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LISTY
Město postaví modulární

mateřskou školu

Kostel 
českobratrské
církve evangelické

Pranostiky:

Déšť sv. Žofi e švestky ubije (15. 5.)

Slavík zpívá v háji
až za tepla v máji.

Pankrác, Servác, Bonifác, 
- studení bratři, přinesou
chladna, jak se patří.

Když se v máji blýská,
sedlák si výská.

Svatý Jan z Nepomuku
natahuje k létu ruku (16. 5.)

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                        5 /2010

V závěru března rozhodlo zastupitelstvo 
města o výstavbě modulární mateřské škol-
ky s kapacitou 50 míst. Nový pavilon vznikne 
v zahradě stávající školky Pampeliška na síd-
lišti a stane se její součástí. Pokud nedojde ke 
komplikacím, bude svému účelu sloužit již 
1. září letošního roku. Co tomuto, do jisté 
míry překvapivému rozhodnutí zastupitelstva, 
předcházelo?

Již před 3 lety projednalo vedení města demo-
grafi ckou studii s ohledem na potřebu nových 
míst v mateřských a základních školách. Mimo 
jiné z ní vyplývalo, že bude třeba zvýšit od září 
2010 kapacitu mateřských škol asi o 25 míst 
a v následujících letech o dalších 25.

Vedení města proto dalo prověřit možnosti 
navýšení počtu míst stávajících školek rekonstruk-
cí jejich objektů včetně přístaveb či nástaveb. Tato 

cesta se však ukázala jako nereálná. Jednou nevy-
hovovala konstrukce budovy, jindy by se neplnily 
hygienické normy – například zahrada školky musí 
být tak veliká, aby na každé dítě připadalo 30 čtve-
rečních metrů – nebo se adaptace budovy ukázala 
příliš drahá.

Proto město přistoupilo k přípravám stavby 
nového pavilonu s kapacitou 50 míst v zahradě 
mateřské školy Čtyřlístek, která má největší poze-
mek. Počátkem roku 2009 předložila projektová 
kancelář radě města 4 architektonické studie od 
nejjednoduššího řešení (přestavba nevyužíva-
né uhelny) až po atraktivní a moderní atriovou 
stavbu pracovně nazvanou „Šnek“. Protože v ra-
dě nezískal žádný návrh většinovou podporu, ob-
rátili se radní na zastupitele. Většina z nich se při-
klonila ke studii „Šnek“. Zvítězila tak sice nejhez-
čí varianta, na čemž se shodli všichni, ovšem také 
projektově a fi nančně nejnáročnější. Právě tyto ne-
výhody jsou nakonec důvodem, proč město není 
schopno tuto stavbu dokončit do letošního pod-
zimu. Přitom i tato varianta byla předkládána 
s tím, že se může dokončit včas. Město již má vydá-
no územní rozhodnutí, ale stavební povolení není 
dosud v právní moci, nezačalo ještě výběrové říze-
ní na dodavatele stavby. Zastupitelstvo schválilo 
v závěru roku 2009 přijetí úvěru až do výše 20 mi-
lionů korun právě na stavbu školky, zároveň však 
využilo nové možnosti ucházet se o dotaci z regio-
nálního operačního programu. O dotaci dosud není 
rozhodnuto, přitom jednou z podmínek jejího získá-
ní je, že stavba bude zahájena až po jejím přiznání.

Pokračování na str. 4

 
Město Lysá nad Labem ve spolupráci se 

Svazem bojovníků za svobodu, 
s TJ Sokol a Kluby důchodců

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 

OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU
8. května 2010 v 9.00 hodin

Sraz před městským hřbitovem.

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

(Vystavěn v roce 1787 
v duchu  Tolerančního 
patentu z roku 1781.)
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Pokračování na str. 3

6. jednání rady města se kona-
lo 23. 3. 2010. Před vlastním pro-
jednáváním bodů ke schválení byly 
téměř dvě hodiny věnovány aktuál-
nímu problému, jímž je zvýšení poč-
tu míst v městských mateřských 
školách. Přítomný Ing. arch. Vladi-
mír Kapička podrobně popsal situa-
ci ve všech 4 městských mateřských 
školách (dále jen MŠ) s ohledem na 
možné rozšíření kapacity. Zabýval 
se i zadaným úkolem umístit MŠ do 
č. p. 29 v ulici Československé ar-
mády (býv. PRIVUM). Zde je mož-
né začít s rekonstrukcí téměř ihned, 
školka by byla umístěna v přízemí 
budovy po vybourání příček a re-
konstrukci sociálních zařízení. Tím 
by se získalo 19 míst. Nevýhodou 
je vysoká prašnost a hlučnost do-
pravy, vedené kolem domu. Ná-
klady na rekonstrukci by se daly „u-
nést“, hrubý odhad je 700.000 Kč. 
Litolská MŠ Dráček má nově re-
konstruovanou kuchyň, která by při 
rozšíření pravděpodobně vzala za-
své. U MŠ Čtyřlístek v Brandlově 
ulici je plánována výstavba klasické 
budovy (tzv. projekt Šnek), případ-
ně se tu nabízí rekonstrukce kotelny 
a uhelny. V Sídlišti jsou dvě MŠ – 
Mašinka, která má uzavřenou uce-
lenou koncepci a MŠ Pampeliška. 
Po obsáhlém posuzování rada do-
spěla k názoru, že právě zde by bylo 
možné postavit další dvoutřídní pa-
vilon, protože zahrada je dostateč-
ně veliká a i zelené plochy za plo-
tem patří městu. Vzhledem k dodr-
žení termínu 1. 9. 2010 bude zvo-
lena výstavba formou modulů, pří-
padně montované stavby.

Následující program potom pro-
bíhal v rychlém tempu. Z 21 bodů 
vybírám bod č. 4, kde rada schváli-
la zadávací dokumentaci na výstav-
bu sběrného dvora v areálu kotelny 
K4 na Sídlišti. V bodu dalším byla 
schválena žádost pana Vlastimi-
la Křivánka z Fitness club RELAX, 
který bude dne 29. 5. 2010 pořádat 
na Husově náměstí sportovní den. 
V bodu č. 6 byla schválena smlouva 
o dílo na výměnu 480 kusů vodomě-
rů v městských bytech v Milovicích. 
Zakázku získala ve výběrovém říze-
ní fi rma Instalatérské a topenářské 
práce K. Dlouhý z Lysé.

V bodu č. 10 rada města sníži-
la nájemné Policii ČR, jejíž obvod-
ní oddělení sídlí v budově města 
v Přemyslově ulici. Místo ročních 
115.000 Kč bude po přechodnou 
dobu nájemné činit 80.000 Kč. Bod 
č. 13, navzdory pověře, bude šťast-

ný pro ZŠ Komenského. V tom-
to bodu rada schválila přijetí věc-
ného daru – 10 počítačů s monito-
ry, server s velkoplošnou obrazov-
kou včetně software – vše v hod-
notě 242.000 Kč. Z dalšího bodu 
budou mít radost návštěvníci akcí 
města – od fi rmy Kovovýroba Vin-
klát bude za 60.000 Kč pořízeno 
dalších 25 kusů drátěných laviček. 
Bod č. 17 se týkal nevzhledné ze-
leně v Litoli po levé straně u vjez-
du do města. Protější strana u hřiš-
tě byla vykácena a uklizena, nyní je 
na řadě prostor před čerpací stani-
cí. Předposledním bodem ke schvá-
lení byl program nadcházejícího za-
sedání zastupitelstva a v posledním 
bodu dala rada souhlas k užití zna-
ku města na mikrobusu, který pou-
žívá Veslařský klub Lysá k přepravě 
na závody. Závěrečná diskuse se tý-
kala omezujících dopravních zna-
ček v Mírové ulici. Podmínkou je-
jich odstranění je, že bude dodržo-
ván zákaz parkování nákladních aut 
v Mírové ulici, což znamená 24ho-
dinový příjem a odbavení přeprav-
níků nebo vybudování vlastního od-
stavného parkoviště uvnitř areálu. 

2. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 31. 3. 2010. Prvním 
a velmi očekávaným bodem bylo 
seznámení zastupitelů s došlý-
mi nabídkami na veřejnou zakáz-
ku výstavby MŠ. Přes velmi krát-
kou dobu reagovalo 8 fi rem a nut-
no říci, že sedm z nich bylo velmi 
dobře zpracovaných jak po formál-
ní, tak po stavební stránce. Jedi-
ná nabídka ze SRN byla vyřazena 
z důvodů nedodržení podmínek, 
další 3 tuzemské přesáhly 6 milio-
nů Kč (bez DPH), což je limit pro 
zakázky malého rozsahu. Zbýva-
jící 4 nabídky byly velmi vyrovna-
né, a tak na návrh Ing. Gregora 
byla z členů zastupitelstva vybrá-
na 5tičlenná komise, která do příš-
tí rady města podrobně posoudí na-
bídky a doporučí dodavatele stavby. 
Pan Mgr. Fajmon poděkoval odbo-
ru správy majetku a investic a sta-
rostovi za obsáhlé podkladové ma-
teriály. Z nich vyplynulo, že je nut-
né budovat MŠ pro 50 dětí, stav-
ba pro menší počet problém neře-
ší. Projekt „Šneka“ u MŠ v Brand-
lově ulici nezavrhuje, protože mu-
síme myslet i na obce ve správním 
obvodu. Ing. Firman si posteskl, 
proč musí zastupitelstvo rozhodo-
vat pod tlakem, když pan místosta-
rosta Sedláček už v roce 2008 avi-
zoval problém s místy ve školkách. 

Konkrétním výstupem tohoto bodu 
a závazným slibem pro přítomné 
ředitelky MŠ bylo, že od 1. 9. 2010 
mohou počítat s novými 50 místy 
v mateřských školách.

Dalších šest bodů se týkalo věc-
ných břemen a podle předpokla-
du bylo bez problémů schváleno. 
V dalším bloku tří bodů byly rozdě-
lovány dotace. Díky předchozí vel-
ké práci sportovní komise, kultur-
ní komise, odboru školství a kultu-
ry a rady města byly podklady při-
praveny v tabulkových přehledech 
a projednány v několika předko-
lech, takže zastupitelé měli usnad-
něný úkol. Z Fondu sportu a vol-
ného času se rozdělovalo 100.000 
Kč na 15 projektů, z Fondu kultu-
ry 300.000 Kč na 22 projektů. Jejich 
přehled byl přílohou březnových 
Listů. Dále zastupitelé schválili roz-
dělení 845.000 Kč na činnost spor-
tovních organizací s dětmi do 18 let. 
Nejvíce dětí a mládeže – 200 členů 
ve 3 oddílech – má TK Slovan, kte-
rý získal 231.000 Kč. Na druhém 
místě je TJ Sokol se 170 dětmi, zís-
kal 176.000 Kč. Dále se rozdělova-
lo 310.000 Kč na činnost společen-
ských organizací s dětmi do 18 let. 
Zde byl nejúspěšnější Český rybář-
ský svaz se 115 dětmi, který obdr-
žel 59.000 Kč. Celkově bylo podě-
leno 10 společenských organizací, 
v nichž je zapojeno 464 dětí a mlá-
deže. Obsahově do této části zapa-
dl i bod s č. 16, který se týkal úpravy 
rozpočtu na rok 2010. Předseda fi -
nančního výboru Ing. Firman pod-
pořil navržené úpravy, a tak hlaso-
vání proběhlo hladce.

Vloženým bodem programu bylo 
vystoupení zástupců fi rmy CBE 
Development z Prahy, jejímž zá-
měrem je vybudování obchodního 
centra za stadionem TJ Slovan. Ob-
chodní centrum blíže neurčeného 
řetězce nabídne asi 3000 m2 pro-
dejní plochy a venkovní parkoviště s 
230 místy. Přínosem pro zaměstna-
nost bude vytvoření asi 100 pracov-
ních míst. Většinu prodejní plochy 
bude tvořit hypermarket, ve zbýva-
jící části bude pasáž s malými pro-
dejnami a službami. Po prezenta-
ci se rozvinula bohatá diskuse, kte-
rá ukázala různost hledisek. Zazně-
ly pochybnosti nad zvoleným mís-
tem i nad záměrem výstavby další-
ho marketu ve městě, navíc v blíz-
kosti Penny. Jsou obavy ze zvýšení 
dopravního ruchu v lokalitě Mlíč-
ník, i když CBE vybudují novou pří-
jezdovou komunikaci. Řada zastu-

pitelů ale výstavbu podpoří, proto-
že centrum bude nabízet jiný sorti-
ment než Penny Market. Diskuse 
na toto téma byla ukončena doho-
dou, že zastupitelé si věc promyslí 
a sejdou se na pracovním zasedání 
v druhé polovině dubna.

Poté pokračovalo schvalování 
dalších bodů programu. Neprošel 
návrh na změnu mechanismu při 
schvalování smluv o zřízení věcné-
ho břemene. Schváleny byly 2 da-
rovací smlouvy: na 39.500 Kč od 
p. Špitálníka a Jakubala na poříze-
ní dokumentace, spojené s výstav-
bou vodovodu Za Kruhovkou, a 
26.000 Kč od fi rmy LINDE+WIE-
MANN CZ na rozvoj partnerství 
s Břeclaví. Posledním bodem ke 
schválení byl návrh obecně závaz-
né vyhlášky č.2/2010, o místních 
poplatcích, která přináší přehled 
o vynaložených nákladech na likvi-
daci netříděného komunálního od-
padu za rok 2009. Pan Ježek chtěl 
vědět, čím jsou způsobeny vysoké 
náklady 713 Kč na každého oby-
vatele města? Pan starosta struč-
ně vysvětlil, že město má smluv-
ního partnera – fi rmu A.S.A., kte-
rá odpad vyváží a dopravuje na 
skládku do Benátek n.J. Město pla-
tí jen za skutečně odvezený odpad, 
a tak nás vnitřní struktura a nákla-
dy fi rmy detailně nezajímají. Pan 
Mgr. Fajmon poukázal na vysoký 
nárůst nákladů – od roku 2006 je 
to meziročně 7%, 14% a 11%. Při-
tom poplatek „za popelnice“ zůstá-
vá na 450 Kč/rok, přičemž děti a se-
nioři mají slevu. Nejvíce je patrný 
nárůst u svozu velkoobjemových 
kontejnerů. V krátké diskusi zazně-
lo, že jejich omezením dojde k růs-
tu černých skládek, takže fi nančně 
si město moc nepomůže. Jak uvedl 
pan starosta v závěru tohoto bodu, 
řešením je nový sběrný dvůr, změ-
na režimu v přijímání velkoobjemo-
vého odpadu a případně výstavba 
kompostárny na biologicky rozloži-
telný odpad.

Závěrečná diskuse začala ve 
20 hodin, trvala více než hodinu 
a byla velmi bohatá. Asi největ-
ší část byla věnována připravova-
né výstavbě v areálu bývalé Fruty, 
tzv. Sluníčková zahrada. Bylo do-
hodnuto, že na květnové zasedá-
ní přijde zástupce fi rmy MS Deve-
lopment, který seznámí zastupitele 
s aktuálním stavem situace. Zají-
mavé bylo vystoupení pana Zuba 
z Husova náměstí, který kritizo-
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val časté používání hasičské sirény. 
Záležitost vysvětlil pan starosta – 
ukázalo se, že i v čase moderních 
komunikačních technologií je si-
réna pro dobrovolné hasiče nejlep-
ším svolávacím prostředkem. Z dal-
ších témat: opakovaně pomalovaný 
objekt podchodu na litolské straně, 
kritika I. etapy rekonstrukce Ma-
sarykovy ulice, vyznamenání měs-
ta pro další občany, pozvání na vý-
stavu Senior 2010. Diskusi ukončil 
pan starosta několika příjemnými 
zprávami: fi rma PROXIMA věnu-
je městu 100.000 Kč na herní prvky 
pro dětská hřiště, město získá jeden 
pozemek v lokalitě V Drážkách bez-
úplatným převodem a město zazna-
menalo úspěch v operačním pro-
gramu Životní prostředí – zisk do-
tace 88 milionů Kč na rekonstrukci 
ČOV a kanalizační sítě.

7. jednání rady města se kona-
lo 6. 4. 2010. První bod přinesl dis-
kusi kolem vyhodnocení veřejné za-
kázky na přeložení chodníku v Čap-
kově ulici. Důvodem bylo 20 (!) do-
šlých cenových nabídek, takže bylo 
opravdu z čeho vybírat. Nabíd-
ky na 1. a 2. místě se lišily o necelé 
3.000 Kč. Vítězem se stala fi r-
ma H-INTES z Mladé Boleslavi, 
která zámkovou dlažbu položí za 
480.000 Kč. Dalších 6 bodů bylo 
věnováno věcným břemenům, by-
tovým a nebytovým záležitostem.

Velmi očekávaným bodem č. 8 
bylo ofi ciální schválení dodavate-
le stavby MŠ v Sídlišti. Komise slo-
žená ze zastupitelů nabídky pečlivě 
prostudovala a vybrala jako dodava-
tele stavby fi rmu WAREX z Prahy 
5. Rada města tento návrh schváli-
la. Náklady budou činit 6,6 milionů 
Kč včetně DPH, přičemž město při-
vede inženýrské sítě k objektu. Poté 
byl k jednání přizván generální ře-
ditel WAREXu pan Ing. Fryč, který 
zodpověděl dotazy týkající se tech-
nického provedení stavby. Součas-
ně akceptoval praktické připomín-
ky, vyplývající z běžného provozu 
MŠ: jeden hlavní vchod do budovy, 
možnost propojení tříd mezi sebou, 
vytvoření oddělené místnosti pro 
nemocné dítě. Detailně bylo projed-
náno vytápění objektu a izolace stěn 
a stropu, barevné řešení. Pokud pů-
jde vše podle záměru, bude stavba 
dokončena v polovině srpna, aby se 
do konce prázdnin vybavila zařizo-
vacími předměty a 1. 9. mohl začít 
školní rok.

Pak se rada vrátila k připravené-
mu programu. V bodu č. 9 se vybí-

ral dodavatel rekonstrukce static-
ky narušených schodišť do školní 
jídelny a zázemí Eurestu v areálu 
ZŠ Komenského. Na veřejnou za-
kázku reagovaly 2 fi rmy. Vítězem se 
stala fi rma Proxima, která je doda-
vatelem zateplení školních pavilo-
nů. Opravu schodišť a zázemí Eu-
restu zvládne za 239.000 Kč. Také 
na další zakázku – zbourání škol-
ních dílen v ZŠ Hrozného - při-
šly dvě nabídky. Rada zvolila fi rmu 
BK Služby pana Brynycha, kte-
rá zchátralou stavbu zlikviduje za 
78.000 Kč. Mnohem větší zájem 
dodavatelů zaznamenaly další dvě 
veřejné zakázky, a sice na výměnu 
oken v městských domech v Jedlič-
kově ulici, č. p. 47 a 1370. Zadání 
si vyzvedlo celkem 74 (!) uchaze-
čů z celé republiky, většina z nich si 
byla okna zaměřit. Nabídky posla-
lo „jen“ 18 fi rem. V bodu č. 11 se 
hodnotily nabídky na výměnu oken 
ve společných prostorách domu 
č. p. 1370. Všem požadavkům vy-
hověly pouze 3 fi rmy, nabídky byly 
velmi vyrovnané a pohybovaly se 
kolem 440.000 Kč. V diskusi bylo 
konstatováno, že se jedná pouze 
o část oken (okna v obytných míst-
nostech byla měněna v roce 2004), 
a proto nelze čerpat dotaci z progra-
mu „Zelená úsporám“. Proto byla 
zakázka zrušena a prostředky pře-
sunuty na výměnu oken v č. p. 47 
v bodu č. 12. Zde zůstaly ve hře 
pouze 4 fi rmy, ostatní byly z důvo-
dů nesplnění zadání ze soutěže vy-
řazeny. Pouze jediná fi rma se do-
stala pod milionovou hranici a ta 
se stala po diskusi vítězem: domácí 
BAROCH OKNA. Zakázka za 
975.000 Kč (bez DPH) bude reali-
zována ve dvou etapách v závislos-
ti na stavu rozpočtu pro rok 2010.

V dalších dvou bodech byly jme-
novány, resp. doplněny komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabí-
dek na výstavbu nového sběrného 
dvora a komise pro hodnocení na-
bídek na výstavbu a rekonstrukci 
stokového systému.

V bodu č. 18 rada vzala na vědo-
mí přehled koncertů a představe-
ní, které pořádá město během le-
tošního roku. V dalším bodu rada 
schválila umístění herních prvků, 
které budou zakoupeny z fi nanční-
ho daru fi rmy Proxima: MŠ Čtyřlís-
tek dostane houpadlo na pružině, 
MŠ Pampeliška skluzavku a dome-
ček.

Dvacátý bod byl ve znamení roz-
dělování peněz na obnovu pamá-

tek. Jednota Nymburk obdrží 
110.000 Kč z Programu regene-
race a 84.000 Kč z rozpočtu měs-
ta, Římskokatolická farnost 100 + 
30 tisíc Kč, Českobratrská církev 
evangelická 100 + 86 tisíc Kč. Také 
v dalším bodu šlo o docela velké pe-
níze, tentokráte na obnovu sochař-
ských děl. Čtyři zakázky byly vel-
mi slušně obeslány (také socha-
ři mají méně práce), a tak se roz-
vinula bohatá diskuse. Rada hle-
dala rovnováhu mezi cenou, od-
borností a kvalitou odvedené prá-
ce. Nakonec se rada shodla na tom, 
že sochu Hefaista bude restauro-
vat ak. sochař Adamec z Prahy 8 za 
138.000 Kč, sochu Pomony ak. 
sochař Pospíchal z Prahy 2 za 
116.000 Kč, 4 busty z ohradní zá-
mecké zdi zrestauruje ak. sochař 
Brabec z Prahy 6 za 142.000 Kč 
a sokl pod alegorií Listopadu opra-
ví ak. sochař Bílek z Petrovic za 
26.000 Kč.

Body č. 22 a 23 se týkaly sta-
vebních prací – první z nich změn 
při rekonstrukci Masarykovy uli-
ce, druhý pak odsouhlasení více-
prací při zateplení ZŠ Komenské-
ho. V dalším bodu se hodnotila za-
kázka na dodavatele internetového 
vzdělávacího systému pro úředníky, 
který by významně šetřil náklady na 
povinné vzdělávání. Dorazila pou-
ze jediná nabídka, a tak se partne-
rem úřadu pro letošní rok stává fi r-
ma RENTEL z Prahy 5.

Posledním bodem ke schvále-
ní byl návrh na jmenování nového 
Osadního výboru Dvorce. Vzhle-
dem k tomu, že stávající výbor ne-
rezignoval ani nebyly podány hod-
nověrné návrhy na jeho odvolání, 
bude se touto věcí zabývat zastupi-
telstvo města. Závěrečná diskuse 
byla krátká, pan starosta informo-
val o připravovaném dopisu na mi-
nisterstvo kultury o možné úpravě 
městské památkové zóny. Také uve-
dl, že po dobu rekonstrukce Masa-
rykovy ulice bude s velkou pravdě-
podobností uvolněno Husovo ná-
městí pro parkující osobní auta.

8. jednání rady města se kona-
lo 20. 4. 2010. Blok prvních šesti 
bodů se týkal bytových záležitostí, 
další dva body nebytových prostor. 
V bodu č. 9 rada schválila uzavře-
ní smlouvy o dílo s fi rmou M. Stří-
brný z Lysé n. L. na další etapu re-
konstrukce podlah v učebnách ZŠ 
Hrozného. Práce za 330.000 Kč bu-
dou prováděny během prázdnin. 
Bod č. 10 je dalším poučením pro 

neplatiče nájemného. Rada proje-
vila opět trpělivost a odsunula exe-
kuční vystěhování z bytu v Milo-
vicích-Mladé do 31. 5. 2010. Ná-
jemce slíbil do tohoto data uhra-
dit dluh 48.000 Kč. Pokud ne, bude 
mít město byt volný pro solidnější-
ho nájemce.

V dalším bodu se jednalo o výmě-
ně oken v ZŠ Hrozného č. p. 1318 
(staronová škola). Členové rady 
se neshodli na jednotném stano-
visku, a tak se bude jednat na dal-
ší radě za přítomnosti pana ředitele 
Mgr. Špeciána. Bod č. 12 přine-
sl nabídky na výstavbu a vybave-
ní sběrného dvora v objektu kotel-
ny K4. Na stavební část přišly na-
bídky od 7 fi rem. Rada vybrala jako 
dodavatele fi rmu SaM silnice a 
mosty s nabídkovou cenou 3 milio-
nů Kč bez DPH. Technologické vy-
bavení dvora nabídly 4 fi rmy, rada 
vybrala společnost ELKOPLAST 
CZ s nabídkovou cenou 1,3 milio-
nů Kč bez DPH. Na zřízení sběrné-
ho dvora byla městu přidělena do-
tace, která by měla pokrýt náklady 
z velké části.

Také v bodu č. 13 se vybíral do-
davatel, a to na opravu střechy mu-
zea B. Hrozného. Nabídku podaly 
dvě osvědčené „památkářské“ fi r-
my. Rada dala přednost fi rmě sta-
vitele Frňky z Frýdku-Místku, který 
rekonstrukci provede za 2,68 milio-
nů Kč včetně DPH.

Bod č. 15 udělá radost obyvate-
lům ulice Lom. Na zakázku na re-
konstrukci veřejného osvětlení do-
razily 2 nabídky, vítězem se stala 
fi rma Maděra a Šípek, která zakáz-
ku za 452.000 Kč získala za před-
pokladu schválení úpravy rozpočtu 
v zastupitelstvu. V bodu č. 16 rada 
schválila formální změnu zřizova-
cí listiny Základní umělecké ško-
ly F. A. Šporka a dále schválila pří-
spěvek 5.000 Kč společnosti FOI-
BOS BOOKS z Prahy 10 na pub-
likaci „Slavné vily Středočeského 
kraje“. V bodu č. 18 se jednalo o ob-
nově dvou poškozených pamětních 
desek ve Dvorcích, odbor školství 
a kultury prověří použití stejné 
technologie jako v Památníku Te-
rezín. V následujícím bodu byla 
rada města informována o odstou-
pení ak. sochaře Bílka z výběrové-
ho řízení na opravu soklu pod ale-
gorií Listopadu. Práci provede 
ak. sochař Adamec za 43.000 Kč. 
V bodu č. 21 rada schválila roční 
příspěvek 4.000 Kč z Charitativ-



              5/2010 LISTY města Lysé nad Labem4

Vzhledem k těmto skutečnostem 
se zastupitelé v únoru na pracovní 
schůzi dohodli zajistit chybějící ka-
pacitu 25 míst dočasně v budově po 
společnosti Privum, což by bylo lev-
né provizorium, nebo pomocí vý-
stavby modulárního (kontejnero-
vého) jednotřídního pavilonu v za-
hradě některé ze současných ma-
teřských škol. Pro doplnění je třeba 
uvést, že v té době ještě nebyla zná-
ma skutečná potřeba nových míst, 
protože přijímací řízení do školek 
a jeho vyhodnocení se provádí až 
v závěru března.

První náznak, že situace může 
být vážnější, než naznačovala 3 roky 
stará demografi cká studie, přines-
lo setkání představitelů města s ro-
diči v mateřském centru, kde staros-
ta přítomným rodičům vysvětlil obě 
výše uvedené možnosti provizorní-
ho řešení.

Podobný závěr přineslo i mimo-
řádné zasedání zastupitelstva, kte-
ré se konalo 18. března. To na jed-
né straně schválilo pokračování v 
projektu „Šnek“ v zahradě mateř-
ské školy v Brandlově ulici, na stra-
ně druhé uložilo radě připravit pro-
vizorní řešení pro umístění asi 20 
dětí a znovu prověřit možnosti roz-
šíření kapacit stávajících školek. Z 
debaty také vyplynulo, že objekt Pri-
va všichni chápou jako nevhodný, 
který může sloužit jako školka jen 
v krajním případě. Dispozice toho-
to domu navíc umožňuje zřídit pou-
ze 19 míst.

Následující šetření za spoluprá-
ce s architektem Vladimírem Ka-
pičkou prokázalo, že navýšení ka-
pacit stávajících školek je nevhodné. 
Rada města proto i na architekto-
vo doporučení rozhodla 23. března 
o vypsání výběrového řízení na do-
davatele modulární školky s kapa-
citou 25 nebo 50 míst s tím, že tato 
stavba bude umístěna v areálu jed-
né ze školek na sídlišti. Zároveň 
rada souhlasila s pokračováním pří-
prav provizoria v objektu Priva. Dů-
vod byl jediný, aby kvůli nepředvída-
ným komplikacím u jednoho řešení 
nedošlo ke zbytečnému zdržení i při 
druhé variantě.

Ještě před dalším zasedáním za-
stupitelstva byly známy výsledky 
přijímacího řízení do mateřských 
škol. Z nich vyplynulo, že potře-
ba nových míst ve školkách je již 
pro rok 2010/11 oproti předpokla-
dům dvojnásobná. Přitom šlo pouze 
o děti ze samotné Lysé nad La-
bem. Je otázkou, proč je skutečnost 

o tolik jiná, než očekávání. Jednou 
z možností je těžko odhadnutelné 
stěhování většího počtu mladých ro-
din s dětmi do Lysé, které se jí do-
sud vyhýbalo.

Nicméně právě z tohoto důvodu 
zastupitelstvo 31. března defi nitivně 
opustilo cestu provizoria v bývalém 
Privu a na doporučení rady souhla-
silo s výstavbou dvoutřídní modu-
lární školky s kapacitou 50 míst. Jde 
sice o stavbu, které se město chtě-
lo původně vyhnout z důvodů ně-
kterých obecně známých nedostat-
ků podobných objektů. Na druhou 
stranu je třeba připomenout, že i v 
této oblasti se vývoj technologií ne-
zastavil. Už jen vzhled takové stav-
by je dnes možné upravit fasádou či 
sedlovou střechou. Skutečnou výho-
dou je potom rychlost realizace a po-
řizovací cena.

Protože rada vypsala výběrové ří-
zení před rozhodnutím zastupitel-
stva, byl ušetřen čas a již 6. dubna 
mohla rozhodnout o vítězi soutě-
že. Je jím společnost WAREX spol. 
s r.o. z Prahy, která stavbu nabídla 
za 6,64 miliónu korun včetně DPH. 
Součástí nabídky je i projektová do-
kumentace, stavba základů, zateple-
ná podlaha, zateplená fasáda s pro-
barvenou omítkou, šikmá střecha 
s tepelnou izolací nebo zařizovací 
předměty. Výška místností činí mi-
nimálně 3 metry a vzhled budovy je 
podobný zděným stavbám.

Nový pavilon má na základě roz-
hodnutí výběrové komise, rady měs-
ta i architekta vzniknout v jihozá-
padní části areálu školky Pampe-
liška, a to především z důvodu slu-
nečního svitu. Ke školce bude prav-
děpodobně připlocena i část soused-
ních pozemků, které patří městu, 
stavba si také vyžádá úpravu zahra-
dy včetně přesunutí herních prvků.

Co je však nejdůležitější, že nová 
školka může skutečně sloužit dě-
tem už od letošního září, a bude-li to 
nutné, třeba i dvacet let.

Přitom stále platí, že v případě zís-
kání dotace město postaví i „Šneka“ 
v zahradě Čtyřlístku v Brandlově 
ulici. V takovém případě by se nako-
nec kapacita školek v Lysé zvýšila až 
o 100 míst. Jejich využití se nemu-
síme bát. Vypadá to, že potřeba no-
vých míst bude proti předpokladům 
vyšší, a navíc Lysá nad Labem bude 
moci jako město III. stupně státní 
správy nabídnout místa ve školkách 
i dětem ze spádových obcí, což by 
měla být jeho přirozená funkce.

Petr Kopecký, radní města

Pokračování ze str. 1Pokračování ze str. 3
ního fondu pro Diakonii České círk-
ve evangelické z Prahy 5, která pe-
čuje o jednoho nezletilého klienta 
z Lysé.

Zajímavá diskuse se rozvinu-
la v bodu č. 23, v němž se projed-
nával návrh na úpravu obecně zá-
vazné vyhlášky města o městských 
symbolech. Konkrétně se jednalo 
o zařazení znaku Byšiček do vyhláš-
ky. Diskuse nakonec vyústila v zá-
věr, že znak Byšiček neprošel he-
raldickou komisí, proto nebude za-
řazen jako jeden ze symbolů měs-
ta, ale osadní výbor jej může pou-
žívat jako logo městské části. Obec-
ně závazná vyhláška zůstává tedy 
v původním znění. Body č. 24 a 25 
vycházely z námětů Ing. Gregora 

a na oba bude reagovat květno-
vé zasedání zastupitelstva. V bodu 
č. 26 rada města vzala na vědomí 
zápis ze stavební komise a v posled-
ním bodu byl projednán zápis z jed-
nání Klubů důchodců a Sociálních 
služeb. Bylo v něm mj. doporučeno 
zvýšit počet parkovacích míst pro 
invalidy na Husově náměstí a v Ma-
sarykově ulici. V závěrečné diskusi 
pan starosta informoval o přípra-
vách na stavbu MŠ, byly rovněž za-
hájeny přípravné práce pro rekon-
strukci ČOV a kanalizační sítě. Pan 
místostarosta požádal o navezení 
3 - 5 cm vrstvy zeminy na upravo-
vané prostranství v lokalitě Mršník, 
aby nová tráva lépe rostla.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ

V souvislosti se vstupem Čes-
ké republiky do Evropské unie 
a vyjednanými přístupovými pod-
mínkami, vyvstal před městem zá-
važný a fi načně náročný úkol, re-
konstruovat stávající čistírnu od-
padních vod tak, aby vyhověla no-
vým přísnějším parametrům na 
čistotu odpadních vod vypouště-
ných do Labe. Vzhledem k fi nanční 
náročnosti stavby (přes 100 mi-li-
onů Kč) bylo jasné, že bez dotace 
tento úkol zvládnout nepůjde. Pro-
to město připravilo projekt s žádos-
tí o dotaci na tuto akci. Tato žádost 
byla podána na SFŽP a v letošním 
roce byla úspěšná. SFŽP rozho-
dl, že město získá dotaci na rekon-
strukci čistírny odpadních vod ve 
výši cca 88 milonů korun. V rám-
ci této stavby dojde k rekonstrukci 
a dostavbě stavební části a obnově 
strojního vybavení tak, aby nová 
čistírna splňovala cíle obsaže-
né ve směrnici Rady 91271/EHS 
o čištění městských odpadních 
vod a limity stanovené Naříze-
ním vlády č. 61/2003 Sb. ve zně-

Město získalo 88 milionů
na rekonstrukci ČOV

ní 229/2007 Sb. Po rekonstruk-
ci tak bude město a jeho obyvate-
lé vypouštět do Labe daleko méně 
škodlivých látek než doposud, 
čímž se jistě zlepší kvalita vody 
v řece. Kromě pozitivního vlivu 
na životní prostředí se město tou-
to stavbou vyhne případným mož-
ným postihům ze strany Evropské 
unie. Celý projekt bude navazo-
vat na projekt doplnění kanaliza-
ce ve městě, na který město získa-
lo také dotaci ze SFŽP ve výši cca 
25  milonů korun. Po ukončení
těchto dvou velkých investičních
akcí tak bude na kanalizaci napo-
jeno cca 94% EO a budeme spl-
ňovat všechny výše uvedené li-
mity. Dostavba kanalizace a re-
konstrukce čistírny by měla být 
ukončena v roce 2012. Celko-
vé náklady na obě stavby jsou 
předpokádany ve výši cca 160 mi-
lionů Kč, přičemž SFŽP přispěl 
částkou 113 mil. Kč. Doufám, že 
tato nezbytná investice přispěje ke 
zlepšení kvality života ve městě. 

Jiří Havelka, starosta
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Výzva k povinné výměně
řidičských průkazů vydaných 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 - 

povinná výměna do 31. 12. 2010
Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele platných 
řidičských průkazů, které byly vydány do 31. 12. 2000, aby požádali 
o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže 
a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně 
řidičského průkazu. 

Co musíte mít s sebou?
    platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
    jednu fotografi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
    řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kolik Vás to bude stát?
povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního 
poplatku (pokud nedošlo ke změně osobních údajů)

Kde si můžete vyměnit svůj řidičský průkaz?
na Městském úřadě Lysá nad Labem, odboru dopravy - evidenci řidičů
(podle místa trvalého pobytu držitele ŘP)

Kdy Vám bude vydán nový ŘP?
nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. 5 pracovních dnů 
po úhradě správního poplatku 500 Kč)

Město Lysá nad Labem vyhlašuje 
záměr na pronájem nebytových 

prostor v Lesní č. p. 620,
Milovice - Mladá

Jedná se o nebytové prostory v přízemí  o těchto výměrách:
  zádveří  5,65 m²
  obchod  69,17 m²
  čajová kuchyňka 4,23 m²
  sklad  13,38 m²
  WC  1,62 m²
  umývárna  2,61 m²
  sprchový kout 1,62 m²
  Celkem:  98,28 m²

   Písemné nabídky na pronájem výše uvedených nebytových prostor za-
sílejte  přímo na adresu Městského úřadu v Lysé n. L., odbor SM, Huso-
vo nám. 23,  PSČ  289 22  nebo doručte do podatelny MěÚ v Lysé n. L. 
do 10. 5. 2010 v zalepené obálce s označením

„Pronájem nebytových prostor v č. p. 620, ul. Lesní, Milovice-Mladá 
-  NEOTVÍRAT!“

  Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabídnuté ceny a rozhodnutí 
Rady města Lysá nad Labem. 
    Bližší informace podá odbor správy majetku a investic, budova MěÚ,
II. poschodí – vedoucí odboru SMI p. Fr. Blažek nebo referent odboru  
SMI pí Kavková na telefonních číslech 325 510 244 a 325 510 234.
    Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení vyhlášeného záměru.

Mgr.  Jiří  Havelka, starosta

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neu-
hradili poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o míst-
ních poplatcích do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili
v hotovosti v pokladně fi nančního odboru MěÚ Lysá nad Labem
nebo platbou bezhotovostně na účet 19-0504268369/0800, varia-
bilní symbol - 1341 a číslo známky psa. Variabilní symbol je důležitý
pro identifi kaci poplatníka.

Alena Kopecká, fi nanční odbor

Výzva

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
KVĚTEN 2010 

Den / místo přistavení čas rozvozu čas svozu

1. 5. (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

15. 5. (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  
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.
29. 5., 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 
naproti hasičům.

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

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

V sobotu 10. dubna 2010 ztrati-
lo Polsko již podruhé za svoji no-
vodobou existenci část elity svého 
národa v ruských lesích u Katyně. 
Poprvé se tak stalo za druhé světo-
vé války, kdy na přímý rozkaz so-
větského nejvyššího vedení v čele 
se Stalinem bylo popraveno téměř 
25 000 tisíc polských důstojníků. 
Tato tragédie je o to horší, že od-
povědnost za ni se Sověti téměř 60 
let snažili hodit na fašistické Ně-
mecko. Přestože se v Polsku vědě-
lo, že za Katyňský masakr mohou 
Sověti, ofi ciálně se o této věci ne-
smělo hovořit. Představte si tu ší-
lenou nejistotou matek, manželek, 

Polská tragédie
babiček, synů a dcer, kteří nevědě-
li, co se stalo s jejich otci, manželi 
a dědečky. Po sedmdesáti letech 
pak prokletí katyňského lesa za-
sáhlo Poláky znovu zničující si-
lou. Tato událost bude mít dlou-
hodobé následky na celý polský 
národ. Rád bych při této příležito-
sti uctil památku všech, kteří při 
tomto neštěstí zahynuli a vyjádřil 
hlubokou soustrast všem blízkým 
a příbuzným. Doufám, že Polsko 
má sílu na to, aby se s touto obrov-
skou ztrátou vyrovnalo a dokáza-
lo jít dál po cestě svobody a demo-
kracie.

Jiří Havelka, starosta
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Vážení spoluobčané, ve dnech 
28. a 29. května letošního roku 
proběhnou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České re-
publiky, a proto si Vám dovoluji 
podat následující základní infor-
mace.

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

Voličem do Poslanecké sněmov-
ny je pouze státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Hlasování v našem městě pro-
běhne ve stálých volebních okrs-
cích. Tradičně bude zřízeno 9 vo-
lebních okrsků, do kterých jsou 
voliči zařazeni podle místa trvalé-
ho bydliště.

l.  Hasičská zbrojnice Byšičky,

2.  Hasičská zbrojnice Dvorce,

3.  Mateřská škola Čtyřlístek, 
 Brandlova 1590, Lysá n. L.,

4.  Mateřská škola Pampeliška, 
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,

5.  Mateřská škola Pampeliška, 
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,

6.  Svatební obřadní síň,
 Husovo nám. 23, Lysá n. L.,

7.  Hasičská zbrojnice,
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,

8.  Hasičská zbrojnice,
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,

9.  Základní škola T. G. Masaryka, 
 Palackého 160, Lysá n. L.

Voliči budou o době a místě 
konání voleb ve městě informováni 
oznámením starosty města nejpoz-
ději 15 dnů přede dnem voleb.

Volební místnosti se otevírají 
v pátek 28. 5. 2010 ve 14.00 ho-
din a zavírají ve 22.00 hodin 
a v sobotu 29. 5. 2010 se otevírají 
v 8.00 hodin a uzavírají ve 14.00 
hodin.  

Hlasovací lístky pro volby do Posla-
necké sněmovny budou všem voličům 
dodány nejpozději 3 dny před dnem 
voleb, a v den voleb budou k dispozici i 
u všech okrskových komisí. 

Pro volby do Poslanecké sně-
movny se tiskne hlasovací lístek 
samostatně pro každou politickou 
stranu, politické hnutí nebo koa-
lici. Na každém hlasovacím lístku 
musí být uveden název kraje, vy-
losované číslo, nezkrácený název 
politické strany, politického hnu-
tí nebo koalice, jméno, příjmení, 
věk, povolání, obec trvalého poby-
tů kandidátů, jejich pořadí označe-
né arabskými číslicemi a přísluš-
nost k určité politické straně nebo 
politickému hnutí nebo skuteč-
nost, že kandidát je bez politické 
příslušnosti.

Volič hlasuje osobně po pro-
kázání své totožnosti a státního 
občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České 
republiky. 

Po obdržení úřední obálky, 
popřípadě nových sad hlasovacích 
lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. V tomto prostoru vloží do 
úřední obálky l hlasovací lístek. Na 
hlasovacím lístku může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše 
u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kte-
rému z kandidátů dává přednost. 
Jiné písemné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na posuzování hlaso-
vacího lístku vliv.

Po opuštění prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků vloží 
volič  úřední obálku s 1 hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.  

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvo-
dů, městský úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. V takovém případě okrs-
ková volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úředními obálky a hla-
sovacími lístky.         

Pro volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR může volič, 
který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku, v jehož stálém sezna-
mu je zapsán, požádat o vydání 
voličského průkazu. Volit potom 
může v jakémkoliv volebním okrs-
ku, popřípadě zvláštním volebním 
okrsku. O voličský průkaz si volič 
může požádat ode dne vyhlášení 
voleb, a to písemným podáním 
opatřeným ověřeným podpisem 
voliče, doručeným nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb na Měst-

ský úřad Lysá nad Labem, nebo 
osobně do uzavření stálého sezna-
mu nebo zvláštního seznamu, tj. do 
26. 5. 2010 do 16.00 hodin. Volič-
ské průkazy lze vydávat nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tzn. od 
čtvrtka 13. 5. 2010.

Závěrem upozorňuji, že každý 
volič si může v úředních hodinách 
na městském úřadě ověřit, zda je 
zapsán v seznamu voličů, může 
požadovat doplnění údajů nebo 
provedení oprav. Městský úřad je 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
povinen do 48 hodin žadateli vyho-
vět nebo mu v této lhůtě sdělit důvo-
dy, proč žádosti vyhovět nelze. 

Vážení spoluobčané, v roce 2006 
byla volební účast při volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR cca 65%, věřím, že i v letoš-
ním roce se voleb v hojném počtu 
zúčastníte a svým hlasováním 
určíte, jakým směrem se naše země 
v příštích letech bude ubírat. 

Irena Šťastná,
odbor vnitřních věcí

Kříženec belgický ovčák č. 2
Pes, stáří 1 rok, kamarádský, 
hravý, vhodný na zahradu s vyso-
kým plotem
 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
Německý ovčák č. 12
Pes, stáří 1 rok, hravý, vhodný 
do rodiny na zahradu s vysokým 
plotem
Čistokrevný pinč č. 16
Pes, senior, vhodný pro znalce 
tohoto plemene
Dlouhosrstý jezevčík č. 19
Pes, stáří 4 roky, vhodný ke star-
ším lidem na zahradu
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, temperamentní, 
vhodná na zahradu s vysokým 
plotem

Město Lysá nad Labem by rádo 
touto cestou poděkovalo všem 
dobrým lidem, kteří se ujali našich 
opuštěných pejsků. Seznam čtyřno-
hých kamarádů nalezených v okolí 
města najdete na www.mestolysa.
cz pod odkazem listy.

Městská policie, která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem, vždy po odchytu pejska 
vyfotí a uloží na internetové strán-
ky www.mestolysa.cz pod odkazem 
městská policie - odchycení psi. 
Tímto je umožněno občanům, kte-
rým se zatoulal pes, ihned zjistit, 
zda se nenalézá v útulku v Lysé nad 
Labem.

V útulku jsou umístěni i pejs-
ci z jiných měst a obcí, které 
si můžete přijít prohlédnout. 
Noví majitelé, kteří se ujmou 
pejska z útulku jsou osvobozeni 
z platby (roční poplatek za psa) 
po dobu dvou let. MěÚ Lysá 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.

Daruji NĚMECKÉHO OVČÁKA
 pes - staří 4 roky

Tel.: 728 162 606
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Dne 7. května 2010 uplyne 5 let 
od úmrtí P. Tadeusze Barnowské-
ho, polského faráře římskokatolic-
ké farnosti v Lysé nad Labem, pů-
sobícího zde v letech 1999-2005.

P. Tadeusz především za své pů-
sobnosti rozvíjel oblast duchov-
ní v naši farnosti, ale také se vel-
kou mírou podílel na celkové re-
konstrukci našeho barokního 
chrámu sv. Jana Křtitele, který 
je Božím stánkem, perlou města 
i celého Polabí.

V neděli 9. května v 9.30 hodin 
se bude konat výroční mše svatá 
v kostele sv. Jana Křtitele obětovaná 
jeho památce. Zazpívá náš Chrámo-
vý sbor. Všechny Vás srdečně zveme.  

Vzpomínka na P. T. Barnowského

Vzpomeňte v modlitbě!
Členové sdružení KLUB POLSKI  

v Praze a Lysé n. Labem
a farníci z Lysé n. L.

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

Antonín Luňák 
Lucie Šilhavá

Tereza Zajíčková
Eliška Hodková

Ester Doleželová

Štěpán Jandík
Martin Moravec
Miroslav Vurbs

Jan Voříšek
Václav Štěpán

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 22. 4. 2010

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

96 let
Ludmila Knejpová

91 let
Terezie Procházková

90 let
Božena Kotinková

Blahopřání

    Blaise Pascal:
 „Čím je člověk rozumnější a lepší,
 tím více dobra v lidech pozoruje.“

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
Věra Hermová

80 let
Ladislav Faktor
Vladimír Láska

Miroslav Adámek
Alice Molnárová
Anna Schulzová

Jiří Šimon
Jaroslav Svoboda

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”

VÝZVA
 

Vyzýváme rodiče, kteří mají zájem o účast na slavnostním obřadu 
„Vítání občánků“, aby po narození dítěte oznámili jméno dítěte, da-
tum narození a trvalé bydliště odboru školství a kultury MěÚ Lysá 
nad Labem. E-mail: frankeova@mestolysa.cz, tel.: 325 510 212.

Na základě tohoto oznámení jim bude zaslána pozvánka na ná-
sledující obřad.

Alena Frankeová, odbor kultury

Klub českých turistů
pořádá

DĚTSKÝ DEN
sobota 29. 5. 2010 od 13.00 hodin 

areál v Čechově ulici
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     PROGRAM  Květen 2010   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

AKCE PŘIPRAVUJEME

kinoklub

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

St 5.5. 
Jazzvečer/Jamsession s hostem 
Lee Andrew Davisonem (USA) 
Předkapela: Percussion Band EMS 
pod vedením Lukáše Buka, zpěvem 
doprovodí Lee Andrew Davison
vstupné: 60 Kč

Pá 7.5. 
Vernisáž výstavy The streetkids of 
Kenya L. Králové + Ivan Hlas Trio
vstupné zdarma 

So 8.5. od 21.00 hodin
Dj Gadjo Skalalai (Radio1) & 
Pepino B (Fast Food Orchestra) 
Katka – projekce dokumentárního 
fi lmu H. Třeštíkové od 19 hod.
vstupné: projekce i dj set: 140 Kč, 
jednotlivě 80 Kč
 
St 12.5.
Jazzvečer: Koblizek und 
Baumgartner (Ch)
Švýcarské jazzové duo (saxofon, 
piano)
vstupné: 80 Kč

21.5.
Hudební sklepy: Petr Nikl
Vystoupení fenomenálního 
českého malíře, hudebníka, foto-
grafa a divadelníka.
vstupné: 80 Kč 

22.5.
Bars Brothers + guest...
Soul/Northern Soul
Dusty Springfi eld, Amy Wine-
house, S.Wonder, Pretenders, Dap 
Kings, Nouvelle Vague,... 
vstupné: bude upřesněno

Pá 28.5.
Stephen Brandon (AUS/Urban 
Folk/Guitar, Vocal) 

Akce:
4.6.  Vernisáž výstavy M. Böhma, 
 Jameson Fly – koncert
16.6.  Jazzvečer: Petr Zelenka 
 Projekt & R. M. Parejo
25.6-27.6.  Intuitivní sochání
  – 3. ročník
25.6.  Vlasta Třešňák - koncert
26.6.  Vernisáž výstavy obrazů 
 P. Neorala + koncert

Přihlášky na sochařský workshop 
na lucie@luftkinoklub.cz do15.6.

Kino:
5.6. Mama´s and Papa´s

Nová rozšířená 
otevírací doba kavárny:
PO - ČT 17 - 23
PÁ - SO 17 - 24
NE 14 - 20* 

* jablečný závin ke kávě zdarma!

Wi-fi , točené pivo Kozel 11°
 a Stella Artois nebo Hoegaarden, 
káva Segafredo, latté, svařák, 
ruská čokoláda a další teplé 
nápoje, frapé, koktejly, zapékané 
sendviče, nakládáné sýry a další 
speciality.

Možnost pronájmu sálu, klubu 
a vybavení, nabízíme také 
pronájem plochy na budově kina 
pro vaší reklamu.

Více informací na 
tel.: 773 625 007
lucie@luftkinoklub.cz
www.luftkinoklub.cz

PAM PAM SHOW – amatérská 
videa nymburských fi lmařů - prvky 
absurdního divadla na hranici 
vkusu a morálky. Mimo jiné budou 
promítnuty i snímky oceněné na 
fi lmovém festivalu PAF Praha 
2010. Dále se můžete těšit na 
Hanku Zagorovou revival band a 
Tři piči revival. 
vstupné: 50 Kč 

So 29.5.
Porno Bazookas - speed-
rock’n’roll (Brandýs nad 
Labem), Montezuma - rock 
(Praha) BroumBand – power-
violence (Praha)
Trojkoncert
vstupné: bude upřesněno

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

Út 4.5.
Prokletý ostrov
Píše se rok 1954 a Leonardo Di 
Caprio vyráží na Prokletý ostrov 
pátrat po šílené vražedkyni, která 
zmizela ze své cely ve vězeňské 
psychiatrické léčebně.
Drama, Thriller, Mysteriózní, 
Horor, USA, 2010, 137 min

Čt 6.5. Ženy v pokušení
režie: Jiří Vejdělek/hrají: Eliška 
Balzerová, Lenka Vlasáková, 
Veronika Kubařová, Jiří Macháček, 
Roman Zach, Vojtěch Dyk 
Rok po Poledňákové přichází Jiří 
Vejdělek a rehabilituje ženy i vzta-
hové komedie.
Komedie, Česko, 2009, 118 min

So 8.5. od 19.00 hodin
Katka (FK)
Po fi lmech Marcela a René přichází 
Helena Třeštíková 
s dalším unikátním časosběrným 
dokumentem, mapujícím čtrnáct 

let v životě mladé narkomanky a je-
jího marného zápasu se závislostí.
česky, Česko 2009, 90 min

Pá 14.5. od 20.00 hodin
Katka (FK)

So 15.5. od 17.00 hodin
Percy Jackson: Zloděj blesku
Mladý polobůh Percy má magické 
pero a (ne)bojí se ho použít! Aneb 
řecká mytologie v moderním ame-
rickém hávu. 
Fantasy, Dobrodružný, Komedie, 
Kanada, USA, 2010, 118 min

Čt 20.5.
Ženy v pokušení

Út 25.5. 
Osadné (FK)
Režie: Marko Škop 
Borat po Slovensku aneb jak 
to dopadne, když lidé z toho 
nejztracenějšího kousku slovenské 
republiky jedou do “světa”. Cena 
karlovarského fi lmového festivalu 
pro nejlepší dokumentární fi lm. 
Dokumentární, Slovensko 2009, 
63 min

St 26.5. 
Ženy v pokušení

Čt 27.5.
Oko nad Prahou 
Režie: Olga Špátová
Hrají: Jan Kaplický, Václav Havel, 
David Vávra, Dagmar Veškrnová - 
Havlová, Pavel Bém 
Film je osobním i politickým 
životopisem Chobotnice neboli 
projektu pražské Národní 
knihovny, ale také životopisem ze-
jména posledních let života autora 
tohoto návrhu Jana Kaplického. 
Režisérka je dcerou Jana Špáty 
a Olgy Sommerové.
Dokumentární, Drama, Česko 
2010, 78 min

KINO

NABÍZÍME 
pronájem ploch/y 
pro vaší reklamu 
na budově kina.

Milé děti a dospěláci, 
chtěli bychom Vás pozvat na akci Den na pomoc dětem, která proběhne v rámci projektu Malé granty společně se Dnem dětí dne 29. 5. 2010 
v pionýrském areálu v Lysé nad Labem v Čechově ulici. Den na pomoc dětem pořádá Obchodní Akademie, Lysá nad Labem, Komenského 
1534 a Malé granty, fi nančně podporuje společnost T–Mobile. Co Vás na naší akci čeká? Zajímavé atrakce pro malé, ale i velké, soutěže a také 
šermířské vystoupení. Veškeré vybrané peníze a dobrovolné příspěvky budou předány na oddělení dětské onkologie v Motole. Není Vám osud 
těchto nemocných dětí lhostejný? Prosím potěšte nás svou přítomností.

Gabriela Sauerová, studentka OA
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4.5. od 16.30 hodin
Toulky minulostí : Řecko - Kréta
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

7.5. od 20.00 hodin
Vernisáž výstavy The streetkids of 
Kenya L. Králové + Ivan Hlas Trio
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

9.5. od 9.30 hodin
Výroční mše obětovaná památce 
P. Tadeusze Barnowského
V kostele sv.Jana Křtitele
Zazpívá chrámový sbor

9.5. v 10.00 v ČD centru
Výlet do parku Vrchotovy Janovice
svoboda@mestolysa.cz

12.5. od 20.00 hodin
Jazzvečer: Koblizek und 
Baumgartner (CH)
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

21.5. od 20.00 hodin
Petr Nikl
Koncert v rámci hudebních sklepů
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

22.5. od 20.00 hodin
Narcotic Fields
Koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

28.5. od 20.00 hodin
Stephen Brandon
Koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

29.5.
Krajská výstava společenských 
a loveckých psů
Výstaviště 
www.vll.cz

29.5. od 13.00 hodin
Den dětí + Den na pomoc dětem 
Ve sportovním areálu v Čechově ulici
blazek@mestolysa.cz

29.5. od 20.00 hodin
Porno Bazookas, Montezuma, 
Broumband
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

29.-30.5.
Memoriál J. Vejlupka
Veslařské závody
www.vklysa.cz

Kulturní kalendář Květen

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

29.-30.5.
Výstava modelů 
Železniční modelářský kroužek
pavel.masinka@seznam.cz

1.6. od 16.30 hodin
Toulky minulostí: Řecko - Mykénské
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4.6.
Vernisáž výstavy M. Böhma,
koncert Jameson Fly
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

5.6.
Sportovní den klubu přátel 
a chovatelů pudlů
Psí škola Superpes
www.superpes.cz

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.

Více než 200 účastníků v sobo-
tu 24. 4. 2010 přilákala význam-
ná církevní slavnost. Biskup Vác-
lav Malý posvětil obnovenou kap-
ličku sv. Vojtěcha nad studánkou 
v Přerově nad Labem a boží muka 
v centru obce. 

Ve zcela zaplněném kostele nej-
prve biskup společně s generálním 
vikářem Michaelem Slavíkem a fa-
rářem Richardem Scheuchem od-
sloužili mši svatou. Poté se průvod 
věřících vydal na kilometrový prů-
vod ke kapličce, která stojí v polích 
na jih od obce. Celý obřad se ode-
hrál za nádherného jarního počasí. 

Václav Malý poděkoval Přerová-
kům za jejich snahu o obnovu pa-
mátek a krajiny okolo obce. Všem 
přítomným popřál, aby našli cestu 
z dnešního materiálního světa zalo-
ženého na spotřebě k víře a k lásce 
k přírodě. 

S nápadem obnovit poniče-
nou a nepřístupnou kapličku přišli 
v roce 2005 místní nadšenci Petr 
Vilgus a Ivana Cabrnochová. Za-

ložili občanské sdružení Přerováci 
nadlabáci, které v následujícím roce 
získalo grant Nadace Občanského 
fóra. Rekonstrukci pod bedlivým 
dohledem památkářů provedl nym-
burský restaurátor Josef Červinka. 
Sdružení a přerovští občané v prů-
běhu let odkryli historickou studán-
ku a založili novou cestu lemovanou 
ovocným stromořadím. Obraz svět-
ce, stříšku a mříž zaplatila obec.

„Mrzelo nás, že byla kaplička 
zdevastovaná, zarostlá kopřivami 
a kvůli rozorané cestě nepřístup-
ná. Po získání grantu jsme s míst-
ními občany za souhlasu majitel-
ky pole paní Kodešové a zde hospo-
dařících zemědělců obnovili přístu-
povou cestu se stromořadím. Uběh-
lo jen pár let a z ostudy obce se sta-
la její chlouba,“ prohlásil Petr Vil-
gus. „Častým argumentem, proč 
řada věcí není možná, je nedostatek 
peněz. Obnova kapličky, studánky 
a stromořadí nestála miliony ani 
statisíce. Důležitější než peníze byla 
spolupráce místních obyvatel, bez 

kterých by obnova kapličky nebyla 
možná,“ dodal.

„Zastupitelstvo obce se rozhod-
lo investovat peníze do rekonstruk-
ce drobných kulturních památek 
a do okolní krajiny. Kromě kaplič-
ky sv. Vojtěcha jsme podpořili re-
staurování tří božích muk v obci 
a výsadbu několika stromořadí. 
V plánu máme celkovou revitaliza-
ci centra Přerova, opravu pomní-
ku padlých ve světových válkách 
a sošky Panny Marie v Novém 
Přerově. Mezi naše sny patří cel-
ková obnova kostela sv. Vojtěcha 
a zejména oživení dnes nevyuži-
tého přerovského zámku. Pod-

Kaplička v Přerově vysvěcena biskupem Malým
le našeho názoru by bylo nejlep-
ší, kdyby současný majitel Český 
rozhlas zámek převedl na provo-
zovatele místního skanzenu, kte-
rý by tu otevřel výstavní expozici 
V zámku a v podzámčí,“ prohlási-
la místostarostka obce Irena Gre-
gárková.

Vysvěcení kapličky, studánky 
a božích muk se zúčastnila řada 
významných osobností. Vedle ce-
lého vedení Přerova nad Labem a 
představitelů okolních obcí přijel i 
bývalý starosta Lysé nad Labem a 
nynější poslanec Evropského par-
lamentu Hynek Fajmon. 

-gus
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Koncert 

 
Hudba doby hrab te Šporka 

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

 
ned le 13. ervna 2010 od 17,00 hod. 

v kostele sv. Jana K titele v Lysé nad Labem 
 
 
 
 

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 

Lyský
Montmartre

2010

19. června 2010 od 13. hod
Žižkova ulička v podzámčí

Těšíme se na Vás, více informací 
najdete v červnových Listech.

Farní charita Lysá nad Labem 

zve děti i dospělé

DĚTSKÉ ODPOLEDNE 
NA FARSKÉ ZAHRADĚ

23. května ve 14.00 hodin

Přijďte si zahrát, zasoutěžit, zatančit s našimi hosty
a také zasadit kytičku pro naše malé kamarády 

v DĚTSKÉM DOMOVĚ v Milovicích.

Město Nymburk a
Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

zvou na

Slavnostní koncert 
20. ročníku mezinárodního hudebního festivalu

Nymburské dny Bohuslava Matěje Černohorského 

v úterý 18. května od 19 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele

Účinkují: Filharmonie Hradec Králové, pěvecké sbory Vox Nymburgen-
sis Nymburk a Canticorum Iubilo Praha, řídí: M. Moureau (Francie). 

Vstupné: 50 Kč

Pozvání
V sobotu 22. května od 15 hodin bude ve sboro-

vém domě Českobratrské církve evangelické 
v Lysé nad Labem naším hostem

Jiří S. Kupka
spisovatel, autor knih, o kterých jsme nedávno

četli v Listech.

O šlechtickém podivínovi Šporkovi, který se významným 
způsobem zapsal i do dějin národa, zejména pak  Lysé a její 
podoby, který miloval honitbu a lov, marnotratný hazard, ale 
také umění, krásu, pravdu, knihy, hudbu a čistou duši před  
Bohem, tu svou i svých poddaných a o Habsburkovi, které-
ho miloval český lid, poněvadž mu přinášel a vybojovával prv-
ní červánky svobody.

Přijďte naslouchat a pohovořit o dějinách a o tom, co bylo a je 
k blahu a prospěchu národa.

Kostnická jednota,
sdružení evangelických křesťanů v Lysé nad Labem
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Toulky minulostí
Řecko - Mykénské
1. června 2010 od 16.30 hodin

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 
Vstup ZDARMA! 

Všichni jste srdečně zváni!

Kurz drátování
kurz se koná ve středu 12. a 26. 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: Velikonoční taškařice krá-
líčka Bugse, Tom a Jerry – největší 
honičky 4, Scooby – Doo Abraka-
dabra, Max a  Maxipříšerky

Komedie: Můj život v ruinách, 
Ulovit miliardáře, Muži v říji

Napětí:  Přicházím s deštěm, Sin 
Nombre, 2012

Horory: Jenifer’s Body – Bacha, 
kouše!,  Halloween III.

Historické: Konspirace v El 
Escorialu

Ostatní: Lea, Zakletý v čase 

Beletrie pro dospělé:
Dan Brown, Ztracený symbol 

– Martina Cole, Byznys – James Rol-
lins, Klíč soudného dne – Robert 
Ludlum, Moskevský vektor – Josef 
Fousek, Myšlenky nahlas – Victo-
ria Hislop, Návrat – Kate Atkinson, 
Neuzavřené případy – José Sarama-
go, Slepota – John Grisham, Spo-
lečník – Eva Urbaníková, Všechno 
nebo nic – Lee Child, Zítra bude 
po všem – Jeffrey Archer, Cesta slá-
vy – Veronica Stallwood, Prokletá 
sbírka – Markus Zusak, Zlodějka 
knih – Miroslav Žamboch, Drs-
ný spasitel – Jonathan Kellerman, 
Moje druhé já – Susan Hill, Temné 
mraky Nora Roberts, Ohnivý sou-
mrak – Rudolf Ströbinger, Vražda 
na zámku Mikulov

Naučná literatura pro dospělé:
Luba Skořepová, Tajnosti herecké 
a historky rozverné – Václav Voko-
lek, Neznámé Čechy - Stanislav 
Motl, Kam zmizel zlatý poklad 
republiky – Ladislav Bareš, Dějiny 
Egypta – Jan Kopka, Ve spárech 
Aljašky – Jan Bauer, Životy slav-
ných českých vojevůdců – Na kole 
křížem krážem po Česku – Michal 
Plavec, Kapitoly z dějin královské-
ho města Nymburk

Beletrie pro děti:
Irena Kaftanová, Rarášci ze mlej-
na, Miloš Kratochvíl, Strašibraši, 

Výběr nových knih v MK
aneb, Tajemství věže v Kamsehra-
bech – Zuzana Pospíšilová, Školní 
strašidlo – Pavel Čech, Tajemství 
ostrova za prkenou ohradou – Mar-
cela Holečková, Léto s Danielou, 
Věra Řekáčková, Zlodějka lásky – 
4 tajemství Čtyřlístku, Thomas 
Brezina, Případ pro Tebe a Klub 
Tygrů – Rick Riordan, Percy Jakson 

– P. C. Cast, Škola noci – Emily Rod-
da, Tajemná země Rondo – Tony 
DiTerlizzi, Kronika rodu Spiderwic-
ků – a co bylo potom

Naučná literatura pro děti:
Bill Slavin, Jak se co dělá – Deborah 
Jane Murrell, Bojovníci – Rupert 
Matthews, Velká kniha - dinosauři

Archivní střípky 
V lyském městském archivu 

lze vedle úředních, pravidelně 
se opakujících obsáhlých relací 
a zpráv najít též různé drobnosti, 
dokreslující a zvýrazňující některé 
dávno zapomenuté příběhy z všed-
ního života města a jeho obyvatel. 
Jedním z nich je i příběh Josefa 
Hráského, rodáka z Lysé, bečvá-
ře a vojenského zběha. Právě pro 
tuto skutečnost se dostal 19. květ-
na roku 1751 před dvoučlennou 
komisi městských radních, která 
s ním sepsala o celé události výsle-
chový protokol.

Samotný dochovaný materiál 
vzbuzuje domněnku, že výslech 
nebyl jednoduchou záležitostí. 
Zachovaly se totiž dvě verze, které 
se navzájem doplňují a jsou dato-
vány k jedinému dni. Vyslýchající 
komisaři se uprostřed jednání zřej-
mě museli poradit, jak dál a v dru-
hé verzi jsou tak nové, rozšiřující 
a doplňující dotazy.

Jak bylo obvyklé, první otázky 
směřovaly na jméno, věk, pří-
slušnost a skutkovou podstatu. 
Osmadvacetiletý Josef Hráský, 
řemesla bečvářského pochopitel-
ně tvrdil, že „…nevím sám, pro 
jakou příčinu...“ byl předvolán. 
Další otázky ovšem ukazují, že už 
takové předvolání asi ani neče-
kal. Výslech byl totiž opožděn 
zhruba o 10 let…

Vše začalo v nešťastném roce 
1741. V zemi zuřila „francouzská 
vojna“ a Josef Hráský byl odveden 
k vojsku. Kde a jak se tak stalo, je 
trochu nejasné. První verze hovoří 
„o vsi Stodůlkách za Prahou“, kde 
byl zřejmě za řemeslem. Ovšem na 
otázku, zda šel dobrovolně, nebo 
byl odveden násilím, uvedl: „moc-
ně sem byl vzatej ve vsi Stratově“. 
Byl tedy zřejmě jako mnoho jiných 
rekrutů naverbován pod kombino-
vaným nátlakem hrozeb a peněz, 
neboť doznal, že dostal na ruku čty-
řiadvacet zlatých. Jisté je pouze, že 
ho do „svých služeb“ získal císař-
ský wolfenbüttelský regiment.

Vojenské prostředí Josefa roz-
hodně nenadchlo: „Byl sem od-
vedenej, byl sem tam přes 
16 neděl bez mundúru. Nechtěli 
mně mundúr dáti. Nato sem se roz-
stonal na červenou [nemoc], po-
tom sem musel odejít…“ Takové lí-
čení vojenských poměrů se komisi 
asi moc nezamlouvalo. V nové ver-
zi byl tento odstavec opsán, vzápětí 
škrtnuto vše od slova „neděl“ dále 
a otázky směřovaly jinam.

Taky by si byl exercirovanej 
se zbraní, v tom času, skrze těch 
16 neděl, poněvadž jsi takovej čas 
přijatej juž byl, musil si mundúr 
i zbraň míti.“ „Byl sem exercirova-
nej, ale mundúr sem žádnej neměl. 
Zbraň sem nechal v celtu. Stáli 
sme v poli, v noci sem odešel. Bylo 
zima, strništěm sme topili.“ „Bylo 
to v tom vojenským běhu,“ někde 
za Žebrákem. K tomuto nelicho-
tivému líčení není snad třeba nic 
dodávat. Jenom tolik, že Josef by 
i třeba dělal vojáka, kdyby se o něj 
armáda lépe postarala. Za Války 
o rakouské dědictví (1740-1748) 
však všechny armády násilně dopl-
ňovaly své stavy rekrutýrkou a na 
podmínky vojáků v poli ohledy 
nebraly.

A kam se zběh od Žebráku po-
děl? „Jak sem přišel domů, tu sem 
nemocný 12 neděl u mýho pantá-
ty ležel. Když sem se vyhojil, po-
tom sem vyvandroval  do Podě-
brad.“ Z této věty plyne, že o něm 
v tom roce v Lysé museli vědět, 
ale dělali, že neví. V Poděbradech 
pobyl 10 let „až do této chvíle“ 
a na otázku „Copak nikdy žád-
ný ptaní po Tobě nebylo,“ odpo-
věděl „Nikdy žádný.“ Vyslýchají-
cí tedy připomněli, že se měl pře-
ce po uzdravení ohlásit, což vy-
znívá pro zástupce města dost 
alibisticky.  To zřejmě věděl i Jo-
sef Hráský, a tak odpověděl vel-
mi opatrně. „Já sem nemyslil, že 
z toho co pojde, když sem přísa-
hu věrnosti nesložil.“ Pak už celý 
výslech začal ztrácet smysl, pro-
tože právě na tomto tvrzení si 
obviněný stál, a když mu komi-
se řekla, že si to prověří, odvě-
til jen: „Já to můžu na duši vzít, 
že sem nesložil.“ Celou výpo-
věď doplňuje otázka na velící-
ho důstojníka. Josef jen lakonic-
ky konstatoval: „Byl oberst. Jmé-
no nevím, ani příjmení. On přišel 
k zastřelení.“

Jaký osud nakonec Josefa Hrá-
ského stihl, prameny nevypovída-
jí. Dnes už těžko zjistíme, proč se 
o jeho případ začaly úřady zajímat 
až po 10 letech. Buď to souvisí 
s nějakým udáním, nebo možná 
i s probíhající reformou armády 
a revize braneckých seznamů. Cí-
sařovna na trůně se zemí ztrace-
ných ve „francouzský vojně“ ne-
chtěla vzdát tak snadno a nová 
válka, později nazvaná sedmile-
tá, se kvapem blížila.

PhDr. Michal Řezníček
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Představujeme
Vážení čtenáři,

v tomto májovém vydání lyské-
ho měsíčníku vám chceme před-
stavit člověka, který už několik 
desetiletí věnuje svůj volný a dří-
ve i profesní čas tomu, aby ten náš 
byl něčím obohacen. Ať už výbě-
rem dobré knížky, koncertu nebo 
třeba přispěním na něco bohu-
libého.   Patří k těm, kteří v sobě 
mají empatii, nezištnost, pozitivní 
energii a chuť dělat něco pro dru-
hé. A kterých je v dnešní době bo-
hužel čím dál tím míň.  Tím člově-
kem je paní Jaroslava Labutová, 
která se vedle dlouholetých aktivit 
na poli lyské kultury věnuje i cha-
ritě.  A kousek po kousku, sklíč-
ko po sklíčku vkládá do pomysl-
né mozaiky života spoustu barev 
v podobě spokojených poslucha-
čů, diváků, handicapovaných či 
dětí, kterým nebylo dopřáno žít 
v rodině.  Ač už patří mezi seni-
ory, má energie, že by ji mohla 
po hrstích rozdávat.  Dlouhá léta 
s úsměvem sobě vlastním stála 
za pultem lyské městské knihov-
ny, dodnes pomáhá na litolské 
pobočce a jak sama říká, knížky 
a knihovnictví jsou její velkou lás-
kou. Uspořádala nebo se podí-
lela na desítkách akcí, což dělá 
i coby ředitelka místní farní cha-
rity dodnes. V rámci pomoci dru-
hým se věnuje především dětem 
z Dětského domova v Milovicích 
a obyvatelům Domova v Milovi-
cích-Mladé, poskytovatele sociál-
ních služeb. V Lysé žije celý život 
a jiné místo by jen těžko volila. Ve 
svých volných chvilkách si ráda 
přečte dobrou knížku a věnuje se 
svým vnoučatům. A když vzduch 
provoní jaro, zvelebuje vedle své 
zahrady i zahradu farskou. Kdy-
bychom zde měli vyjmenovat 
všechny její aktivity, byl by to hod-
ně dlouhý seznam. A tak jsme si 
s ní povídali jenom o těch, které 
patří k těm jejím současným prá-
vě ve farní charitě.

Jak jste se vůbec dostala k práci 
v lyské farní charitě?

Asi před sedmi lety jsem začala 
pomáhat paní Mariole Světlé, kte-
rá v té době lyskou charitu vedla. 
A když před pěti lety skončila, na-
stoupila jsem na tuto funkci po ní.

Spousta lidí si myslí, že charita je 
o tom, že při nějaké nešťastné udá-
losti, ať už doma či ve světě, se udělá 
sbírka a zařídí se, aby se vše dostalo 
k těm, kteří pomoc momentálně po-

třebují. Jsou charitativní sbírky důle-
žitou součástí vaší práce? 

To určitě ano. V současné době 
jsme se dohodli  s městem Lysá 
n. L. a Diakonií Broumov, že sbír-
ky oblečení, šatstva a potřeb pro do-
mácnost budeme organizovat dva-
krát ročně. A pak ještě celoročně vy-
bírám věci pro krizová lůžka, jako 
je povlečení, nádobí nebo ručníky 
a materiál pro dílny Ústavu sociální 
péče v Terezíně. To jsou například 
látky, bavlnky, vlna, krajky nebo ko-
rále. Ráda bych využila tohoto roz-
hovoru, abych všem dárcům po-
děkovala. A také bych na ně chtě-
la apelovat, aby neodkládali tašky 
s oblečením kolem fary. A aby si  
ohlídali dny, kdy jsou veřejné sbír-
ky, je to vždycky včas oznámené 
a vyvěšené.

Ale jenom o tom vaše práce není. 
Teď jsme představili asi to nejvíc vi-
ditelné a zažité. Lyská charita ovšem 
dělá mnohem víc. Organizuje nebo se 
podílí na celé řadě akcí, můžete nám 
některé přiblížit?

K těm pravidelným pořadům pa-
tří adventní koncerty, které pořádá-
me již třetím rokem vždy druhou 
adventní neděli. Součástí programu 
je i vystoupení dětí z Dětského do-
mova v Milovicích, které zazpíva-
jí publiku. Návštěvníci koncertů za 
malý dáreček přispějí do připravené 
kasičky na sbírku, jejíž výtěžek pak 
na místě předáváme ředitelce dět-
ského domova. Další akcí jsou Mi-
kulášské besídky s dárky pro děti. 
Ty děláme v kostelích v Lysé, Milo-
vicích a v Kostomlatech.

Lysáci si už zvykli na krásné 
Štědré odpoledne s živým betlémem. 
To organizujete také vy?

Ano. Je to vlastně největší akce 
naší lyské farní charity a skládá se 
ze dvou částí. V první části odpo-
ledne zazpívají v krásně vyzdobe-
ném kostele za doprovodu muzi-
kantů děti z lyských základních škol 
Bedřicha Hrozného a Litole. Tou 
druhou částí je živý betlém se Sva-
tou rodinou, který před kostelem 
sv. Jana Křtitele za pomoci dobro-
volníků a nadšenců připravujeme
již několik let. Nechybí zvířátka 
včetně velblouda. Podáváme svaře-
né víno a čaj a místní koledníci – Tři 
králové – vybírají do sbírky. Celé od-
poledne je o tom, že se lidé potká-
vají a Vánoce si opravdu užívají. V 
posledních letech je vánoční zpívání 
s živým betlémem hojně navštěvo-
váno, z čehož mám obrovskou ra-
dost.

K vašim aktivitám patří i Tříkrá-
lová sbírka. Poznamenala tu letošní 
hospodářská krize?

Lidí, kteří chtějí pomoci, neubý-
vá, spíš naopak, což mě moc těší. 
Při letošní Tříkrálové sbírce jsme 
v Lysé nad Labem, Milovicích 
a Kostomlatech vybrali téměř třicet 
šest tisíc korun. 

Pokud vím, podílíte se i na výzdo-
bě kostela při různých příležitostech.

Farní charita se podílí na výzdobě 
kostela na Vánoce a Velikonoce, a to 
nejen pomocí, ale i fi nančně. 

V loňském roce se vaše charita za-
pojila i do lyského Montmartru krás-
ným „Poetickým zastavením“ u kos-
tela sv. Jana Křtitele, které také pa-
matovalo na děti z milovického dět-
ského domova. Připravujete něco po-
dobného i letos?

Budeme vystavovat, hrát bude 
kapela Cizí slova a verše z vlastní 
tvorby zarecituje paní Věra Bartoš-
ková. Pro děti i dospělé otevřeme 
výtvarnou dílnu, kde si budou moci 
vytvořit svou vlastní koláž. Zakou-
pením květinové misky návštěvníci 
přispějí dětem z dětského domova. 

Ale ještě před Montmartrem bu-
dete pro děti na farské zahradě 
23. května pořádat již tradiční Dět-
ský den, který spolu s únorovým kar-
nevalem pro děti a pálením čaroděj-

nic patří k velmi oblíbeným. Pokud 
si vzpomínám, tak jeden rok samy 
děti zasazovaly květiny do květiná-
čů, které poslaly jako dárek svým ka-
marádům v dětském domově. Bude-
te i letos zapojovat děti do některého 
z charitativních projektů? A na co 
dalšího se v rámci letošního Dětské-
ho dne mohou návštěvníci těšit?

Takovým motem všech našich 
akcí je: Myslet na druhé. Děti se při-
jdou pobavit, ale vždy také mají za 
úkol vyrobit dárek pro nemocné ka-
marády nebo zasadit květiny, kte-
ré pošleme  do dětského domova. 
A tak i letos se bude sázet, soutěžit 
i tancovat s klaunem Ferdou. 

Vím, že se podílíte i na mnoha dal-
ších kulturních akcích v našem měs-
tě. Jak to všechno stíháte?

Moje práce v charitě je postave-
na na tom, že mi pomáhá řada lidí, 
za což jim moc děkuji. Za všech-
ny bych chtěla poděkovat Standovi 
Svobodovi za práci na farské zahra-
dě a za krásné zdobení kostela nebo 
klubovny na naše akce. 

A já bych ráda Jarušce Labuto-
vé popřála hodně usměvavých dět-
ských návštěvníků, hodně spokoje-
ných a štědrých dospělých diváků 
a hodně a hodně šťastných obda-
rovaných.

Jana Křížová

Živý betlém
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Tak jako první ročník, tak ani 
druhý ročník festivalu Jazzfest pří-
znivce jazzu nezklamal. V sobotu 
17. dubna se v Luft kino klubu ko-
nal šestihodinový maratón výbor-
né muziky. 

O úvod se postaral Jazz Orchestr 
ZUŠ F. A. Šporka z Lysé nad Labem 
pod vedením pana učitele Víta An-
dršta. V jedenáctičlenném tělese vy-
stupují žáci ZUŠ. Za jejich vystou-
pení by se nemusel stydět leckterý 
profesionál. Publikum je odměnilo 
velkým potleskem.

2. ročník jazzového festivalu Jazzfestu

Zdá se, že v okolí naší největší 
řeky se daří nejen zemědělským plo-
dinám, ale též jazzovým festivalům.  
Na horním toku Jazz goes to town 
v Hradci Králové, u hranic s Němec-
kem hostí zase tradicionálový Jazz 
na Labi Ústí nad Labem. Jenom na 
tom středním toku pořád něco chy-
bělo. S opatrnou radostí lze říct, že 
už nechybí. 17. dubna 2010 probě-
hl už 2. ročník Jazz Festu v Lysé nad 
Labem. A byl úspěšný - jak drama-
turgicky, tak organizačně. Do kom-
paktního jazzového soundu začát-
ku (Jazz Orchestra Lysá nad Labem, 
Bó Big Band) a konce (Phishbacher 
New York Trio) programu uzavřel 
dvě komorní tělesa (Elena Sonen-
shine Trio a David Dorůžka Quar-
tet), aniž by pozbyl něco ze svého 
vnitřního pulsu, který dával celému 
festivalu lehkost a spád. 

Jazzový svátek přinesl několik 
dobrých zpráv.  První z nich zní, že 
český big band žije. Jak by také ne, 
když má v Lysé spolehlivou líheň 
v podobě Jazz Orchestra při Základ-
ní umělecké škole v Lysé nad Labem. 
Tento soubor pod vedením jedné 
z nejvýznamnějších osobností střed-
něpolabského jazzového obrození, 
Vítka Andršta, program zcela logic-
ky zahajoval.

Dechové sekce, jištěné klávesa-

mi Jitky Černohorské, bicími Vít-
ka Blažka a basovou kytarou, u kte-
ré se střídali Rebeka Vejnarová 
a Milan Chlup, šlapaly jako hodinky 
a upozornily na sebe několika sólisty 
(např. Eliška Fialová - fl étna, Jakub 
Zajan - altsaxofon, Tomáš Hadáček 
- trubka a další…) Je vidět, že pan 
učitel vede žáky systematicky, ne-
boť repertoár obsáhl všechna důleži-
tá jazzová období (od swingu, be-bo-
pu, přes „latinu“ až k modernějším 
skladbám Milese Davise aj.). 

Velkokapelový zvuk pak dále roz-
víjel Bó Big Band Františka Schej-
bala. Osmnáctičlenné těleso tvoře-
né převážně mladými hudebníky je 
s Lysou propojené osobností kon-
trabasisty Jaroslava Kovaříka, které-
ho úspěšně zaskočila manželka Olga 
Kuthanová - Kovaříková. V jeho řa-
dách zasedla ovšem i legenda české-
ho jazzového pozounu  - Josef Ba-
žík Pavelka. Soubor šíří další dobré 
zprávy: česká původní jazzová tvor-
ba žije též. Ostatně soubor vzni-
kl právě proto, aby bylo kde inter-
pretovat originální skladby a aranž-
má mladých autorů, určené právě 
pro big band. V repertoáru má mís-
to tvorba jak tradičnějšího, tak ex-
perimentálního charakteru většinou 
z pera jednotlivých členů souboru. 
Na závěr zazněla skladba skladate-

Jazz na středním toku Labe
le Roberta Štolby B.B.S.B. Soubor 
je také nositelem jednoho nezamě-
nitelného fenoménu českého jazzu, 
tedy jisté specie cimrmanovského 
humoru, jehož kořeny najedeme už 
u Karla Velebného.

Zklidnění a přirozené centrum ce-
lého festivalu představovalo vystou-
pení brněnské rodačky, absolvent-
ky Berklee College of Music, zpě-
vačky Eleny Sonenshine, a to nejen 
vzhledem k určité genderové nevy-
váženosti celého festivalu. Společně 
s kytaristou a autorem aranžmá vět-
šiny prezentovaných standardů Mír-
kem Linkou a kontrabasistou Pet-
rem Dvorským ukázala publiku, že 
syntéza lidské a umělecké zralos-
ti v kombinaci s talentem a špičko-
vou profesionalitou obsahuje neko-
nečné množství interpretačních po-
loh od průrazného jazzového „řezi-
va“ až po mitchellovsky křehkou in-
timitu. Vedle skladeb v angličtině za-
zněly v zpěvaččině zdařilém zpraco-
vání i lidové písně  Ej, padá padá ro-
sička a Anička dušička.

Minutou ticha za oběti nedávného 
leteckého neštěstí u Smolenska za-
hájila svou produkci kapela příbuz-
ná té předchozí lyrickými polohami 
i ozvuky folklóru. Své jinak veskr-
ze původní kompozice předvedl ky-
tarista David Dorůžka se svými tře-

Pak nastoupil originální osmnác-
tičlenný pražský ,,Bo Big Band“ 
pod vedením F. Schejbala, který se 
soustředí výhradně na vlastní, ori-
ginální hudbu. Mezi jednotlivými 
skladbami s dávkou humoru před-
stavoval perkusionista jednotlivé 
členy a jednotlivé skladby. Poté si 
milovníci jazzových zpěvaček moh-
li vychutnat vystoupení Elena So-
nenshine Tria ve složení Elena So-
nenshine – zpěv, Mirek Linka – ky-
tara, Petr Dvorský – kontrabas. Ele-
na Suchánková Sonenschine patří 

mi polskými spoluhráči (Michał To-
kaj - klávesy, Michał Barański - kon-
trabas a Lukasz Żyta - bicí). O nadá-
ní dnes třicetiletého kytaristy už toho 
bylo napsáno mnoho a svědčí o něm 
i četná ocenění (př. Anděl za desku 
roku 2004 i 2008).  A tak není jasné, 
zda psát dříve o výjimečné hudební 
estetice Dorůžkových promyšlených 
a zároveň nesmírně poetických jaz-
zových vyprávění, či o šťastné souhře 
slovanských duší, z nichž téměř kaž-
dá (možno jmenovat alespoň kon-
trabasistu Barańského či perkussio-
nistu Żytu) byla zároveň instrumen-
tální hvězdou festivalu.  

Bezohlednou penetraci prosto-
rem zahájilo po půlnoci Phisbacher 
New York Trio klávesisty rakous-
kého původu Waltera Fischbache-
ra, který je u nás znám z vystupo-
vání s Lacem Deczim. Funky jaké 
Lysá ještě neslyšela, zvedlo mla-
dé k tanci a opotřebovanější části 
publika rozhodně znemožnilo dal-
ší unavené polehávání v sedadlech. 
Fischbacher je rovněž autorem 
všech skladeb, které se svým cha-
rakterem pohybují někde v oblas-
tech fúze, rockujícího beatu, elek-
trického soundu a integrace mul-
tikulturních vlivů. Sólo hráče na 
bicí Yutaky Uchidy patřilo rovněž 
k vrcholům festivalového progra-
mu, trio doplňoval na baskytaru 
Goran Vujic. 

Ta nejlepší zpráva je, že jazz 
je stále mladý. Festival navštívila 
i německá performerka Gabi Lud-
wig, která aktuálně vystavuje v No-
voměstské radnici na Praze 2. Di-
vila se věkovému průměru pub-
lika i muzikantů. U nich ve měs-
tě jsou dva takové kluby a chodí do 
nich lidé o generaci starší. Vysvětli-
la jsem jí, že tady není v Kolíně nad 
Rýnem, ale v Lysé nad Labem.

dr. Michaela Petišková

k naší absolutní jazzové špičce. Vy-
studovala zpěv na Ježkově konzer-
vatoři a na Berklee College of Mu-
sic v americkém Bostonu. Její sou-
hra s muzikanty byla úžasná a v jed-
notlivých skladbách publikum čas-
to oceňovalo potleskem impozantní 
improvizace. Dalšími vystupujícími 
byli excelentní jazzoví instrumen-
talisté - David Dorůžka Quartet. 
Špičkový český kytarista vystoupil 
společně s polskou jazzovou elitou. 
V úvodu jejich vystoupení celý sál 
držel minutu ticha za oběti letecké 

katastrofy ze soboty 10. dubna, při 
které tragicky zahynul polský pre-
zident s manželkou. V závěru ma-
ratónu vystoupilo Phisbacher New 
York Trio z USA. Triu vévodil exce-
lentní klavírista Walter Fishbacher. 

Vyznavači jazzu se jistě už těší na 
třetí ročník jazzového festivalu.

Dovětek k organizátorům akce. 
Organizátoři si zaslouží pochvalu 
za přípravu a bezproblémový prů-
běh celého večera. 

Jitka Fialová,
kronikářka města Lysá n. L.

Foto Michal Hradecký
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Ve dnech 18. – 20. března 2010 
proběhlo pracovní setkání peda-
gogů sedmi obchodních akademií 
(Beroun, Kolín, Lysá nad Labem, 
Mladá Boleslav, Příbram, Rakov-
ník a Slaný) zapojených do pro-
jektu „Modernizace školních kuri-
kulárních dokumentů obchodních 
akademií zřizovaných Středočes-
kým krajem – metodicko-materiál-
ní zajištění“ fi nancovaného z ESF 
a státního rozpočtu ČR. 

Setkání bylo zaměřeno na výmě-
nu zkušeností a získávání nových 
poznatků z vyučovacího procesu. 
Pedagogové navštívili Realschule 
v Hilpoltsteinu a Maria Wart Schu-
le v Bambergu.

Seznámení s prostředím škol, 
systémem školství v Německu, ale i 
hospitace v hodinách výuky byly zá-
kladním kamenem tohoto zájezdu.

Realschule v Hilpoltsteinu je přá-
telskou školou rakovnické Masary-

Pracovní setkání pedagogů
kovy obchodní akademie v Rakov-
níku. Ředitel školy Walter Strom-
sky nás seznámil s prostředím jejich 
školy a zodpověděl otázky českých 
pedagogů týkajících se cizojazyčné 
i odborné výuky na škole a organi-
zace středního školství v Německu. 

Následující den proběhla náv-
štěva dívčí církevní školy Maria 
Wart Schule, partnerské školy 
OA Lysá n. L., v šedesát kilomet-
rů vzdáleném Bambergu, kde nás 
přivítala ředitelka školy OStDin 
Ingrid Käfferlein. Seznámila nás 
s prostředím a historií školy a zaří-
dila i prohlídku klášterních prostor, 
kterými nás provedla řádová sestra 
Ulrika. Zajímavostí bylo propojení 
starobylé a moderní architektury 
v celém komplexu stavby. Po pro-
hlídce celého areálu jsme se zúčast-
nili  jednotlivých vyučovacích hodin 
(např. ekonomika, německý jazyk, 
matematika, fyzika, biologie ....). 

Hodiny byly českými vyučujícími 
kladně hodnoceny a přínosem byly 
i některé zajímavé postupy, zvláště 
v německém jazyce, kde přímo ve 
výuce bylo sehráno dramatické vy-
stoupení německých studentek.

Zaujala nás výborná organizace 
školního dne na obou školách při 
velmi vysokém počtu (více než ti-

síc) studentů a studentek.
Toto setkání bylo zaměřeno ne-

jen na poznání vzdělávacího pro-
cesu v Německu, ale i na sezná-
mení se s historií některých zají-
mavých měst a přírodními krása-
mi Bavorska.

Mgr. Anna Šebková
MOA Rakovník

Ve dnech 
9. a 10. břez-
na se skupina 
pěti studen-
tů Obchodní 

akademie v Lysé nad Labem v do-
provodu ing. Jany Tomkové zúčast-
nila výjezdu do Evropského parla-
mentu. Tato návštěva se uskuteč-
nila na pozvání europoslance Hyn-
ka Fajmona.

Po desetihodinové cestě se účast-
níci ubytovali v hotelu Ochsen v ně-
meckém Korku. Poté následovala 
slavnostní večeře v proslulé restau-
raci Le Gruber ve Štrasburku. Hos-
titelem byl Hynek Fajmon, s nímž 
poté účastnici neformálně diskuto-
vali o problematice týkající se zave-
dení eura v České republice.

Další den následovala návštěva 

Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku
Evropského parlamentu. Nejprve 
účastníci vyslechli přednášku o jeho 
fungování, poté besedovali s Hyn-
kem Fajmonem a Ivem Strejčkem 
o nejrůznějších problémech součas-
nosti. A vzhledem k tomu, že pro-
blémy spojené se zavedením státní 
maturitní zkoušky zajímají jak stu-
denty, tak i učitele, došlo i na ně. 
Návštěva Evropského parlamen-
tu byla zakončena účastí na jedná-
ní, které návštěvníci mohli sledovat 
z ochozu.

Procházka historickým centrem 
Štrasburku musela být bohužel 
kvůli nepříznivému počasí zkrácena 
a nekonala se také plánovaná pro-
jížďka lodí. Ale i přesto se akce všem 
účastníkům velice líbila a i přes ne-
přízeň počasí si ji všichni užili.

Mgr. Alena Šmídová

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 
hledá od nového školního roku 2010/2011 
aprobovaného učitele/ku českého jazyka

pro 5. – 9. ročník
perspektivně na dobu neurčitou.

info@zsjaklysa.cz, 325 551 220, 736 629 486

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 
hledá od nového školního roku 2010/2011 

učitele/ku pro 4. ročník 
na zástup za mateřskou dovolenou.

info@zsjaklysa.cz, 325 551 220, 736 629 486
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Tři národy, jeden projekt...

V září 2009 se Obchodní akade-
mie Lysá nad Labem zapojila do 
mezinárodního projektu Comeni-
us. V našem případě se jedná o spo-
lupráci českých, německých a ang-
lických žáků na téma Studené vál-
ky, roku 1989 a změn, které se udá-
ly od té doby.

Tématem první části projektu 
byl každodenní život lidí před a za 
Železnou oponou. Po půlroční práci 
se v Lysé nad Labem sešli studenti  
ze všech tří zemí a od 22. do 26. 3. 
2010 dokázali spolu vytvořit výsta-
vu v muzeu Bedřicha Hrozného.

I přes spoustu práce se však do-
kázali i bavit při každodenním pro-
gramu, který pro ně čeští žáci při-
pravili. Vzali je na procházku po 
městě, navštívili zámecký park, kde 
všechny provedl pan tajemník Dvo-
řák. Ukázali jim bizarní místo po-
lorozpadlých budov Božího Daru 
- Milovic, které nazvali Městem du-
chů a kterým byli cizinci skuteč-
ně fascinováni a přivezli si odtud 
spoustu děsivých fotografi í. Také 
do Prahy se vypravili a provedli je 
tam Královskou cestou až na Praž-
ský hrad. Představili jim i naše zná-
mé osobnosti - Michala Davida, 
Romana Vojtka a na plakátu i Karla 
Gotta a Krtečka. Vypravili se do mu-
zea hraček v Benátkách nad Jizerou 
a do nymburského pivovaru.

Završením několikaměsíční prá-
ce byla vernisáž společné výstavy 
o období Studené války, která se ko-
nala v muzeu Bedřicha Hrozného. 
Otevřel ji starosta města pan Jiří 
Havelka a bude přístupná veřejnos-
ti až do června.

V další fázi projektu se všechny 
tři školy budou věnovat tomu, jak 

Tak nějak pohlíželi lidé, kteří mají 
s pořádáním výstav zkušenost, na 
záměr realizovat výstavu o životě 
v Anglii, Německu a Českosloven-
sku před pádem “železné opony”.

Výstava byla výsledkem prá-
ce žáků tří partnerských škol (Ob-
chodní akademie Lysá nad Labem, 
Neatherd High School Dereham, 
Anglie, a Humboldt-Gymnasium 
Radeberg, Německo) v rámci dvou-
letého projektu Comenius. Samo-
zřejmě, že na všech třech školách 
se od začátku tohoto školního roku 
pravidelně scházely pracovní týmy, 
které připravovaly a realizovaly do-
tazníkové akce, prezentace, pátraly 
v archivech, studovaly dobové ma-
teriály a tehdejší tisk a vůbec chys-
taly vše potřebné, aby shromáždily 
co nejvíce materiálů pro první vý-
stavu.

Na první setkání přivezli studenti 
z Německa a z Anglie kromě sesbí-
raných exponátů i nádherné, skoro 
letní počasí.

Projektový týden měl velmi na-
bitý program. V den příjezdu, tedy 
v pondělí, se němečtí studenti se-
známili s Lysou a večer pak strávi-
li na úvodním večeru, kam po zmat-
cích se zavazadly dorazila i anglic-
ká skupina.

V úterý dopoledne smíšené týmy 
pracovaly na návrzích uspořádání 

Očima učitelů

bohatých materiálů ve výstavním 
prostoru, který poskytlo Muzeum 
Bedřicha Hrozného v Lysé nad La-
bem. Odpoledne se všichni jeli po-
dívat do Milovic, aby se seznámili 
se stále ještě patrnými důsledky pů-
sobení sovětské armády na našem 
území. Předtím si ještě prohlédli 
muzeum hraček v Benátkách nad 
Jizerou a úterní večer strávili zahra-
niční studenti v českých rodinách.

Středa byla věnována výletu do 
Prahy, zejména procházce po Krá-
lovské cestě, kterou česká skupi-
na předem naplánovala a připravila 
pro ni výklad v angličtině. Také ná-
kupy v Praze se všem moc líbily.

Večer se promítal fi lm Pelíšky, 
který čeští žáci vybrali, aby se cizin-
ci humornou formou poučili o spe-
cifi ckých rysech života za “totality” 
u nás.

Ve čtvrtek se konala exkurze do 
nymburského pivovaru, kde všich-

ni ocenili zasvěcený výklad milé-
ho průvodce, na němž bylo vidět, 
že svou práci dělá opravdu s lás-
kou. Hektické odpoledne vyvrcholi-
lo slavnostní vernisáží, kterou otev-
řel starosta města pan Jiří Havelka. 
Po krátkých proslovech byla slav-
nostně přestřižena páska a výstava 
byla zahájena.

A jaká je? Velmi rozmanitá - ob-
sahuje postavy oblečené do dobové-
ho oblečení, staré předměty, plakáty 
i počítačové prezentace a fi lm. 
Ostatně - přijďte se sami podívat. 
Máte na to ještě tři měsíce.

Na závěr zbývá jen poděkovat 
za neocenitelnou pomoc Eurestu 
v Lysé nad Labem, domovu mláde-
že Střední školy oděvního a grafi c-
kého designu Lysá, Muzeu Bedři-
cha Hrozného i Městskému úřadu 
v Lysé.

Za projektový tým,
Mgr. Alena Šmídová

se lidé během Studené války bráni-
li propagandě a režimu. Na podzim 
2010 pak čeká všechny další setkání 
v Derehamu ve Velké Británii, kde 
bude znovu uspořádána výstava.

Žáci OA Lysá nad Labem

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

Očima žáků
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Tak hodnotila postava paní ře-
ditelky v divadelním představení 
ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem 
výkon Alenky, divadelní postavy. 
Myslím, že toto hodnocení příslu-
ší všem, kteří připravili a sehrá-
li Aprílové představení aneb ZUŠ 
naruby dne 30. 3. 2010 v kině Luft 
v Lysé nad Labem. Byli to učitelé a 
žáci této školy. Vymysleli a sehrá-
li báječné představení na motivy 
Alenky v říši divů, která se ocitla 
v ZUŠ a vybírá si pro sebe vhodný 
obor. Díky tomu jsme se my, divá-
ci, seznámili s jednotlivými obory, 
které škola vyučuje, poznali jsme 
učitele jako výborné umělce, vidě-
li jsme, co umí někteří žáci a ješ-
tě jsme se výborně pobavili. Děku-
ji za krásný zážitek.

Ivana Dvořáková

Nádherné,
profesionální,
úžasné…

Sláva! Po dlouhé bílé zimě ko-
nečně sluníčko a spolu s ním i bar-
vy. Zelená, červená, žlutá….. Ob-
jevují se pozvolna a my se nestačí-
me divit, kolik jich kolem nás najed-
nou je. A na tvářích se nám probou-
zí úsměv, sršíme dobrou náladou, 
elánem a chutí pustit se do něče-
ho nového. Velikonoční svátky nás 
k tomu přímo vybízejí. Děti naší 
školní družiny, pro něž jsme vyhlá-
sili soutěž, se s vervou sobě vlastní 
pustily odhodlaně do práce. Jejich 
fantazie neměla mezí, a tak vznik-
la výstava, na které jsme mohli ob-
divovat nejenom klasická malovaná  
vajíčka, ale i různé stojánky, košíč-
ky, zvířátka a věnečky. Závěrem se 
hodnotilo nejkrásnější velikonoční 
zvířátko i vtipné, zajímavé a nejhez-
čí vajíčko. Tato akce se setkala s vel-
kým ohlasem u dětí i jejich rodičů. 
A jak se nám  výrobky povedly, mů-
žete posoudit i vy.

Velikonoční výstavě předcházely 
i jiné, neméně zajímavé, celodruži-
nové činnosti.

Jednou z nich bylo pozvání od 
paní učitelky Jany Erbenové ze Zá-
kladní umělecké školy F. A. Špor-
ka na představení s názvem „Kon-
cert malých hudebníků“. Na pó-

diu se postupně vystřídali malí hu-
debníci z řad spolužáků našich dětí, 
kteří zahráli ukázky z děl slavných 
i méně slavných skladatelů. Kon-
cert se povedl a všem zúčastněným 
se moc líbil. 

Následovalo představení „Paní 
Zima“, to bylo naše druhé setkání 
a pevně věříme, že nebylo poslední.

Dalším společným zápolením, 
kde si mohly děti zahrát o ceny 
a uplatnit své vědomosti, byla sou-
těž „Malý křížovkář“. Celou hodi-
nu si dokázaly pohrávat s písmen-

Barevné svátky ve školní družině na ZŠ Komenského

V posledním březnovém týdnu 
jsme se s žáky prvního ročníku ná-
stavbového studia SŠ OGD z Lysé 
nad Labem vydali poznávat mož-
né alternativní zdroje energie. Prv-
ní den jsme se seznámili s princi-
py výroby elektrické energie ve vod-
ních elektrárnách na přehradách 
Štěchovice a Orlík. Zasvěcený vý-
klad nám poskytl bývalý zaměst-
nanec vodní elektrárny, který ještě 
dnes v důchodovém věku provází 
exkurze. Na štěchovické přehradě 
jsme si prohlédli přečerpávací elek-
trárnu, která slouží k vyrovnává-
ní energetických špiček. Velmi za-
jímavý výklad nám poskytli pracov-
níci povodí Vltavy, kteří nám ukáza-
li plavební komoru ve Štěchovicích 
a přehradu na Orlíku. Na konci dne 
jsme se již unavení ubytovali v Týně 
nad Vltavou.

Ráno nás čekala jaderná elekt-
rárna Temelín, kde jsme měli ob-

jednanou exkurzi. Nejprve jsme 
si prohlédli informační centrum 
a zhlédli naučný fi lm o principech 
vzniku energie z jádra atomu a fun-
gování elektrárny. Po důkladné 
osobní prohlídce, kontrole občan-
ských průkazů a náhodné dechové 
zkoušce na alkohol jsme byli v sed-
mičlenných skupinách vpuštěni do 
střeženého prostoru. Za doprovo-
du ostrahy jsme si zblízka prohléd-
li prostory strojovny s turbínou, 
chladicí věže a areál elektrárny. 
V odpoledních hodinách jsme se 
vydali k domovu.  Poděkování patří
všem, kteří nám umožnili po-
znat provozy elektráren a poskyt-
li zajímavé výklady. Pochvala pat-
ří panu řidiči autobusu za příjem-
né cestování a vzornou péči. Na-
konec bych chtěla pochválit žáky 
za to, že nepokazili žádnou legra-
ci a byli příjemným kolektivem 
v tak náročných dvou dnech.

Po stopách vzniku energie

Vzdělávací dvoudenní exkurze 
Zdroje energie 2010 se uskutečnila 
v rámci projektu Výchova a vzdě-
lávání pro život v environmentální 
oblasti, který je zaměřen na ekolo-
gickou výchovu. Projekt je spolufi -

nancován z Evropského sociální-
ho fondu a státního rozpočtu České 
republiky v rámci Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost.

Za celý kolektiv Iva Bittnerová

ky, aby dosáhly co nejvyššího počtu 
bodů. Nakonec se dočkaly diplomů 
a ocenění.

Před velikonočními prázdninami 
navštívilo naší školní družinu lout-
kové divadélko z Českých Budějo-
vic a zahrálo nám pohádky „Čaro-
dějnice z kumbálu“ a „Dva klíče“, 
které se všem moc líbily.

Zanedlouho nás čeká volba 
MISS ŠD 2010 a doufáme, že i tato 
akce bude úspěšná.

 Vychovatelky školní družiny,
ZŠ Komenského

Ivana Dvořák

SŠ OGD
Lysá nad Labem
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Telefonické konzultace dětských lékařů

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Po 3. 5. MUDr. Čerňanská
Út 4. 5. MUDr. Matasová
St 5. 5. MUDr. Chocholová
Čt 6. 5. MUDr. Dáňová
Pá 7. 5. MUDr. Matasová
So 8. 5. MUDr. Dáňová
Ne 9. 5. MUDr. Dáňová
Po 10. 5. MUDr. Čerňanská
Út 11. 5. MUDr. Matasová
St 12. 5. MUDr. Chocholová
Čt 13. 5. MUDr. Dáňová
Pá 14. 5. MUDr. Dáňová
So 15. 5. MUDr. Chocholová
Ne 16. 5. MUDr. Chocholová

Po 17. 5. MUDr. Čerňanská
Út 18. 5. MUDr. Matasová
St 19. 5. MUDr. Chocholová
Čt 20. 5. MUDr. Dáňová
Pá 21. 5. MUDr. Chocholová
So 22. 5. MUDr. Čerňanská
Ne 23. 5. MUDr. Čerňanská
Po 24. 5. MUDr. Čerňanská
Út 25. 5. MUDr. Matasová
St 26. 5. MUDr. Chocholová
Čt 27. 5. MUDr. Dáňová
Pá 28. 5. MUDr. Čerňanská
So 29. 5. MUDr. Matasová
Ne 30. 5. MUDr. Matasová

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 
obuvi bez bláta a jiných nečistot, výrazně neochozené
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
domácích potřeb – nádobí bílé i černé – umyté, funkční, účelné 
knih

se uskuteční

v pátek 14. května 2010 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 15. května 2010 v době od 8.00 do 13.00 hodin

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

Po zkušenostech z pořádání humanitárních sbírek
se na dárce obracíme s prosbou:

věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
či kartonových krabic
noste věci vč. knih bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky, 

            s patenty, gumou či tkanicí v pase 
vše čisté, umyté, vyprané
NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 

S takovými věcmi zamiřte raději přímo do separačního dvora v bývalé Frutě 
(roh ul. Jedličkova a Pivovarská, u hasičské zbrojnice, otevřeno Po+St 9.00 - 
12.00 hodin a 13.00 - 17.00 hodin, So 9.00 - 12.00 hodin)
Obdarovaní jsou sice v nouzi, to ale neznamená, že budou chodit např. v uni-
formě, dederonové košili, svatebním obleku z třicátých let min. století, těžkém 
koženém kabátě nebo šatech ze slotery či silonu … Navíc ve věcech „provoně-
ných“ zatuchlinou. 

Děkujeme za pochopení.

Pořádá Město Lysá nad Labem
ve spolupráci s Diakonií Broumov a Farní charitou Lysá n. L.

Bližší informace na tel.: 325 510 224 nebo 606 509 502.  

Letošní zima byla zlá. Napácha-
la mnoho škod na majetku, pří-
rodě, dopravě i lidem. Ani mně 
se to nevyhnulo. Uklouzl jsem na 
zamrzlé kaluži a způsobil jsem 
si pravostrannou tříselnou kýlu. 
Kýla je bolestivá, překáží a hro-
zí uskřinutí střeva. Před šestnác-
ti lety jsem se po stejném problé-
mu, ale vlevo, svěřil do rukou chi-
rurga MUDra Milana Hrubce. 
Znal jsem ho z předchozích kon-
zultací nad projektem přestavby 
bytového podniku na chirurgické 
a rentgenologické pracoviště zde 
v Lysé nad Labem. To, co dnes to-
lik občanů našeho města a okolí 
využívá, je jeho dílo a zásluha.

Je přirozené, že když jsem zjistil, 
že pan doktor má zde i nyní každou 
středu od 14 do do 18 cévní porad-
nu, požádal jsem ho opět o pomoc. 
Je to přirozené i proto, že ta minu-
lá moje operace proběhla „na jed-
ničku“, jak jsem tehdy konstatoval 
v Nymbursku. V úterý odpoledne 
jsem byl operován, ve čtvrtek jsem 
šel domů a v sobotu jsem se již hra-
bal na zahrádce. I tentokrát mě 
pan doktor Hrubec, dnes primář 
chirurgie v Městci Králové, nezkla-

Do Městce to není daleko
mal. Ve středu jsem ho navštívil ve 
zdejší ambulanci, příští pondělí mě 
odoperoval a ve čtvrtek šel domů.

Proč o tom píšu. Byl jsem překva-
pen nejen vybavením městecké ne-
mocnice, vzornou čistotou, ale pře-
devším ochotou a pozorností vše-
ho perzonálu. Sestřičky byly na mě 
jako staršího člověka neobyčejně 
milé a úslužné. To je třeba zejména 
v dnešní době ocenit. Samotná 
moje operace proběhla v perfektně 
vybaveném operačním sále při vě-
domí, pouze s anestezií dolní čás-
ti těla. Mohl jsem tedy pouze sub-
jektivně, z pozice laika, posoudit 
výkon operačního kolektivu. Oce-
nil jsem ho jako bezchybný. Bez-
chybná a na úrovni byla i poope-
rační péče.

Je jistě pro Lysou výhodou, že 
občané mohou využít MUDra 
Hrubce a jeho mnohaleté zkuše-
nosti s četnými zahraničními stá-
žemi v prestižních zařízeních. Pan
primář má k Lysé vztah nejen z do-
by, kdy zakládal chirurgickou am-
bulanci a denně ordinoval, ale i 
proto, že má bydliště v nedalekých 
a s lyskými dějinami spjatých Či-
hadlech.                  Václav Mrkvička

Dovolujeme si Vám představit 
občanské sdružení Prosaz, které je 
zaměřeno na pomoc zdravotně po-
stiženým.  Nabízíme  širokou šká-
lu služeb: osobní asistenci, domá-
cí péči a chráněné dílny (klientům 
z Prahy a blízkého okolí)  a telefo-
nickou krizovou linku propojenou 
s odborným sociálním poraden-
stvím (pro klienty z celé ČR). 

Nepracujeme pouze s klienty 
zdravotně postiženými od naro-
zení, ale můžou se na nás obracet 
i lidé, kterým se např. vinou neho-
dy během vteřiny změnil celý ži-
vot a neumějí se s novou situací 
vypořádat. Pomoc je určena i je-
jich rodinám a blízkým, dále seni-
orům, maminkám, kterým se naro-
dilo postižené dítě a dalším skupi-
nám lidí. 

Budeme rádi, když se k nám 
připojíte na některé z letních akcí 
pro ZP, které Prosaz pořádá v roce 
2010:
Vodácká akce, sjíždění Berounky 
3. - 10. 7. 2010
Cena akce: 3.300 Kč (v ceně za-
hrnuto  ubytování, polopenze, vo-
dácké vybavení)

Ubytování: kemp Višňová, Hájek 
3, Višňová u Křivoklátu, čtyřlůžko-
vé chatičky

Letní dětský tábor v Líchovech 
u Sedlčan, I. turnus 3. - 17. 7., 
II. turnus  17. - 31. 7. 2010
Cena akce:  4.000 Kč děti do 15 
let; 4.500 Kč mládež nad 15 let; 
8.200 Kč účastníci nad 26 let
Ubytování: dvoulůžkové pokoje, 
sociální zařízení společné

Rehabilitační pobyt v Líchovech 
u Sedlčan 21. - 28.8.2010 
Cena akce:  3.500 Kč                 
Ubytování:   dvoulůžkové pokoje 
bez sociálního zařízení

Jarmark výrobků chráněné dílny 
Prosaz  7. - 11. 6. 2010 (Náměstí 
Míru, Praha 2) 

Kontaktní osoba:
Mgr. Mária Lazarčíková
PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, 
158 00  Praha 5
tel.: 777 701 867
poradna@prosaz.cz 
www.prosaz.cz

Pomoc zdravotně postiženým
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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.

Velkoobchodního sklad barev a lak  v Ji icích, po ádá

Seznam zboží zašleme e-mailem, p ípadn  Vaše dotazy 
odpovíme telefonicky. Najdete nás v areálu bývalého 

statku v Ji icích.
Tel.: 325 575 240-1, 325 575 416, mobil: 602 304 969

e-mail: objednavky.jirice@panter-color.cz

Inventurní výprodej barev a lak ,
SLEVA 60 až 80% pro všechny!!!

Raná péče -  pomoc rodinám, 
které vychovávají dítě s vývojovým 
opožděním nebo s postižením

Téměř každého člověka potká 
v životě občas nějaký problém, ně-
kdy řešitelný snadněji, jindy ob-
tížněji; těžko si ale lze předsta-
vit složitější problém než ten, kte-
rý se týká zdraví vlastního dítě-
te. Byla děťátku po narození sta-
novena zdravotní diagnóza, která 
v budoucnu zásadním způsobem 
ovlivní jeho život? Nepostupuje vý-
voj dítěte běžným způsobem – tak 
jak jsme očekávali? Přihodil se dí-
těti vážný úraz, který nezůstal bez 
následků? Pro rodinu nastává ob-
dobí intenzivní psychické zátě-
že; někdy se doslova ze dne na den 
mění její potřeby i celý hodnotový 
žebříček. Rodiče v takovou chví-
li potřebují zejména psychickou 
podporu, zůstávají ve své situaci 
ale velmi často sami.

Poslední roky zaznamenáva-
jí velký rozvoj sociální služby, je-
jichž hlavním smyslem je prá-
vě pomáhat lidem řešit a překo-
návat trvalé či přechodné nástra-
hy života. Sociální službou urče-
nou rodinám, ve kterých vyrůstá 
dítě s postižením či s ohroženým 
vývojem raného věku (0-7 let), je 
raná péče. Jejím cílem je pomo-
ci rodině zorientovat se v nové ne-
známé situaci; provést ji prvními 
roky péče o dítě tak, aby důsled-
ky postižení dítěte byly pro rodi-
nu minimální.

Jakým způsobem raná péče pro-
bíhá? Vzhledem k tomu, že se jedná 
o službu terénní, není zapotřebí 
za ní nikam jezdit – dojede za ro-
dinami, které ji využívají, sama. 
Znamená to, že v intervalu zvole-
ném rodiči (zpravidla 1 – 3 měsí-

ce) rodinu navštíví poradkyně rané 
péče; společně pak řeší problémy, 
které jsou pro ni právě aktuální. 
Uživatelé rané péče mohou volit 
z okruhu služeb poskytovaných 
střediskem; patří sem např. prová-
zení a aktivní naslouchání, posuzo-
vání vývoje dítěte a hledání vhod-
ných činností pro jeho optimál-
ní rozvoj, půjčování hraček, po-
můcek a literatury, sociálně právní 
poradenství, pomoc při orientaci 
v nabídce rehabilitačních pomů-
cek a hledání možností při jejich 
získávání, zprostředkování kon-
taktů na další odborníky či pomoc 
při vyhledání vhodného předškol-
ního zařízení nebo návazných so-
ciálních a dalších služeb. Všechny 
služby rané péče jsou pro uživatele 
bezplatné, jejich výběr záleží vždy 
jen na potřebách a přání konkrét-
ní rodiny. 

Ve Středočeském kraji a tedy 
i v Lysé nad Labem a jeho okolí 
poskytuje ranou péči Raná péče 
Diakonie Stodůlky (www.rana-
pece.cz); s žádostí o službu se na 
pracoviště mohou obrátit rodiny 
s dětmi s mentálním, pohybo-
vým či kombinovaným postiže-
ním (nebo s dětmi, jejichž vý-
voj je postižením ohrožen) od na-
rození do sedmi let. Pracovni-
ce střediska lze kontaktovat kaž-
dou středu (13-16h) na tel. čís-
le kanceláře 235 518 392, nebo 
v pracovní dny (9-15h) na tel. čís-
lech poradkyň 731 445 502-4, 
731 664 482-3 nebo e-mailem: 
ranapece@diakoniep13.cz

Mgr. Pavla Skalová,
poradkyně rané péče

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

Dne 15. dubna 2010 se ve spole-
čenské místnosti Domu s pečovatel-
skou službou v Lysé nad Labem ko-
nala členská schůze základní orga-
nizace Svazu postižených civilizač-
ními chorobami, které se zúčastnilo 
34 zdravotně postižených, převážně 
starších spoluobčanů z Lysé nad La-
bem a z několika okolních obcí. Pře-
vážnou náplní tohoto setkání byly 
odborné informace o poskytova-
ných sociálních a zdravotních služ-
bách, sociálních dávkách na úpra-
vu bytu, na dopravu a především 
o důchodech a jejich výpočtu s ohle-
dem na změny příslušných předpi-
sů s účinností od 1. ledna letošní-
ho roku. Informace nám poskytly 
a na všechny vznesené dotazy trpěli-
vě odpovídaly za Okresní správu so-
ciálního zabezpečení Nymburk paní 
Doubravová, za odbor sociálních 
věcí Městského úřadu Lysá nad La-
bem vedoucí odboru paní Tobiášová 

Poděkování
a odborná referentka paní Kyse-
lová a za pečovatelskou službu 
v Lysé nad Labem paní Kolářská.

Děkujeme všem přednášejícím 
a vážíme si jejich obětavé práce pro 
starší a zdravotně postižené obča-
ny. Doufáme, že především informa-
ce od paní Doubravové o důchodech 
a o jejich výpočtu se dostanou k co 
největšímu počtu občanů.

Věříme, že na příštím obdobném 
setkání budeme moci společně in-
formovat také o změnách ve měs-
tě, které budou realizovány na zá-
kladě podnětů a připomínek zá-
stupců starších a zdravotně posti-
žených spoluobčanů, přednesených 
na společných setkáních organizo-
vaných pečovatelskou službou, kte-
rých se zúčastňuje také paní Marce-
la Chloupková – místostarosta měs-
ta Lysá nad Labem.

Jiří Beneš,
předseda ZO SPCCH
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Sběr odhozených injekčních 
stříkaček, výměnný program 
a poradenství pro uživatele ná-
vykových látek přímo 
v Lysé nad Labem:
tel.: +420 724 087 925 
Míša, Lukáš, Ondra, Zuzka
e-mail: 
streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, 
rodiče a blízké osoby, 
zprostředkování léčby... 

K-centrum Nymburk
denně od 10 do 17 hod.
pátek od 10 do 16 hod.
Adresa:
Velké Valy 995 
288 02 Nymburk
tel.: +420 325 514 424
e-mail: k-centrum@os-semiramis.cz

K-centrum Mladá Boleslav
denně od 10 do 17 hod.
Adresa: 
Ptácká 162
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 303 468 
e-mail: 
k-centrum-mb@os-semiramis.cz

Kontaktovat nás můžete na 
následujících telefonních 
číslech a adresách:

Pomoc, moje dítě bere drogy!

KČT odbor Lysá nad Labem pořádá 
Tradiční dětský letní tábor 

ŠUMAVA 2010
na tábořišti Radešov u Rejštejna 

Termíny dětského tábora:
První běh od 1. 7. do 18. 7. 2010 (18 dnů)

Druhý běh od 18. 7. do 31. 7. 2010 (14 dnů)
jednotná cena poukazu 3950 Kč (včetně dopravy a pojištění). 

Termíny rekreace rodičů s dětmi a ostatní: 
od 1. 8. do 15. 8. 2010

v ceně pronájmu stanu 100 Kč / noc

Kontaktní adresa: 
František Blažek 

Okružní 1492, 289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: 602 624 593, 721 704 500

e-mail: blazekfra@atlas.cz, www.tabor-sumava.wz.cz

S výše uve-
denou obavou 
se rodiče často 
obracejí na pra-
covníky k-cen-
ter a drogových 

poraden. Rádi by slyšeli nějaký uni-
verzální recept, jak v takovém přípa-
dě postupovat, co ověřit, co nezane-
dbat, a především, jak dítěti pomoci.

Na úvod je třeba říci, že milují-
cí rodič má zájem o své dítě a při-
rozenou součástí tohoto vztahu je 
i strach. Není nic špatného na faktu, 
že své podezření sděluje odborníko-
vi, že vyhledává informace a sezna-
muje se s možnostmi nápravy nežá-
doucího stavu.

Naopak. Tento počin je vysoce 
chvályhodný a rozhodně nerefl ektu-
je zradu na dítěti či překročení hra-
nic důvěry.

Jak poznám, že moje dítě užívá 
drogy?

Ne vždy se podaří zachytit signály 
včas. Spíše je běžné, že rodiče zazna-
menají příznaky užívání drog svého 
dítěte až po dlouhé době, např. po 
několikaměsíčním užívání. To proto, 
že většina činností spojených s nar-
komanií je dítětem tajena a probíhá 
mimo rodinu.

Drogy nejsou tak snadno rozpo-
znatelné jako alkohol, zvláště při 
užívání v nízkých či nárazových dáv-
kách.

Mezi typické příznaky patří:
•  nevysvětlitelné změny chování 

 a nálad (například střídání de-
 presí a euforického veselí)

•  únava, ospalost, vyčerpanost 
 organismu

• slovní útoky, agrese, vyhledává-
 ní vyhraněné společnosti

• tajnůstkářství, nedůtklivost, 
 samotářství

• paranoia, podezřívání okolí, 
 ztráta koncentrace

• nechuť k jídlu, hubnutí
• celková změna životního stylu 

 v krátké době
• ztráta původních zájmů, 

 problémy ve škole
• prodej věcí, krádeže
Pokud se k vyjmenovanému při-

dají i fyzické projevy jako změna veli-
kosti zorniček, dech páchnoucí např. 
toluenem, červené bělmo, špatná 
pleť, modřiny, jizvy po vpichách aj., 
je podezření více než oprávněné.

Při nálezu injekčních stříkaček 
a „nádobí“ (lžička – nejčastěji oho-
řelá, popř. se zbytky prášku, zapa-
lovač), příslušenství (alobal, dým-
ky, fi ltry, cigaretové papírky, brč-

ko...) či drogy samotné (psaníčka, 
tablety, igelitové sáčky s obsahem 
prášku nebo rostlinné drti, napuště-
né papírky, marihuanové cigarety...) 
používají děti často obrannou frá-
zi, že nalezené věci nepatří jim, ale 
cizí osobě. To je samozřejmě možné, 
avšak v daných souvislostech málo 
pravděpodobné. 

(I v takto závažné situaci by rodi-
če měli zůstat v klidu a nepanikařit. 
Např. tajnůstkářské dítě stranící se 
společnosti může mít zcela jiný pro-
blém – šikanu aj.)

Proč moje dítě bere drogy?
Člověk v pubertě prochází řadou 

změn. Tělesný vývoj provází škála 
emocionálních a sociálních podnětů. 
Dítě se zařazuje do společnosti, hle-
dá novou roli a místo v životě. Proces 
poznávání je často provázen snahou 
zkoušet nové a nepoznané, riskovat, 
experimentovat a podléhat vzorům.

V období dospívání je pro dítě nej-
důležitější vztah s kamarády a vrs-
tevníky. Prostředkem začlenění se, 
vyniknutí atd. může být právě droga. 

Dalším důvodem bývá spojitost 
s poruchou příjmu potravy, zejmé-
na u dívek, řešení nestabilní situace 
v rodině, osobních komplexů, stra-
chů aj. Důvodů existuje mnoho a ne-
lze vyjmenovat všechny. 

Úskalí toxikologického testu
Někteří rodiče ve snaze potvrdit 

svá podezření sáhnou k testům. Ty 
zakoupí v lékárně či obdrží od pra-
covníků k-center.

Je třeba uvědomit si dvě věci: 
1. Test je pouze orientační. Doba 
prokazatelnosti jednotlivých drog se
liší. Například stopy po THC v mo-
či zůstanou i po 10 dnech, naproti 
tomu heroin aplikovaný před 3 dny 
již test pravděpodobně nezachytí.

2. Test by neměl být zneužíván ja-
kožto prostředek přehnané kontro-
ly či represe. Rodičům se doporu-
čuje napřed s dítětem komunikovat 
v rámci zachování vzájemné důvěry.

Podezření se potvrdilo, co dě-
lat dál?

Především nepanikařit. To, že dítě 
experimentuje s drogou, ještě ne-
znamená, že se stane pravidelným 
uživatelem, že se dostane do kolobě-
hu shánění peněz a drog a že na svou 
závislost nakonec zemře.

Jak již bylo uvedeno, zkoušení no-
vých věcí do jisté míry souvisí s vě-
kem. Je potřeba s dítětem mluvit. 
Vyptat se potomka například, proč 
s drogami začal, co od daného po-
kusu očekává, jaké pocity mu dro-
ga přináší atd. Nevyčítat, nekázat, 

a hlavně - naslouchat. Děti někdy 
vyjadřují důvody, které může dospě-
lý považovat za malicherné. Avšak 
pro děti mohou mít důležitost přímo 
zásadní. 

Dobře informovaný rodič bude 
konverzovat s přehledem, bez před-
sudků, a bude pro dítě rovnocenným 
partnerem v diskusi. Je dobré mít 
přehled o základních druzích drog, 
jejich účincích, způsobu aplikace, 
nemocech, vzhledu, cenách, našich 
zákonech aj.

Rodič má jedno výsadní právo – 
stanovuje hranice. Ať své názory vy-
jadřuje srozumitelně a jasně. Jestliže 
se mu něco nelíbí, je oprávněn vydat 
stanovisko. 

Zároveň však nesmí zapomínat 
na vlastní příklad. Děti jsou velice
citlivé na projevy pokrytectví a těž-
ko přijímají neoprávněnou kritiku.

Jestliže rodič danou situaci ne-
zvládá, může navštívit odborníky 
(s dítětem i bez). Ti navrhnou opti-
mální způsob řešení, popř. předají 
kontakty na léčebná zařízení aj.

Podle statistik má více než třetina 
středoškoláků v ČR drogovou zku-
šenost. Nejedná se o selhání rodiče 
a ani ta nejlepší výchova stoprocent-
ně nezajistí, že zrovna naše dítě dro-
gy minou.

Do oční ambulance v Lysé n. L.
přijmeme zdravotní sestru.

Více informací na tel.: 724 167 149
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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

Poslední so-
botu před 
Velikonocemi,
27. března do-
 poledne, jsem 
 se účastnila 
na pozvání vče-
lařů akce, kte-
rou pořádali ve

spolupráci s ředitelem Muzea B. 
Hrozného v Lysé nad Labem ke 
110. výročí vzniku svého spolku. 
V čerstvě vymalovaném před-
náškovém sále byla připravena 
pěkná a velmi poučná tříhodi-
nová! přednáška s diskuzí o vče-
lách, včelaření a včelích produk-
tech s výstavkou historických 
i současných včelařských po-
třeb, zařízení, úlů, a hlavně do-
kumentů o historii včelařství 
v našem městě. Přednášejícím byl 
Ing. Dalibor Titěra CSc., vedoucí 
výzkumu a zkušební laboratoře 
z Výzkumného ústavu včelař-
ského v Dole u Libčic nad Vlta-
vou, který je spoluautorem mno-
ha knih o včelaření a přední od-
borník v oboru včelařství, který 
zároveň vyučuje na České země-
dělské universitě. Často je ke sly-
šení ve vysílání Českého rozhla-
su 2 či k vidění v televizi anebo 
ho pravidelně potkáte na země-
dělské výstavě na lyském Výsta-
višti. Jeho poutavé a poučné vy-
právění bych přirovnala k vystou-
pení jistě všem známého botani-
ka a spisovatele RNDr. Václava 
Větvičky, který též do Lysé nejed-
nou zavítal. V průběhu dopoled-
ne bylo možno zakoupit včelař-
skou literaturu jak odbornou, tak 
psanou populární formou, a tře-
ba i pro děti. Dále med (je výbor-
ný, z lesů a luk v okolí), dolskou 
medovinu (všechny tři nabíze-
né a vyráběné druhy doporučuji 
k ochutnání), ručně vyráběné svíč-
ky ze včelího vosku od pana No-
votného. Všichni jsme obdivova-
li zdobené perníčky s motivy včel 
a jara od paní Férové z Litole.

Možná, že někoho překvapí, že 
organizované včelaření v Lysé nad 
Labem a okolí má již stodesetile-
tou historii, kdy naši předkové zalo-
žili původně „Včelařský spolek pro 
Lysou a okolí“, který byl ustaven 
v roce 1900! Dle vystavených ma-
teriálů zapůjčených z archivu Čes-
kého svazu včelařů v Praze jsem se 
dozvěděla, že prvním předsedou byl 
J. Žlab a jednatelem E. Beran. Kdo 
dnes přesně identifi kuje, kteří lyš-

Ať žijí včely!
tí občané to byli? Mohli pocházet 
i z některé sousední vsi. Dlou-
há historie spolku byla bohatá na 
úspěchy, ale někdy se též nedaři-
lo. Na výstavních panelech jsme se 
z přehledně uspořádaných historic-
kých dokumentů a mapek dozvědě-
li ledacos zajímavého. V počátcích 
a řadu let mezi světovými válka-
mi byla činnost včelařů velmi dob-
rá, což dokazoval počet členů spol-
ku. Později odchodem zkušených, 
starých členů nevykazoval již spo-
lek zvláštní aktivitu. Ale jak jsem se 
dočetla, vždy se mezi našimi včela-
ři našlo dost těch, kteří navázali na 
předchozí úspěchy a svou aktivní 
účastí, a často i velmi náročnou pra-
cí bez nároku na odměnu, přispíva-
li ke zdaru včelaření všech členů 
v organizaci. Takže například kolem 
roku 1970 dosáhl počet členů v Lysé 
a okolí 79! Zaujalo mne, kolik zná-
mých osobností města bylo ve vče-
lařském spolku. Ti, kteří si prohléd-
li přehledy členů, fotografi e a map-
ky s rozmístěním stanovišť včelstev 
v jednotlivých časových obdobích, 
mi dají za pravdu. 

Od roku 1989 však dochází 
k poklesu členů i počtu včelstev. 
V některých okolních obcích v sou-
časné době včelaři ani včelstva ne-
jsou! Nyní má organizace 37 řád-
ných včelařů, kteří obhospodařu-
jí 490 včelstev. Přes značný úby-
tek zájmu o včelaření v posled-
ních dvaceti letech je však stále 
v oblasti působnosti organiza-
ce dostatek včel nejen pro získání 
medu a ostatních včelích produk-
tů, ale hlavně pro udržení ekolo-
gicky příznivého prostředí, kterým 
se Polabí vyznačuje. 

V současnosti organizace České-
ho svazu včelařů Lysá nad Labem, 
o. s., spravuje území o velké rozlo-
ze. Sdružuje chovatele včel a pří-
padné zájemce z Lysé n. L. včet-
ně Byšiček a Dvorců, Milovic, Ji-
řic, Benátecké Vrutice, Staré Lysé 
včetně Čihadel, Stratova, Ostré 
a Semic.

V minulém roce včelařská orga-
nizace zpracovala projekt na ná-
bor nových mladých včelařů, se 
kterým uspěla v grantovém řízení 
Středočeského kraje. Na základě 
tohoto projektu se přihlásili čtyři 
mladí, začínající včelaři, a v letoš-
ním roce již obhospodařují celkem 
60 včelstev! 

Je vidět, že včelaři mají z péče 
o včelstva uspokojení, mají radost 
z dobré úrody medu, z toho, že jejich 

včelstva opylují vše, co je třeba opy-
lovat na lukách, polích i lesích v tak 
velkém katastru, jaký naše město 
a obce pokrývají. Se včelstvy jsou 
ale i starosti. Ne každý ví, že na 
podzim musí každé včelstvo do-
stat od včelaře až dvacet kilogra-
mů cukru na přežití nastávající 
zimy. Včely také trpí nemocemi, 
škůdci i zloději. Také roztoč, který 
parazituje na včelách a jejich plo-
du, zvaný Varroa destruktor, včel-
stva velmi oslabuje. S bojem proti 
těmto nepříjemnostem včelám po-
máhá včelař. Pomáhá rád, protože 
včely má nejen jako svého koníčka, 
ale ve vztahu k přírodě a její ochra-
ně si stále uvědomuje, že bez včel 
a jejich práce by nemohl existo-
vat ani člověk. Starost o včelstva 
je tedy i srdeční záležitostí. Vždyť 
včelařství patří mezi nejušlech-
tilejší lidské činnosti provozova-
né nejen jako zálibu v podmín-
kách spolku, ale rozvíjí a prohlu-
buje lásku k přírodě. Učí nás píli 
a rozvážnosti. Nutí včelaře k sou-
stavnému vzdělávání a prohlu-
bování svých znalostí, studiu no-
vých poznatků, souvislostí a prak-
tickému ověřování nových me-
tod při ošetřování včelstev. Vče-
lařství rozvíjí i zručnost každého 
včelaře. Jestlipak víte, že včela je 
u nás zařazena jako hospodář-
ské zvíře a na její chov se vztahu-
jí příslušné obecně závazné právní 
předpisy. Škoda jen, že z pozoro-
vání života včelího společenství si 
nebereme víc příkladů pro vlastní 
počínání ve společnosti lidské.

Máte-li zájem blíže se sezná-
mit se zajímavou říší včel, může-
te se na včelařskou organizaci ob-
rátit. Jejím předsedou v Lysé n. 
L. je pan Bedřich Fér z Litole, č. 
tel.: 325 561 259. Rádi mezi sebou 
přivítají další zájemce. A nebude-
te věřit, mají ve svých řadách také 
úspěšné ženy, i v té lyské organi-
zaci. Třeba i Vy časem ochutnáte 
sladký med od vlastních včeliček.

Byla jsem překvapena poměr-
ně slušnou účastí jak včelařů, tak 
laické veřejnosti. A jak jsem se 
dozvěděla, v příštím roce chtějí 
včelaři podobnou výstavu zopa-
kovat s přednáškami se zaměře-
ním především na školní mládež. 

Závěrem medového sobot-
ního dopoledne zazněla podě-
kování. Nejprve pana Lounka 
z Poděbrad, předsedy okresní-
ho výboru včelařů, za prospěšnou 
propagační akci. Vyzdvihnul prá-
ci místních včelařů a dobrou 
spolupráci s okresním výbo-
rem a Státní veterinární sprá-
vou. Závěrem slova díků zazněla 
z úst předsedy p. Féra na adresu
Českého svazu včelařů v Praze,
Výzkumného ústavu včelařského
v Dole, Muzea B. Hrozného v Ly-
sé nad Labem, krajského úřadu
v Praze a Městského úřadu v Lysé
nad Labem a též všem dobrovol-
níkům, kteří přiložili ruku k dílu 
a pomáhají nejen při osvětové čin-
nosti.  

Za spolupráci při psaní příspěv-
ku děkuje Marcela Chloupková 
včelařům z Lysé n. L. a okolí.

Poděkování
Obyvatelé i zaměstnanci Domova Na Zámku v Lysé nad Labem 

děkují všem, kteří si všimli pár řádků s výzvou o výpomoc otištěných 
v Listech a do domova donesli nepotřebnou přízi a látky. Vše bude vy-
užito k tvorbě výrobků pro radost a potěšení. Děkujeme!

Jiří Hendrich
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V kostele sv. Jana Křtitele na Ve-
likonoční pondělí se konal koncert 
vokálně experimentálního soubo-
ru AFFETTO. Tento soubor cha-
rakterizuje bohatá nabídka výrazo-
vě pestrého a přesvědčivého pro-
vozování hudby více či méně vzdá-
lených časů a hledání nejrozma-
nitějších zvukových, barevných 
a emocionálních odstínů mužské-
ho vícehlasu. Soubor své poslu-

Velikonoční koncert

Úderem páté hodiny odpolední, 
dne šestadvacého, měsíce března, 
l. p. 2010 se tlupa letošních ander-
senovských „spáčů“ začala trousit 
do naší knihovny, která již netrpě-
livě očekávala jejich příchod. Třia-
dvacet malých i větších postaviček 
obtěžkaných spacáky a karimatka-
mi se sešlo kolem půl šesté a vše 
mohlo začít… Úvodní organizač-
ní pokyny nevyvolaly jásot přítom-
ných, ale slib tajného nočního výle-
tu. To už bylo „ jiné kafe“.  

Letošní skupinka našich malých 
čtenářů se mohla pochlubit největ-
ším věkovým rozpětím. Nejmlad-
ší účastnici bylo 5 a nejstarší 14 let. 
I přes tento věkový rozdíl si všichni 
navzájem nezištně pomáhali – tak 
jak to má být. Začátek večera pat-
řil tomu nejhlavnějšímu – čtení pří-
běhů, pohádek a vůbec všelijaké-
mu vyprávění. Poté se malí noclež-
níci věnovali tradičně výtvarné čin-
nosti. Vzhledem k blížícím se veli-
konočním svátkům jsme společně 
vyráběli ozdobené skleněné květi-
náčky s jarním osením.  Poté už ná-
sledovala všemi očekávaná večeře. 
Hlavním chodem byl kuřecí řízeček 
s chlebem a zeleninovou oblohou. 

Občerstveni jsme se moh-

H. CH. Andersen navštívil již pošesté knihovnu … a zůstal přes noc !!!
li bez veškerých zábran vydat 
na tajný noční výlet. Naší dob-
rou náladu nám trochu poka-
zilo jen deštivé počasí, které 
v tomto ročním období není nic 
neobvyklého. S trochou deště v zá-
dech jsme došli do cíle naší 
dnešní tajné výpravy. Tou bylo ten-
tokrát Muzem B. Hrozného. V mu-
zeu nás čekalo mnoho překvape-
ní. Už příchod nebyl obvyklý – do 
muzea jsme vešli skrze místní skle-
pení. V podzemních prostorách na 
nás číhala muzejní strašidla, kte-
rá měla za úkol zjistit naše vědo-
mosti o historii města Lysá nad 
Labem. Naše znalosti byly od-
měněny malým pamlskem. Po ú-
spěšném vykonání této zkoušky
jsme byli propuštěni do hlavních
prostor muzea. Tam nás čekal jeho
ředitel pan Ondřej Rašín. Jeho 
poutavé vyprávění nás přeneslo do
dob dávno minulých, kdy profesor
Hrozný vyluštil, v té době nezná-
mý, jazyk Chetitů. Po prohlídce za-
jímavé expozice jsme měli mož-
nost si vyzkoušet pocity tehdejších
archeologů a vyhrabat si z písku
zajímavý artefakt – v našem přípa-
dě čokoládové mince, které nám
přišly po dlouhém bádání k chuti. 

V teple knihovny jsme si za vy-
datné pomoci Standy Svobody do-
tvořili velikonoční květináčky, 
které při naší dobré péči a záliv-
ce do Velikonoc ozdobí jarně zele-
né osení. A nyní už jen šupky šup-
ky do spacáků. S ranním kuropě-
ním se naši malí nocležníci pro-
bouzejí a čeká je cesta domů - dou-
fejme, že s nemalými zážitky. Kaž-
dý z dětí si odnesl domů knížku, 
která snad bude všem ještě dlouho 

připomínat příjemné chvíle prožité 
v naší knihovně. 

Závěrem nelze nezmínit velké po-
děkování paní Labutové, především 
za přípravu skvostné večeře;  Stan-
dovi Svobodovi za zahradnickou, dě-
jepisnou a strašidelnou pomoc a pře-
devším řediteli Muzea B. Hrozného 
panu Ondřeji Rašínovi za vlídné při-
jetí všech našich malých badatelů.

Michaela Baštecká,
Městská knihovna Lysá n. L.

chače upoutal rozmanitým a za-
jímavým programem. Zazně-
ly skladby jak z období renesan-
ce, baroka až po moderní sklad-
by, které měly veliký ohlas u po-
sluchačů. Soubor zakončil svůj 
koncert skladbou od skupiny 
Beatles, která v jejich hravosti 
se zvučnými hlasy vyzněla nádherně.

Jitka Fialová,
kronikářka města

Pomalu mizí vědomí, že nárožní 
dům proti nádraží s pizzerií Matyl-
dou a Music Clubem Kalypso býval 
kdysi jediným vícekapacitním kul-
turním stánkem města. Podle ma-
jitele byl znám jako hotel Král, ale 
v období 60. až 80. let nesl název 
hotel Polabí. Jeho sál uměl přijmout 
200 až 300 lidí na divadla, koncer-
ty, schůze, oslavy, plesy. Dekorativ-
nější akce s požadavkem noblesněj-
šího prostoru pro stolování a taneč-
ní parket hostily okolo 120 osob. 
Ten sál a prostory celého hotelu pa-
matují od 75. do 90. roku nespočet 
akcí, jichž pověst se dodnes nebe 
dotýká. Každý, kdo mohl prožít ve-
čery Klubu labužníků, tématických 
kostýmovaných bálů, Pivobraní, ale 
i řadu mysliveckých, rybářských i 
ruských kuchyní, vzpomíná má-
lem se slzou v oku na něco neza-
pomenutelného. Nedivte se, vyni-
kající pokrmy světového jídelníčku 
(nepřekonatelný Karel Kubata) byly 
prostřídávány scénkami, soutěže-
mi a kapelami vysoké úrovně (ne-
jen pop, také tamburaši, cikáni, re-
vival jazz, bluegrass). Spolupraco-
vali s námi pracovníci mnoha velvy-

slanectví a kulturních institucí, re-
kvizity zapůjčovala pražská divadla, 
především Národní, či Filmové ate-
liéry Barrandov a muzea. Na jevišti 
se jednou hrála dokonce ruleta s no-
blesou Monte Carla. Nábytek, sto-
lovací a technické prostředky nám 
propůjčovaly také pražské meziná-
rodní interhotely. Nebo stoly a žid-
le vystřídaly klády, špalky, sláma 
a bedny, někdy pod vojenskou mas-
kovací sítí.

Kdo by dnes tušil že „Nultá 
olympiáda“ se uskutečnila v tom-
to sále, s tribunami, s ceremoni-
elem přesně podle charty olym-
pijského hnutí, kdo vzpomene, 
jak  zde „bojovali“ Lysané za při-
pojení ke Slezsku, protože se rádi 
slézají, či že jak zde proběhla vol-
ba amerického prezidenta. Vzpo-
míná se na dopravní kolaps, způ-
sobený belhajícími „marody 
a vozíčkáři“, (i houkající sanita 
je přivážela) přicházejícími na je-
dinečný dvojvečer Nemocnice na 
kraji města. Ze sálu taky odplou-
val majestátný Titanic, který sice 
o půlnoci ztroskotal, ale všech-

Takové malé výročí

Pokračování na str. 22
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Za Lysou krásnější XXXIII.

V květnu se podíváme do jedné z nejchudších ulic na veřejnou zeleň ve 
městě. Ano, je to Sojovická ulice, která v úseku od muzea až na Kačín je 
vlastně úplně zabetonovaná. Procházející zde ke vší bídě vdechne ještě kila 
polétavého prachu. Technický stav krajské silnice, stejně jako její čistota je 
starostí Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště. Co mne však v této ulici 
na jaře zaujalo, je záhon před domem č. p. 411. Není příliš velký, ale jeho 
cibuloviny doslova prozáří ulici. Od léta až do zámrazu pak zde neúnavně 
žlutě kvetou keřové mochny (Potentilla fruticosa).

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Po třech letech, kdy jsem na 
stránkách LISTŮ napsal, proč 
jsem rezignoval z funkce zastupi-
tele, chci se  jako občan vyjádřit 
k některým otázkám komunální 
politiky.

Za prvé. I když je jaro v plném 
rozpuku, tak se chci vrátit ke 
článku pana starosty Mgr. Jiřího 
Havelky „Zimní údržba“ (LISTY 
2/2010). Zvláště k té části článku, 
kde pan starosta konstatuje, že 
část chodníků zůstala bez údržby, 
protože se nedostává fi nančních 
prostředků. Jedná z cest je, že by 
se musela zvýšit daň z nemovitos-
ti, ale tou cestou RM jít nechce. 
Nevím kolik peněz na zimní údrž-
bu chybělo, ale vím, že každý rok 
od posledních komunálních voleb 
se na kancelář druhého zástup-
ce starosty vydá cca půl milionů 
korun!

Jsem  rád, že občané nemusí pla-
tit o moc více daň z nemovitostí, 
i když nový zákon zdvojnásobil toto 
zdanění. Zastupitelstvo města na 
návrh ing. Gregora a p. Ježka sníži-
lo koefi cient daně z nemovitosti 
z 1,6 na 1,4. Pro tento návrh hlaso-
valo 8 zastupitelů, 1 se zdržel hla-
sování a 6 bylo proti (zápis  ze ZM 
25. 11. 2009). Bohužel zápis nevy-
povídá, který zastupitel jak hlaso-
val. Nestálo by za to, aby při roz-
dílném hlasování byly v zápisu ze 
ZM uvedeny jména zastupitelů!?  

Za druhé. I když nejsem tři 
roky zastupitelem, tak mne ob-
čané zastavují, stěžují si na růz-
né problémy a pokládají otáz-
ky, jako například. Proč byla Ma-
sarykova ulice rekonstruována 
na pohled pěkně, ale málo prak-
ticky? Vím, že se vše nebude za-
mlouvat všem, ale RM by měla 
dát na názor občanů, protože 

vše, co se ve městě dělá, by mělo 
sloužit jim. RM by se měla pou-
čit z podpisu nevýhodné smlouvy 
o parkování, kdy na nátlak občanu
jí musela zrušit.

Za třetí. Zúčastnil jsem se 31. 3. 
jednání ZM, na kterém z podnětů 
některých zastupitelů byla schvá-
lena výstavba nového pavilonu 
v MŠ pro 50 dětí. Je jen škoda, jak 
zaznělo na ZM, že výstavba se dělá 
na poslední chvílí, i když je známo 
od března 2008, že v MŠ je nedo-
statek míst. Mírně řečeno, tady RM 
zaspala! Maminkám držím palce, 
aby mohly v říjnu dát své ratole-
sti do MŠ a realizovat své plány 
v zaměstnání.

Za čtvrté. Již delší dobu ne-
jsou  jak pro zastupitele, tak i 
pro veřejnost  dostupné nové 
informace, jak se pokraču-
je v projektu bývalé FRUTY. 
Na jednání ZM 31. 3. měla být 
prezentace společnosti MS Deve-
lopment, ale bohužel se to nesta-
lo.

Za páté. Jako pravidelný čte-
nář LISTŮ se občas na jejich 
stránkách setkávám s tím, že na 
některé články pan starosta rea-
guje v daném čísle, tj. na článek, 
který ještě nebyl publikován! Jsem 
přesvědčený, že tímto je porušen 
princip stejných podmínek v pub-
likování v LISTECH. Jistě k tomu 
Redakční rada zaujme stanovis-
ko.

Za šesté. Chtěl bych vyjádřit 
uspokojení nad přístupem Odboru 
správy majetku při jarním úklidu 
města. Chce to v tom dál pokračo-
vat a za přispění nás občanů 
a nápravou některých pejskařů u-
držovat čisté a upravené naše 
město  po celý rok.

 Ján Šturm

Názor občana

Pro účastníky terénní exkurze v 
zámeckém parku ze dne 24. 4. 2010 
již pojem „Broukoviště“ není novin-
kou. Pro vás ostatní využívám pro-
storu v městských Listech, abych 
vás seznámil s tímto novotvarem. 

Jak jistě všichni víte, v červenci 
2009 se nám přes park přehnal silný 
vítr, který do značné míry poškodil 
mnoho stromů. Jejich odstranění 
je do jisté míry závislé na umístění 
v parkové kompozici a pro správce 
pak především z pohledu provozní 
bezpečnosti. V průběhu uklízení 
dřevní hmoty se menší větve štěp-
kovaly a dřevní štěpka byla rozpro-
střena na cesty či byla rozprostřena 
jako mulč pod stromy a keře. Větší 
větve a kmeny si od města odkoupili 
zájemci o palivové dřevo. Zbyly vel-
ké kmeny a pařezy. 

Již v průběhu úklidových prací 
bylo zřejmé, že část dřevní hmoty 
by v parku měla zůstat. Důvodem 
byla především ta skutečnost, že 
zámecký park je velmi význam-
ným místem výskytu hmyzu, který 
vyžaduje přítomnost „mrtvého“ 
dřeva. Způsob jak toho docílit byl 
nakonec schválen jak památkovou 
péčí, ochranou přírody, tak i správ-
cem zámeckého parku. 

Technicky jsme se dohodli na 
tom, že poškozené stromy poká-
címe a na vybraných místech, kte-
rá nebudou narušovat kompozi-

ci parku, založíme ze zbytků kme-
nů - broukoviště. Prozatím je jed-
no blízko letního kina a druhé ve 
střední části Bludnice. Pro při-
blížení významu „mrtvého“ dře-
va v přírodě umístíme menší infor-
mační panel. A aby Bludnice ne-
byla taková prázdná plocha zele-
ně, rozhodli jsme se k broukoviš-
ti umístit modely brouků - roháče 
a páchníka. Tedy druhů, které jsou 
obecně nejvíce spojovány s mrtvým 
dřevem. 

Na závěr dodávám, že projekt se 
nám podařilo realizovat z dotace 
Středočeského kraje fondu životní-
ho prostředí a zemědělství. Mode-
ly brouků vyrobil pan Jiří Nekola 
z Březnice a celé broukoviště zalo-
žil zámecký zahradník pan David 
Kolářský. Za realizátory doufám, 
že broukoviště se do budoucna 
osvědčí a odolá případnému nápo-
ru vandalů. Pokud obstojí, rádi 
bychom po stránce environmen-
tálního vzdělávání v podobných 
záměrech v zámeckém parku po-
kračovali i v příštích letech. 

Upozornění na závěr - prosíme, 
aby návštěvníci ani děti nevstupo-
vali do prostoru broukovišť - zej-
ména nelezli na vysoké kmeny 
a brouky. Broukoviště není dětským 
hřištěm a bylo realizováno jako 
domov pro dřevokazný hmyz. 

Stanislav Svoboda, obor ŽP 

Broukoviště
ny cestující se podařilo zachránit 
tuplákem rumu od Mezinárodní-
ho červeného kříže. A Pivobraní? 
Mám za to, že nejen akci, ale i její 
pojmenování jsme zavedli první 
v republice a to takovou formou, 
že dodneška na to nikdo nemá. 
Vzpomínám na charakteristiku 
konzumenta Jardy Šolce, který 
po snědení více chodů korunova-
ných grilovaným kolenem o váze 
2,90 kg prohlásil: Byla to vražda 
žrádlem. 

O těch akcích by se dal napsat 
seriál článků. I tehdejší média si 

nás kupodivu dost často všímala. 
Ale proč to píšu? Myslím, že udě-
lám radost pamětníkům a třeba in-
spiruji současníky. Určitě vyjadřu-
ji všeobecný názor, jak nám takový 
sál chybí a jak potřebujeme nový. 
A neskromně se ozývám, že červen 
2010 je pro mne pětatřicátým výro-
čím, kdy jsem začal hotel kočírovat 
v duchu, který připomínám. To vše 
s vědomím, že mám proč děkovat 
mnoha spoluobčanům, kteří mě 
jako naplaveninu mezi sebe přijali 
a tolik, tolik mi pomáhali.

 Ing. Bohumil Kolací

Pokračování ze str. 21
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Vážení spoluobčané, rodiče a 
maminky s dětmi. Doufám, že se 
již nezvratně začalo pracovat na 
výstavbě modulové školky v areá-
lu stávající MŠ Pampeliška. Jsem 
rád, že naše dvouleté úsilí s panem 
Ježkem nakonec za přispění dal-
ších zastupitelů nebylo marné a lze 
předpokládat, že modulová školka 
pro 50 dětí bude k 1. 9. 2010 nebo 
co nejdříve poté uvedena do pro-
vozu. Nezavrhli jsme ani výstavbu 
„šneka“, ale máme podmínky. Ne-
lze stavět bez demografi cké analý-
zy a hlavně bez dotace. Současně 
objekt by měl být postaven tak, 
aby byl snadno za vynaložení 
malých prostředků změněn v pří-
padě nutnosti např. na kulturní 
stánek nebo vzdělávací a školící 
centrum apod.

Netěší mne všechno. Bohužel 
přes veškeré naše úsilí se nám 
nepodařilo zajistit vyhodnocení 
I. etapy rekonstrukce Masarykovy 
ulice, která pokračuje bohužel ve 
II. etapě ve stejném duchu, se stej-
nými zásadními závadami kromě 
drobných kosmetických úprav. Jde 
s ohledem na neúčelnost této stav-
by, pokud jde o povrchové úpravy 
komunikace a chodníků, o napro-
sté mrhání fi nančními prostředky 
a lze předpokládat, že s ohledem 
na evropské trendy v rozvoji cyklo-
stezek příští generace budou nuce-
ny vynaložit milionové prostředky 
na rekonstrukci této komunikace,
resp. na úpravu celkového doprav-
ního generelu města. S vedením 
města, resp. s jeho triumvirátem 
ODS není možná komunikace. 
Jejich zástupci postupují nekomu-
nikativně a arogantně trvají pouze 
na svých představách a neberou 
v potaz názory ani obyvatel měs-

ta, ani odborníků a ani dalších za-
stupitelů.

Totéž nás čeká s výstavbou v bý-
valém areálu Fruty, kde se město 
fakticky dostalo zásluhou nevhod-
ných smluv do područí soukromé 
fi rmy MS Development, která si 
připravuje projekt především pro 
sebe vč. harmonogramu výstavby. 
Z předpokládané výstavby v oblasti 
občanské vybavenosti tak zůstalo 
pouze základní torzo sestávající 
ze dvou objektů a celému prostoru 
bude vévodit 13 bytových domů ve 
stylu satelitního sídliště. Snažíme 
se ještě s panem Ježkem alespoň 
o dílčí úpravy, ale ve dvou z 15 ne-
máme prakticky šanci cokoliv změ-
nit ke škodě tohoto významného 
prostoru, ke škodě města a Vás oby-
vatel, za což se Vám omlouvám.

Zjišťuji, že poměrně hodně ob-
čanů postupně čte více a více Lis-
ty a stále mne Vás mnoho oslo-
vuje, takže se domnívám, že plně 
chápete obsah mých dosavad-
ních článků nebo pana Ježka a je 
Vám také jasné, jak si ODS čas-
to osvojuje metodu chlubení se 
cizím peřím, např. ve svém plát-
ku „ Namodro“. Ujišťuji Vás, že 
pokud se nás politika osobně do-
týká, tak věřte, že úlevy pro Vás 
jsou iniciovány námi, zástupci za 
KSČM, ostatní se pouze vezou na 
vlně chlubitelnosti, přitom někte-
rá opatření je zastupitelstvo nuce-
no uskutečnit pouze pod tlakem 
a často s velkým odporem.

Změnu těchto postojů můžete
změnit pouze Vy, občané, pokud 
budete skutečně myslet na Vaše 
blaho a Vašeho města, a to při ko-
munálních volbách. Jiné cesty bo-
hužel není.

Petr Gregor, zastupitel

Těším se...

Letošní Senior – Handicap: aktiv-
ní život byla skutečně výstavou pro 
lidi, kteří nezůstávají sedět doma. 
Na každém kroku na vás dýchla 
iniciativa a tvůrčí práce seniorů, ať 
už to bylo ve stánku prezentačním 
nebo v prostředí vystavených sou-
těžních prací, stejně jako v dopro-
vodném programu.

Naši senioři z Domova Na Zám-
ku na výstavě uspěli na jedničku 
s hvězdičkou. Samotný stánek vyni-
kal elegantní jednoduchostí, v níž 
kromě paní Mádlové za šicím stro-
jem a pana Bacílka u ručního tka-
ní dokládaly veliké fotografi e naši 
každodenní rozmanitou činnost. 
V oddělené části byly naše práce 
soutěžní, u kterých získal zvláštní 
ocenění pan Josef Zumr za dekora-
tivní předměty „Andělíčci“, vyrobe-
né technikou Tiffany. Ale i ostatní 
naše práce zde vystavené, byť neo-
ceněné, snesly porovnání s jinými, 
kterých zde bylo na tisíce.

Třešničkou na dortu vystavova-
ných aktivit našeho domova bylo 
vystoupení kapely Šporkovjanky 
v Kavárničce dříve narozených. 
Z pódia zněla populární hudba čty-
řicátých a padesátých let minulého 
století, jejíž polkový i valčíkový ryt-
mus lákal k tanci seniory usazené 
před jevištěm. Půvabná servírka 
Eliška roznášela občerstvení a svá-
tečně naladění hosté, mnozí ustro-

Heidi Janků v našem stánku

jeni v módě třicátých let, předváděli 
taneční kreace. Přihlížející „mladí-
ci“ se mohli jenom divit a věřím, že 
i tiše záviděli.

Zlatým hřebem koncertu Špor-
kovjanky bylo vystoupení malých 
tanečníků z mateřské školy Dráček 
z Litole. V červených puntíkovaných 
sukýnkách a bílých halenkách děti 
odtančily taneční kreace na čtyři 
známé lidové písně. To vše za bouř-
livého potlesku diváků, kteří zaplnili 
celé hlediště. Jejich manažerka, paní 
učitelka Lompartová, se neubráni-
la dojetí a potajmu utírala slzičky. 
Samozřejmě, příbuzní vystupujících 
dětí na tom byli stejně.

Musím připomenout i návště-
vu mnohých celebrit. Paní Pavlína 
Filipovská přislíbila vystoupení 
našim klientům na zámku, stejně 
jako Heidi Janků, která si osobně 
vyzkoušela instalovaný starodávný 
šicí stroj v našem stánku. Nebo paní 
Jana Bobošíková velice pochválila 
naše soutěžní výrobky, stejně ja-
ko ostatní představitelé veřejného 
a kulturního života. 

Budeme moc vzpomínat na 
letošní ročník Seniora. Pořízené 
fotografi e nám budou připomínat 
slavnostní atmosféru výstavy. Nu 
a my už teď přemýšlíme o tom, jak 
se předvedeme v příštím ročníku!

MVDr. Jan Kořínek,
Domov Na Zámku

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
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Po - Pá: 16 - 20 h | So, Ne, svátky: 8 - 20 h

PRODEJ AUTOBATERIÍ
a MOTOBATERIÍ

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

 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

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

Zdenka Černá
e-mail: zdenka-cerna@volny.cz

mobil: 603 100 321

PONDĚLÍ 19.00 – 20.00 
POWER JÓGA
- využívá některých klasických jogových pozic, upravených do dynamic-
kého a silového provedení. Je to cvičení určené pro každého zdravého je-
dince, který chce zpevnit a protáhnout své tělo, pracovat na své postavě. 
Meditace proto v lekcích Power jógy nenajdete. Stejně jako při klasické 
józe se zde naučíte správně pracovat s dechem - nesprávné dýchání může 
být příčinou zdravotních problémů... Power jóga je zaměřena na harmo-
nii těla a mysli, odbourání stresu a napětí. Je vhodná jako prevence před 
bolestí zad, které jsou často způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení 
těla, špatné pohybové návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební 
styl je zaměřený na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení 
naší tělesné schránky ve svalové /fyzické/, ale i duševní harmonii. Klidné 
a pohodové cvičení pro všechny...                                
Předplacené zvýhodněné lekce Power jógy (10 lekcí) za zvýhodně-
nou cenu - 700 Kč. Jednotlivá lekce - 100 Kč, platba na místě. 
    
PONDĚLÍ 20.00  – 21.15
P – CLASS x BODYSTYLING
- je silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalových 
skupin a hlavně na tvarování problémových partií celého těla. Kombina-
cí posilovacích a protahovacích cviků si nejen svou postavu vylepšíte, ale 
zpevněním svalů a zvýšením kondice můžete přispět k odstranění někte-
rých zdravotních problémů (bolesti zad). Cvičí se s vahou vlastního těla, 
s posil. gumičkami a lehkými činkami.

Bodystyling - 55 Kč / lekce, platba na místě
            
S sebou: podložku na cvičení (na power jógu doporučuji dlouhou pod-
ložku), ručník, pití bez bublinek, sportovní obuv na přezutí (power 
jóga se cvičí bosky), mikinu 
Kde: nová škola - tělocvična Obchodní akademie v Lysé n. L.
(vchod ze zadního traktu po železných schůdcích)
Kontakt: tel.: 721 658 766,
www.houzvickova.wz.cz, e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK



5/2010 LISTY města Lysé nad Labem 25



              5/2010 LISTY města Lysé nad Labem26

MOŽNOST AUTA K ZAPŮJČENÍ!

Ruční mytí vozidla
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VOLEJBAL
Krajský přebor I. třídy žen (2009-2010)

p. družstvo utkání V P S sety míče body
1. VK Rakovník 36 34 2 0 105:33 3224:2663 70
2. TJ Baník Příbram 36 27 9 0 94:44 3208:2851 63
3. TJ Sokol Komárov A 36 22 14 0 77:60 2982:2908 58
4. VK Karbo Benátky nad Jizerou 36 21 15 0 80:69 3207:3152 57
5. TK Slovan Lysá nad Labem 36 18 18 0 69:68 3014:2922 54
6. TJ EMĚ Mělník 36 17 19 0 66:68 2857:2860 53
7. TJ Sokol Benešov 36 16 20 0 68:69 2973:2925 52
8. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 36 14 22 0 60:78 2901:3158 50
9. TJ Kaučuk Kralupy A 36 11 25 0 50:87 2829:3039 47
10. VK Tuchlovice 36 0 36 0 15:108 2279:2996 36

A družstvo ŠK JOLY Lysá nad 
Labem, které startuje v 1. české 
lize pod názvem Výstaviště Lysá 
nad Labem, dosáhlo vynikající-
ho výsledku, když si již před po-
sledním kolem této soutěže vybo-
jovalo postup do celostátní soutě-
že, extraligy. Bude tak startovat 
příští rok mezi dvanácti nejlepší-
mi družstvy ČR.

Posledním krokem k postupu 
bylo vítězství nad dosud druhým 
celkem soutěže Holdií  DP Praha
v neděli 21. března. Naše družstvo, 
za přítomnosti České televize, po-
razilo svého soupeře v pětihodino-
vém, dramatickém a napínavém boji 

ŠK JOLY Lysá nad Labem v šachové extralize dospělých

tabulka 1. české ligy západ po 10. kole

družstvo  + = - skóre body vítězství

1. Výstaviště Lysá n. L. 10 8 2 0 50,0 26 35

2. Holdia DP Praha B” 10 7 1 2 47,5 22 32

3. TJ Pankrác 10 6 3 1 45,0 21 28

4. Poštovní spořitelna A” 10 5 1 4 40,5 16 21

5. TJ So Praha Vršovice 10 3 4 3 40,5 13 22

6. ŠK Sokol Vyšehrad 10 3 4 3 37,0 13 19

7. QCC České Budějovice 10 3 3 4 40,5 12 25

8. TJ Slavia Hradec Král. 10 4 0 6 40,0 12 23

9. 1. Novoborský ŠK B” 10 4 0 6 37,0 12 18

10. TJ ŠO Chrudim 10 3 1 6 36,0 10 17

11. ŠK Teplice 10 2 2 6 35,5 8 23

12. Poštovní spořitelna B” 10 1 1 8 30,5 4 12

tabulka 2. české ligy C po 10. Kole – hraje 12 družstev 

družstvo  + = - skóre body vítězství

1. ŠK AD Jičín 10 10 0 0 59,5 30 43
2. JOLY Lysá nad Lab. B  10 9 0 1 55,5 27 40
3. Slavia Hradec Král. B 10 6 1 3 41,0 19 26
4. Zikuda Turnov B 10 5 3 2 44,5 18 29
5. Desko Liberec 10 5 0 5 36,0 15 24
6. TJ Dukla Praha 10 4 1 5 39,5 13 25
7. Sokol Kolín 10 4 1 5 36,0 13 18
8. OAZA Praha 10 4 0 6 39,5 12 27
9. Stadion Kutná Hora 10 3 2 5 37,0 11 22

5 : 3. Družstvo dospělých je tak po 
žákovském družstvu, které již extra-
ligu hrálo a družstvu korespondenč-
ních šachistů, kteří vyhráli význam-
nou mezinárodní soutěž, již třetím 
celkem v tak významné soutěži. To-
hoto úspěchu si však ceníme nejvíce.

Pod vedením kapitána Mgr. Pet-
ra Munka, který přišel do oddílu 
v roce 1990 a výrazně pozvednul 
sportovní úroveň hráčů, se o ten-
to úspěch nejvíce přičinili:

Ing. Jurásek Miroslav 7,5 bodů/
10 utkání, sedm kol za sebou vy-
hrál, Neckář Luboš 6,5/9 utká-
ní, Ing. Špaček Petr 6,5/10 utká-
ní a Ing. Oral Tomáš 5/6 utkání. 

Není to úspěch ojedinělý, 
B družstvo ŠK JOLY obsadí ve 
2. české lize C nejhůře druhé mís-
to, když prohrálo jediné utkání 
se suverénním vedoucím soutěže 
družstvem AD Jičín, které je na-
bité celou řadou zahraničních ša-
chistů a má šest mezinárodních 
velmistrů, jen těsně 3,5:4,5.

K nejlepší hráčům našeho 
B družstva patří :

Postupa Pavel ml. 9 bodů/ 
10 utkání, dosud neprohrál, 
Ing. Londýn Radek 8,5/9 utkání, 
dosud neprohrál, Mgr. Munk Petr 
6,5/9 utkání a Ing. Špaček Petr 
6,5/ 10 utkání.

Výborně se daří i dalším druž-
stvům (C + E), ale o tom přinese-

me informace až po ukončení sou-
těží. Oddíl má přeborníka kraje v 
bleskové hře a Rapid šachu – Prie-
hoda Víťa.

V ZŠ J. A. Komenského bude 
12. dubna zahájen opět pravidel-
ný šachový kroužek školní mláde-
že (13,15-15,00 hod.) pod vede-
ním Ing. Postupy Pavla. Další in-
formace na 723 071 701.

Těchto výrazných úspěchů jsme 
dosáhli s fi nančním přispěním 
Městského úřadu Lysá nad Labem, 
Výstaviště Lysá nad Labem, OS 
TJ-SK Nymburk a dalších nejme-
novaných sponzorů. Tímto jim vel-
mi děkujeme, bez nich by to nešlo.

Petr Saeckl,
ŠK JOLY Lysá nad Labem

2. ročník Polabské stezky

Dogtrekový závod
Polabím 15. 5. 2010

start ze cvičiště
Za Kruhovkou

7.30 - 8.00 hodin

trasy
30 km (pro závodníky)

10 km (pro všechny
majitelé pejsků z Lysé 

a okolí)
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Na Velikonoční pondělí dne 
5. dubna 2010 se v Sokolovně 
uskutečnila další z oblíbených ae-
robikových akcí. „Velikonočního 
výprasku“ se i přes sváteční odpo-
ledne zúčastnilo celkem 19 cviče-
nek. Při vstupu dostala každá zú-
častněná malý dáreček. 

Naše věrné i nové cvičenky se 
mohly těšit na tři aerobně nabité 
hodiny. 

Při první hodině nás roztančila 
Veronika Šimková, na závěr její ho-
diny nechyběla fi nálová píseň Pa-
parazzi v podání Martina Chodú-

Velikonoční aerobikový výprask

ra. Druhá lekce byla věnována 
stepům v režii Lucie Pragrové. Na 
závěr nám pořádně dala do těla 
Petra Jůzová při thai box-robics.

Zájemci si mohli zakoupit spor-
tovní oblečení značky Touche a ne-
chyběla zde ani jarní tombola.

Můžete se opět těšit na další akci 
s hostujícím instruktorem.

 Těšíme se na Vás na našich pra-
videlných hodinách (pondělí, úte-
rý, středa od 19.00 hodin). 

Více informací na http://aero-
biklysa.tym.cz.

Lucie Pragrová, cvičitelka

   MO RS Lysá n. L. a Rybá ský klub Lysá n. L. po ádají    
 

5. ro ník  MEMORIÁLU FRANTIŠKA B LSKÉHO 
 

RYBÁ SKÉ ZÁVODY pro D TI i DOSP LÉ 
   

které se konají na rybníku OKROUHLÍK v Lysé n. L. (Pod bradova ul. u žel. trati)   

dne 22. kv tna 2010 
 

kategorie závodník : 
mladší žáci 
starší žáci 

dosp lí (nad 15 let) 
senio i (od 60 let) 

 

Odd lené závodní sektory pro žáky (jižní b eh) a ostatní (západní a severní b eh). 
 

Startovné: dosp lí 100,- K , d ti a senio i zdarma. 
Hodnotí se celková délka všech ulovených ryb. Za každého uloveného kapra, nebo amura se p ipo ítá bonus 30 cm.  

Lovit se smí na 1 prut s 1 há kem, na položenou nebo plavanou. 
    Ryby musí být ihned po zm ení šetrn  vráceny do vody. Každý ú astník si m že ponechat  jednoho kapra o délce 
od 40 do 60 cm, kterého sám ulovil. Asistence další osoby krom  podebrání ryby žákovi je nep ípustná. 

  
Hodnotné ceny pro každou kategorii.                                   Ob erstvení zajišt no. 

 

Prezentace od 7.00 – Rybolov od 8.00 do 11.00 – Vyhlášení vít z   11.30 – 12.00 

  
V p ípad  velmi nep íznivého po así se závod nekoná. 


