dáňová
Ne 4.7. MUDr. Dáňová

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA

Komenského 1534 (budova ZŠ Komenského), Lysá n. L.
V souvislosti s rozšířením ordinačních hodin

přijímáme do péče nové pacienty.

ORDINAČNÍ HODINY

   PO 730 - 1230 1300 - 1500 odpolední hodiny pro objednané pacienty
   ÚT 730 - 1230 1300 - 1500 odpolední hodiny pro objednané pacienty
   ST      ------------ 1200 - 1800

   ČT 730 - 1230       -------------
   PÁ 730 - 1230       -------------

TEL.: 325 551 948

Většina občanů Lysé nad Labem 
ví, že Střední škola oděvního a gra-
fi ckého designu Lysá nad Labem 
poskytuje žákům, kteří nemohou 
denně dojíždět do školy, ubytování 
v domově mládeže.

     Domov mládeže však nezajiš-
ťuje žákům pouze ubytování, ale na-
bízí také různé volnočasové aktivity. 
V letošním školním roce byla nabíd-
ka bohatší. Podařilo se nám získat 
dotaci z Fondu primární prevence 

Projekt „Aktivitou k prevenci 
užívání legálních drog“

Projekt se uskutečnil za fi nanční
podpory Fondu primární prevence
Středočeského kraje na rok 2009

Středočeského kraje na rok 2009 ve 
výši 25 000 Kč na projekt „Aktivitou 
k prevenci užívání legálních drog“. 
Jak název napovídá, šlo nám hlavně 
o to, abychom žákům nabídli smys-
luplné využití volného času. Díky 
přidělené dotaci jsme mohli pořídit 
stolní hry a stolní fotbal, který si žáci 
velmi přáli, navštívili jsme několik 
muzikálových představení, zajistili 
pronájem tenisové haly a zakoupili 
potřeby pro práci Klubu šikovných 
rukou, který vede paní vychovatelka 
Jitka Šenkýřová. O projektových ak-
tivitách domova mládeže pravidelně 
informují internetové stránky školy 
www.soulysa.cz.

J. Žigová,
vedoucí domova mládeže

Tam uprostřed paneláků,
mezi stromky za plotem,

ukrytá je před zlým světem,
krásná pohádková zem.

Vzduch tu voní dětským smíchem,
spěch dostává červenou,

vracíš se na cestu známou,
vzpomínkami zbarvenou.

Program prevence protipožár-
ní ochrany obyvatel HASÍK spolu 
s příslušníky HZS z Mladé Bole-
slavi zamířil na naší základní ško-
lu. Práce instruktorů upoutala vel-
kou pozornost žáků.  Cílovou sku-
pinou byli žáci 3. ročníku, kteří se 
ve dvou setkáních (ještě jedno je 
čeká), seznámili s důležitými zása-

dami požární ochrany. Např. Kdo 
to jsou hasiči a co je jejich práce. 
Co je bezplatná telefonní linka tís-
ňového volání. Který oheň je „dob-
rý“ a který je „zlý“. Nalezené zá-
palky a hra s nimi. 

Podstatou preventivního pro-
gramu je vzájemná důvěra a ne-
ustálá komunikace mezi předná-

Za prevencí  s „Dráčkem Hasíkem“ na ZŠ J. A. Komenského
šejícími instruktory a dětmi. Vel-
ký důraz je kladen na maximální 
využití názorných pomůcek a vy-
užití preventivně výchovných ma-
teriálů, jako drobných odměn pro 
děti. Největší pozornost dětí upou-
tal plyšový maskot, dráček Hasík, 
podle kterého je program pojme-
nován.

Dvě setkání proběhla u nás ve 
škole. Na třetí tzv. doplňkovou ho-
dinu jsme pozváni k návštěvě jed-
notky PO v Mladé Boleslavi s pro-
hlídkou a ukázkou hasičské techni-
ky. Děti navštíví operační středisko 
a bude jim vysvětlen princip služeb. 
Už se moc těšíme.

Mgr. Hana Fabiánová

Zdejší paní učitelky
zaklel hodný čaroděj,

tak jim vrásky nepřibývaj’
a zlobit se neuměj’.

Dnes naposled zavřu branku
bezstarostným dětským snům,

ruku v ruce se svým synkem
půjdeme vstříc školním dnům.

Děkuji všem za krásné dny
a “Mašince” přála bych,

spoustu dalších skvělých dětí
a rodičů poslušných!

Vancovi  

MŠ Mašinka
Poděkování
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Za Lysou krásnější XXXIV.

Cestou na Sídliště mne loni v červenci zaujala předzahrádka domu 
č. p. 1063 ve Šmeralově ulici. Nápaditá je jak výsadba trvalek a keříků 
u kanalizační vpusti, tak i druhová skladba. Asi nejnápadnějšími keři jsou 
červenolisté vajgélie. Předzahrádka je pak barevně doplněna o bohatě kve-
toucí truhlíky v oknech. Celkově se jedná o velmi zdařilou úpravu fasády 
domu i veřejného prostranství, která je hodná následování.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

V neděli 4. dubna 2010 skončila 
výstava „Šikovné ruce našich seni-
orů“. Bylo to již po jedenácté, kdy 
návštěvníci z celé republiky moh-
li shlédnout více jak 4 300 nádher-
ných prací od 9set vystavovatelů.   
K vidění zde byly krásné práce růz-
ných technik i materiálů, výrobky 
malované, vyšívané, pletené, háč-
kované, batikované, ze dřeva, kovu, 
papíru… Je až ku podivu, co vše do-
kážou šikovné ruce vytvořit. Svůj 
vztah k literatuře letos vyjádřilo 
35 účastníků ve svých dílech v pró-
ze a poezii. Počítačové prezentace 
a fotografi cká soutěž měly také své 
obdivovatele.

Výstavu si oblíbili lidé všech vě-
kových kategorií, protože zde na-
cházejí spoustu podnětů a inspira-
ce pro svá další tvoření.

V jedné expozici jsme mohli číst: 
„Možnost milovat vše krásné kolem 
nás, nám přináší potěšení ve všed-
ním životě, které nás vrací do dět-
ských snů… V Kladenské expozici 
jsme si početli tato slova: „Naším 
cílem je  - ze života se radovat, krás-
né výrobky rozdávat a šikovné ruce 
našich seniorů v Lysé nad Labem 
každý rok světu ukázat…“

„Úsilím tří generací, chlubíme 
se hezkou prací.“ Tato slova vé-
vodila expozici Domov na Zámku 
Lysá nad Labem a skutečně i tady 
se mají senioři čím chlubit. Přímo 
na výstavišti předváděli tkaní kobe-
rečků a šití polštářků. Z jejich dal-
ších výrobků zaujaly zajímavě ře-
šené tašky a chňapky. Milým po-
hlazením na duši byli andělíčci 
z kovu, které s láskou vytvořil pan 
Josef Zumr. Bylo velice těžké vy-
brat v anketě práci, která nás nej-

více zaujala. Všechny jsou nádherné. 
Po celou dobu výstavy probí-

hal doprovodný program. Kape-
la „TOX“ z Poděbrad byla úžasná 
a každého potěšily známé melodie. 
Působivé bylo i vystoupení seniorek 
z Poděbrad, které tančily při coun-
try melodiích. Velký úspěch měla 
„Kavárnička dříve narozených“, 
kde vyhrávala „Šporkovjanka“ pod 
vedením Dr. Kořínka. Návštěvní-
ci si zde mohli zazpívat i zatanco-
vat. Seniorky z Klubu důchodců 
Lysé nad Labem a Litole zhotovily 
700 drobných dárků, které rozdaly 
návštěvníkům výstavy.

Nestačí mi slova uznání a po-
děkování všem, kteří se na přípra-
vě a průběhu výstavy podíleli. Vel-
ké poděkování patří celému kolek-
tivu pracovníků Centra sociálních 
a zdravotních služeb v Lysé nad La-
bem pod vedením paní Věry Souč-
kové, ale i celému CSZS z Poděb-
rad v čele s paní ředitelkou Emilií 
Třískovou.

Je toho hodně, co senioři umí,
svou zručnost, nápady, cit i lásku 
ve svých dílech předvádějí. 
Koníček i zábava
pro mnohé lidi to je, 
každý návštěvník výstavy 
z hezkých výrobků se raduje.
Za rok, až jaro se nám předvede 
v celé své kráse, přijďte na výstavu
„Šikovné ruce našich seniorů“
do Lysé nad Labem podívat se zase.                                                                                                                                            
Nebudete zklamáni,
to dnes už dobře vím,                                                                                   
ráda Vás tu přivítám a pozdravím.   

Alena Hradecká,
Klub důchodců Lysá n. L.

... byl název výstavy, která se 
spolu s lázeňským veletrhem 
konala o velikonočním víkendu
na výstavišti v Lysé nad Labem.
Senioři z Tišnova se na této vý-
stavě nejen byli podívat, ale ně-
kteří zde vystavovali i svoje výrob-
ky. Z celé České, ale i Slovenské 
republiky zde bylo k vidění přes 
4 000 prací. O to více nás může 
těšit, že v oblasti ručních prací 
v kategorii pečovatelských služeb 
získala ocenění paní Marie Bár-
tová, obyvatelka domu s pečova-
telskou službou na Králově uli-
ci  za svoje krásná, vyšívaná přání 
k různým příležitostem. 

Kromě výstavy jsme si na výle-
tě prohlédli okolí kostela v Lysé 
nad Labem a zámeckou zahradu, 
ve které je množství soch od žáků 
mistra Matyáše Brauna, například 
alegorické sochy čtvero ročních 
období, ztvárnění jednotlivých 
měsíců v roce, volné sochy postav, 
zvířat apod., jak jsme se dozvěděli 
z poutavého vyprávění PaedDr. 
Marie Kořínkové. Takovou krásu 
nikdo z nás nečekal. Rádi se sem 
vrátíme, až bude zahrada v plné 
zeleni a květu. 

Šikovné ruce našich seniorů
A co na závěr? Žijeme v do-

bě, kdy je starý člověk v očích
některých lidí odepsaný a myslí
si to o sobě třeba i on sám. Výsta-
va v Lysé nad Labem seniory mo-
tivuje a dává jim možnost doká-
zat, kolik krásy dovedou ještě roz-
dávat, a že se mladí mají od nich 
stále co učit. 

Za účastníky zájezdu
z Moravy

 Ludmila Cvrkalová

Paní Bártová s oceněním v soutěži Šikovné ruce našich seniorů...                                    ... a její vyšívaná přáníčka

Vzpomínka na výstavu
„Šikovné ruce našich seniorů“

Prodám hezký prostorný rodinný dům
5+2/garáž ve Staré Lysé. Cena 3.990.000 Kč. 

Tel.: 739 433 109.
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Již brzy spolehlivý 

internet 
pro domácnosti i  rmy 

v celé Lysé                 

lyske_listy_105x148.indd   1 4.5.2010   21:34:30

v Lysé nad Labem, U Nové hospody 912/16, 

Smluvní 
GUARD, FAB, MUL-T-LOCK

 kopií dle originálu

Systémy 
EZS

Út 16 - 18 15 - 18 | Pá 14 - 18 | So 8 - 12

Zprostředkování hypoték
a jejich srovnání

u všech bankovních ústavů

Jaroslava Doležalová, St. Vestec 17
mob. 602 272 026

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa Taxus

    prodej mulčovací kůry s odvozem na vaší zahrádku
    výškové práce, kácení a průklest stromů
    zakládání a údržba zahrad a parků
    drobné stavební a zemní práce
    výsadba stromů a keřů
    řez ovocných stromů
    návrhy a projekty sadových úprav
    komplexní smluvní údržba
    poradenská činnost
    aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

Sídlo fi rmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8 - Ďáblice, U Chaloupek 14/13
Telefon: 606 17 11 19
E-mail: zahradytaxus@seznam.cz
Web: www.taxus.webnode.cz

strom
rků

úprav

Dne 23. 5. 2010 se uskutečnil 
na farské zahradě dětský den, po-
řádaný Farní charitou v Lysé nad 
Labem.  Našimi hosty byly i děti 
z dětského domova v Milovicích. 
Vystoupil klaun Ferda se svým 
programem a přivezl s sebou i na-
fukovací hrad, na kterém se děti 
pořádně vyřádily. Bylo zde spous-
ta soutěží, sázely se kytičky, kte-
ré si pak odvezly děti do dětského 

Dětský den

domova. Počasí nám přálo, a tak 
si odpoledne všechny děti oprav-
du užily. Za pomoc při organiza-
ci akce patří poděkování Stando-
vi Svobodovi, rodině Šípkových, 
Svobodových a Kundrlíkových, 
Martině Klejchové, Olince Čvan-
čarové a Aničce Galambošové. Tě-
šíme se na vás za rok, na dalším 
dětském odpoledni. 

Martina Svobodová
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 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O
RPSN od 199,71%

k03-90x100_CB.indd   1 30.3.2010   11:17:10

AUTO-MOTO DÍLY
 -  prodej náhradních dílů,autobaterií, pneumatik 

NA VŠECHNY DRUHY VOZŮ
PRODEJ A VÝKUP nových i použitých dílů ŠKODA

MOTOSERVIS – Babetta, Simson, MZ, Jawa, Pionýr
Prodej, bazar a servis malých motocyklů

Kontakt: Ladislav Takač
Sojovická 367, Lysá nad Labem

 tel.: 608 137 138, 603 505 044, 325 551 501

Stále se Vám nedaří zhubnout?
Využijte služeb výživového poradce

a sportovního dietologa!
- individuální skupinové poradenství
- sestavení redukčního plánu
- úprava jídelníčku a výživová doporučení

Nově otevřená ordinace:
Zdravotní středisko č. p. 214, Lysá nad Labem

Renata Zápotocká, tel.: 775 246 033
e-mail: renata.zapotocka@seznam.cz

Individuální výživové poradenství
•Sestavení výživového plánu s přihlédnutím na konkrétní   

požadavky a možnosti klienta. 
• Osobní přístup

•Diagnostika složení těla

 Kontakt: Helena Takačová Šnajdrová – výživový poradce
Vojanova 1716, Lysá nad Labem

www.nutricniporadenstvi.cz
info@nutricniporadenstvi.cz

tel.: 737 032 526

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ

Přivezeme, odvezeme, přestěhujeme,
dodávkové a nákladní vozy

s hydraulickým čelem.

Tel.: 602 419 556, 728 612 554
e-mail: doprava.kunc@seznam.cz

www.autodopravakunc.cz

Ceny ráme kové sloupkové inzerce v Listech
     +DPH 20%
1 strana (A4)  4 000 K  800 K
1/2 str. (A5)  2 000 K  400 K
1/4 str. (A6)  1 000 K  200 K

š. x  v.
9 x 10 cm 839 K  168 K
9 x   9 cm 757 K  151 K
9 x   8 cm 675 K  135 K
9 x   7 cm 593 K  119 K
9 x   6 cm 511 K  102 K
9 x   5 cm 429 K    86 K
9 x   4 cm 347 K    69 K
9 x   3 cm 265 K    53 K
9 x   2 cm 183 K    37 K
9 x   1 cm 100 K    20 K
9 x 0,5 cm (1 ádek)  ZDARMA!

Uzáv rka je vždy 5. dne v p edchozím m síci!

Sleva p i opakování inzerátu 3x a více - 20%!

P i platb  na fakturu uvád jte p i objednání faktura ní 
adresu, I O a DI . Inzerci je možno zaplatit i v hoto-
vosti v pokladn  M Ú.

Prodám stůl no stolní tenis -  jako nový za 3.300 Kč.  
Mob.: 723 035 391, Lysá n. L.
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MOŽNOST AUTA K ZAPŮJČENÍ!

Ruční mytí vozidla
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V sobotu 17. 4. se už podruhé ko-
nal v areálu Psí školy SUPERPES 
speciální agility závod pro mini 
a maxi plemena. Sjelo se 80 závod-
níků z celé České republiky a přivez-
li sebou psí sportovce všech mož-
ných plemen i neplemen. Bylo se 
opravdu na co dívat, paleta a pest-
rost psů byla opravdu bohatá. Nej-
početněji byli zastoupeni v kate-
gorii XS a S jorkšírští teriéři a či-
vavy, a protože součástí závodu byl 
BULL CUP (speciální soutěž pro 
plemena typu bull), sešlo se na jed-
nom místě devět bulteriérů, kteří se 
zasloužili o opravdovou podívanou.

Závodilo se ve dvou výkonnost-
ních kategoriích, začátečníci a po-
kročilí, a ve čtyřech velikostních ka-
tegoriích – XS, S, M, L. Mnoho za-
čínajících psovodů bylo opravdu 
prvně na závodech, a tak si teprve 
zvykali na závodní atmosféru, hluk 
z mikrofonu a nervozitu. Příletosti 
si zazávodit a naostro prověřit své 
dovednosti při opravdových závo-
dech využily i naše juniorky. V ka-
tegorii XS závodila Kristýna Hejňá-
ková se svou jorkšírkou Kety a spo-
lu obsadily krásné 8. místo v soutěži 
jumping. Dále Karolína Kubíčková, 
která je sice už ostřílená závodnice 
(závodí se svým psem border kolie 
Ediem), ale s jorkšírkou Jessy tré-
nuje teprve pár měsíců, a tak zúro-
čily jejich snahu a zabodovaly. Pat-
řilo jim 6. a 8. místo.

V kategorii large – začátečníci zá-

vodila droboučká Bára Rubešová se 
svým ohromným zlatým retrívrem 
Falcem a umístili se na krásném 
5. místě. Naprostou hvězdou dne 
se stala Kája Šonská, která se stala 
absolutní vítězkou v součtu všech 
běhů dne a obsadila 1. místo v ka-
tegorii pokročilí small. Ze všech na-
šich děvčat máme radost a je vidět, 
že práce s mládeží má své výsledky.

Dalším velmi úspěšným psíkem 
byl pražský krysařík Miko pana 
Martina Ouředníka, který suverén-
ně vyhrál kategorii XS pokročilí 
a tím obhájil své vítězství z minulé-
ho roku.

Celý den svítilo sluníčko, závod 
proběhl v příjemné pohodě, a to 
i díky sponzorům této akce: 
www.candy.cz, www.almica.cz, 
www.vafa.cz, www.dibaq.cz. Ví-
tězové si odvezli krásné poháry 
a ceny, všichni účastníci dostali 
dárkové taštičky s dobrůtkami pro 
psy a při loučení přislíbili účast na 
dalších závodech v naší Psí škole 
SUPERPES.

Ráda bych poděkovala všem na-
šim členům a kamarádům za po-
moc, bez dobré party lidí bychom 
nemohli tak velký závod organi-
zovat. Na dobrovolném vstupném 
jsme vybrali 1.300Kč, které jsme 
odevzdali útulku Velas v Lysé nad 
Labem.

Podrobné výsledky a foto najdete 
na www.superpes.cz.

Romana Hanousková st.

Mini-maxi SUPERPES

Zájemce o účast na tomto zá-
vodu, který se každoročně konal 
v červnu, musíme letos zklamat. 
Akci jsme pro letošek zrušili, proto-
že jsme předpokládali rekonstruk-
ci sokolovny, která pro závodníky 
představuje sociální zázemí. Z růz-
ných důvodů však musíme, na po-

Sokolský triatlon

Oddíl AEROBIKU TJ Sokola Lysá nad Labem
Pondělí, úterý a středa vždy od 19.00 do 20.15 hod.

Lekce, které nabízíme:

Dance aerobic
Je intenzivní aerobní lekce zaměřená na trénink kardiovaskulár-
ního systému, redukci tuků, rozvoj pohybové koordinace a pamě-
ti. Lekce je určena pro mírně pokročilé a pokročilé, náplní hodi-
ny jsou složitější choreografi e obohacené o taneční prvky a na zá-
věr stretching. 

Step aerobic
Je určený pro mírně pokročilé a pokročilé, náplní hodiny je složi-
tější choreografi e, na závěr posilování horní poloviny těla a stret-
ching. Step aerobic je intenzivní aerobní lekce zaměřená na tré-
nink kardiovaskulárního systému a rozvoj pohybové koordinace 
a paměti, dochází k odbourávání podkožního tuku a posiluje se 
zejména dolní část těla. 

Thai Box-robics
Je cvičení vhodné pro začátečníky i pokročilé. Jde o moderní for-
mu aerobiku, vycházející z prvků východního bojového umění. 
Jednotlivé prvky Thai Box-robics jsou jednoduché a zvládne je 
zpravidla každý. Thai Box-robics je bez složité choreografi e. Při 
cvičení dochází k efektivnímu spalování tuků a zpevnění hlavně 
svalů paží, hýždí a stehen. 

Aerobic mix
Je hodina s jednoduchou choreografi í, posilováním problémo-
vých partií a stretchingem na závěr. Vhodné i pro začátečníky. 

Bodystyling
Je hodina obsahující intenzivní, ale koordinačně nenáročný ae-
robní blok, v kombinaci s posilovacími cviky pro svalstvo celého 
těla, využívají se posilovací pomůcky. Lekce je vhodná pro začá-
tečníky a pro všechny ostatní, kteří chtějí posilovat. 

Rozvrh a více informací naleznete na http://aerobiklysa.tym.cz

slední chvíli,  rekonstrukci přesu-
nout na příští rok. Všem fandům 
tohoto tradičního závodu se tímto 
omlouváme a věřte, že jakmile na-
stanou opět vhodné podmínky, zá-
vod obnovíme. 

Výbor T.J. Sokol
Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem
Veslařský klub Lysá nad Labem

Občanské sdužení LYSIN - lyská iniciativa

vás zvou na XI. ročník

Slavnosti Labe 2010
sobota 3. 7. 2010 od 13.30 hodin

Veslařský klub Litol

program:

 soutěž posádek dračích lodí
 soutěž koupacích úborů
 soutěž o nejoriginálnější plavidlo
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Stolní tenis v Lysé nad Labem v sezóně 2009/2010
Stejně jako minulou soutěžní se-

zónu zahájilo dlouhodobé soutě-
že družstvo C, hrající druhou tří-
du okresního přeboru a zakon-
čilo ji družstvo A, bojující v dru-
hé třídě krajského přeboru o po-
stup do vyšší soutěže. Soutěžní zá-
pasy začaly 29. září 2009 a skončily 
18. dubna 2010.

Již čtvrtým rokem předchází za-
čátku sezóny tzv. Letní liga, dvou-
kolové měření sil mezi týmy Podě-
bradska a Kolínska. Po zkušenos-
tech z minulého úspěšného ročníku 
(3. místo) se brzy zformovala silná 
sestava, která v jarních kolech pou-
ze jednou remizovala a v podzim-
ní části jednou prohrála z celkové-
ho počtu deseti zápasů. Tato bilance 
vynesla lyským borcům první fi ná-
le v této soutěži. V něm ovšem neú-
plná sestava podlehla zatímnímu 
suverénovi soutěže, týmu Sadské, 
7:11. Pozoruhodné je, že všech pět 
týmů z Nymburska obsadilo v cel-
kové tabulce prvních pět míst!

Do nové sezóny se podařilo se-
hnat další dvě posily, Jaroslava 
Bartůňka ze Sokola Lety a Jarosla-
va Brynycha ze Sokola Chotětov. 
V osobě Jaroslava Bartůňka přišel 
do Lysé velmi zkušený hráč, který 
navíc hned od podzimu začal po-
máhat s tréninkem mládeže.

Družstvo A ve složení Milan Bo-
háč, Josef Sádlo, Miloslav Bittner 
a Martin Havel se po loňské „sta-
bilizační“ sezóně dostalo do vyni-
kajícího tempa a sezónu korunova-
lo umístěním na celkovém 3. místě! 
Jelikož první čtyři týmy hrají v kraj-
ské soutěži play-off o jedno postu-
pové místo, postoupilo naše “áčko“ 
v dubnu do semifi nále s nadmíru 
obtížným soupeřem, Sokolem Mni-
chovo Hradiště B. V sérii na dva ví-
tězné zápasy sice nakonec po boji 
podlehlo 1:2, ale zaznamenalo nej-
lepší výsledek lyského stolního teni-
su za poslední desetiletí.

Zatímco družstvo A odehrálo vel-
kou část sezóny ve výše zmiňova-
né sestavě, družstva hrající okres-
ní soutěže procházela během sezó-
ny obměnou hráčů. I díky této sku-
tečnosti nezopakovalo družstvo B, 
hrající v první třídě okresního pře-

boru, svůj vynikající výsledek z mi-
nulého roku (3. místo). Tým ve slo-
žení Jan Vlček, Karel Havlena, Petr 
Adamčík a Petr Jirsa, dále doplňo-
vané především Lubošem Ludvíč-
kem a Martinem Vlčkem obsadil 
nakonec 8. místo.

Ještě silnější hráčskou fl uktuací 
procházelo družstvo C, hrající dru-
hou třídu okresního přeboru. Po vy-
nikajícím vstupu do sezóny se dr-
želo až do 20. kola na neuvěřitel-
ném druhém místě. Sestava ve slo-
žení Martin Vlček, Michal Řezníček 
a Luboš Ludvíček, téměř napořád 
doplňovaná hráči „déčka“, přede-
vším Pavlem Benešem, Jarosla-
vem Bartůňkem a Františkem Mi-
chalem držela dlouho naděje na po-
stup. Ten jí nakonec doslova utekl 
mezi prsty v posledním kole. Nako-
nec se céčko muselo spokojit s tře-
tím místem...

Do třetí a nejnižší třídy okresní-
ho přeboru se nakonec přihlásilo 
16 družstev. Pro dlouhodobou sou-
těž tak byl použit zcela nový model 
dvou osmičlenných skupin, které 
byly vytvořeny na geografi ckém zá-
kladě východ-západ. Bohužel právě 
„lyská“ západní skupina byla výraz-
ně slabší, takže si jinak velmi dob-
ří borci v první půlce soutěže moc 
nezahráli. O to silnější byla srážka 
s kvalitou postupujících z „vý-
chodu“. Také díky zranění le-
tošní jedničky družstva D, kapi-
tána Františka Michala, které
přišlo v nejméně vhodnou dobu,
skončilo „déčko“ až na 6. místě, 
byť po většinu sezóny neuvažovalo 
o ničem jiném než postupu. Veške-
rý průběh soutěží dokumentují in-
ternetové stránky okresního sva-
zu stolního tenisu http://pingpong.
nymburk.cz. 

Již obvyklou součástí sezóny 
byla pak účast na okresním přebo-
ru mužů a memoriálu Zdeňka Faj-
mana konaném v Pískové Lhotě. 
Na tomto memoriálu s účastí hrá-
čů z klubů Nymburska, Kolínska 
a Hradecka se po delší době uro-
dil výraznější výsledek díky postu-
pu Michala Řezníčka mezi posled-
ních osm hráčů. Ještě lepší, i když 
jen čtvrté místo, dosáhl stejný hráč 

na turnaji v Libčicích nad Vltavou 
za účasti hráčů okresního přebo-
ru Prahy - západ. Další hráči se zú-
častnili turnaje v Dolních Chabrech 
a silně obsazeného turnaje v Sad-
ské. Nesmím též zapomenout na 
dva turnaje pořádané Župou Ba-
rákovou, v červnu v Pyšelích 
a v listopadu v Mratíně. Na obou 
z těchto klání obsadili lyští bor-
ci, především z družstva D, před-
ní příčky.

V sezóně 2009/2010 došlo k vý-
razné obměně družstva žáků. Na 
tréninky dochází 6 – 11 žáků. Opro-
ti předchozím letům jejich věk vý-
razně poklesl a jsou tak od letoš-
ní sezóny rozděleni na 4 starší 
a 7 mladších žáků. V okresu Nym-
burk se sice nehraje dlouhodobá 
soutěž mládeže, její náhradou je 
však seriál 4 turnajů, z nichž nejlep-
ších 12 účastníků postupuje do pá-
tého klání, tzv. TOP 12. Od letošní 
sezóny byla i tato soutěž rozdělena 
na starší a mladší žáky. Žáci oddílu 
Sokola Lysá se zúčastnili série bo-

dovacích turnajů s dobrými výsled-
ky a na topku postoupili nakonec 
tři starší žáci: Jakub Semera, Jan 
Trojan a Vít Souček a dva mladší 
žáci, Matouš a Šimon Kluzáčkovi. 
V dubnovém turnaji „minižáků“ 
tj. narozených roku 1999 a pozdě-
ji si první dvě místa podělili bratři 
Kluzáčkové, sedmý skončil Tomáš 
Urban a jedenáctý Václav Jisl.

Na konci svého příspěvku bych 
rád poděkoval všem aktivním hrá-
čům za výbornou reprezentaci od-
dílu stolního tenisu, především pak 
těm, kteří hráli za více než jedno 
družstvo a reprezentovali oddíl na 
soutěžích a turnajích mimo okres. 
Stejně tak nesmím zapomenout 
na pomoc Jaroslava Bartůňka s tré-
ninkem mládeže a všem rodičům, 
kteří pomáhali s dopravou malých 
stolních tenistů na žákovské tur-
naje. Pokud se chcete dozvědět o 
oddílu stolního tenisu více, najdě-
te si jeho webové stránky na adrese
http://ttclysa.jex.cz.

PhDr. Michal Řezníček


