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Pranostiky:

Když o sv. Vavřinci (10.8.) slunce 
svítí, budem dobré víno míti.

Jak teplý sv. Jakub (25. 7.),
tak studené Vánoce.

Zapláče-li Markyta (13.7.),
bude deště do syta.

Na sv. Jana Stětí (29. 8.)
dobrý sedlák věnuje se setí.

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 13 Kč                                 7 - 8 /2010

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

Původně zde stávala tvrz,
zmiňovaná už v roce 1013.
Současné podobě vděčí 
zámek barokní a klasicistní 
přestavbě na sklonku 
17. a v průběhu 18. století.

Město Lysá nad Labem,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické

pořádají u příležitosti státního svátku
slavnost k památce

MISTRA
JANA HUSA
Položení kytice u Husovy busty

úterý 6. 7. 2010 od 18 h
ve dvoraně Evangelického sboru

na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé n. L.

XIV. SLAVNOSTI HRABĚTE ŠPORKA
  v pátek 27. 8. a v sobotu 28. 8. 2010 

v areálu zámku
Součástí oslav mimo jiné bude:
• program partnerského města Břeclav a polského souboru 
 OLZA (cimbálová muzika, folklorní soubory, ochutnávka 
 moravských vín a koláčů, polských specialit)
• troubená Svatohubertská mše v kostele sv. J. Křtitele
• vystoupení šermířské a divadelní společnosti Gladius
• ukázky výcviku psů, jízdy na koni, výrobky českých 
 a polských řemeslníků
• koncert v kostele sv. J. Křtitele
• bohatý program pro děti
• ochutnávka Šporkovských menu a Šporkovského vína 
 v lyských restauracích
• tradiční večer v Byšičkách
• cyklovýlet do okolních panství (4. 9. 2010)

Bližší informace: na plakátech, ve vývěsní skříňce, na www.spolekrodakulysa.cz 
Srdečně zve

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
za fi nanční podpory MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

Pozvánka
na cyklistický

šporkovský okruh
... čtěte uvnitř Listů!

(na straně 7)
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3

11. jednání rady města se ko-
nalo 1. 6. 2010. Program tvořilo 
22 bodů a jednání probíhalo sviž-
ně. Hned v prvním bodu, kde se 
jednalo o zajištění pobytu jedno-
ho občana v chráněném bydlení, 
se rozvinula diskuse. Jde o řeše-
ní problému, který vznikne, pokud 
je v rodině „černá ovce“. Rodina 
má možnost zrušit nepřizpůsobi-
vému členu místo trvalého pobytu 
na původní adrese, ale najít pro 
takového člověka jiné bydlení, už 
tak jednoduché není. 

V druhém bodu bylo schváleno 
zveřejnění záměru na prodej volné-
ho bytu v č. p. 715 v Zahradní uli-
ci, kde již delší dobu probíhá jed-
nání s nájemníky o odkoupení bytů 
do osobního vlastnictví. V dalším 
bodu byla schválena smlouva o dílo 
s p. Gumanem na přeložení částí 
a dokončení další části chodníků ve 
Veleslavínově ulici. Hodnota zakáz-
ky je necelých 51 tis. Kč. Řada bodů 
byla věnována pozemkovým záleži-
tostem a věcným břemenům, a tak 
z dalšího programu vybírám jen 
body čtenářsky zajímavější.

Bod č. 9 udělá radost Základ-
ní umělecké škole F. A. Šporka, ale 
hlavně účinkujícím a návštěvníkům 
koncertního sálu. Prostory sálu bu-
dou vybaveny klimatizací od fi rmy 
KLIMASTAR z Kolína, hodnota za-
kázky je 109 tis. Kč. Krátkou disku-
si vyvolal bod č. 12, kde se rozhodo-
valo, co s bývalým skladem barev 
ve dvoře č.p176 v Masarykově uli-
ci. Na záměr o pronájmu se přihlá-
sil jeden z nájemníků, který plecho-
vou stavbu opraví a bude ji využívat 
jako garáž. V bodu č. 15 rada města 
schválila technický dozor investora 
a koordinátora BOZP na rozsáhlé 
akci „výstavba a rekonstrukce sto-
kových systémů Lysá nad Labem“. 
Z došlých 4 nabídek jich byla polo-
vina vyloučena pro nesplnění zadá-
vacích podmínek a vítězem se sta-
la společnost JACOBS Consultancy  
z Prahy. Další dva body byly věno-
vány zprávám nezávislého audito-
ra o výsledku přezkoumání hospo-
daření města a Mikroregionu Pola-
bí za rok 2009. Zprávy budou před-
loženy zastupitelstvu ke konečné-
mu schválení.

V bodu č. 18 se vybíral dodavatel 
programového vybavení na eviden-
ci majetku města. Důvodem je vý-
razná změna v účetnictví, která na-
stane u veřejné správy od 1. 1. 2011. 
Kromě jiného je třeba zajistit odepi-
sování majetku s vazbou na účetní 

program. Zároveň je nutné vyřešit 
duplicitní pořizování ve dvou stáva-
jících programech, při kterém do-
chází k rozdílům v evidenci majet-
ku. Pořízení technologie čárového 
kódu umožní jednoznačnou iden-
tifi kaci majetku a výrazným způ-
sobem usnadní vedení a inventa-
rizaci majetku. Ze tří došlých na-
bídek rada města vybrala software 
od fi rmy GORDIC z Jihlavy za cenu 
64 tis. Kč. V dalším bodu rada do-
poručuje, aby i nové zastupitelstvo, 
vzešlé z komunálních voleb v polo-
vině října, pokračovalo v 15-člen-
ném složení. Poslední dva schva-
lovací body se týkaly změny regu-
lačního plánu v lokalitě Na Vysoké 
mezi. Náklady na provedení změ-
ny ponese žadatel, pan Tržický z Li-
tole.  

Závěrečnou diskusi zahájil pan 
místostarosta Sedláček informa-
cí o postupu prací na výstavbě ma-
teřské školy Pampeliška II. Pracu-
je se na připojení sítí, od 14. 6. se 
začne s montáží ocelové konstruk-
ce. Před koncem prázdnin by mělo 
být dílo dokončeno, v posledním 
prázdninovém týdnu se bude navá-
žet vnitřní vybavení a nábytek. Dru-
hou zprávou bylo seznámení s re-
konstrukcí drážní budovy. Třetí ob-
šírnou informaci podal pan Sedlá-
ček na téma rekonstrukce kuchy-
ně (varny) Eurestu. Dlouho pláno-
vanou akci s odhadovaným nákla-
dem 6 mil. Kč by měl z velké větši-
ny hradit Eurest (5 mil. Kč), o zby-
tek se postará město v pěti ročních 
splátkách po 200 tis. Kč. Pan Sedlá-
ček dále uvedl, že město by mělo po-
kračovat rovněž v projektu výstavby 
MŠ Šnek (pracovní název) v Brand-
lově ulici, protože při klasické vý-
stavbě je celková doba stavby ko-
lem dvou let. Pan starosta Havelka 
informoval o jednání se SD Jedno-
ta v souvislosti s postupující rekon-
strukcí Masarykovy ulice. Zajímavá 
byla i informace o tom, že město po-
žádalo o dotaci na vytvoření nového 
územního plánu města. Dotace by 
mohla dosáhnout až 4 mil. Kč. Po-
slední informace se týkala plánova-
né výstavby obchodního centra Na 
Mlíčníku, ale podrobně se tím bude 
zabývat zastupitelstvo města. 

12. jednání rady města se ko-
nalo 15. 6. 2010. Program sestá-
val z 34 bodů. Po úvodních proce-
durách přišli na řadu hosté – oby-
vatelé jednoho z bytů v č. p. 715 
v Zahradní ulici. Záměrem měs-
ta (což se projevilo i ve schváleném 

rozpočtu na rok 2010) je dům pro-
dat současným nájemníkům. Ti ne-
byli spokojeni s nastavenými cena-
mi za jednotlivé byty a nechali zpra-
covat znalecké odhady od soudního 
znalce. Výsledek byl pro ně opačný, 
než očekávali. Během více než ho-
dinového jednání se probrala celá 
řada věci, např. nájemníci opráv-
něně kritizovali, že vnitřní rozvody 
v domě mají už nejlepší léta za se-
bou a pokud chce někdo bydlet na 
úrovni, musel sáhnout do vlastní 
kapsy. Naproti tomu nelze jedno-
značně říci, že město (cestou zpro-
středkovatelské kanceláře) údržbu 
zcela zanedbalo. Skutečností však 
je, že vývoj cen na trhu hraje spíše 
proti nájemníkům a nákupy měst-
ských bytů za ceny z 90. let jsou už 
minulostí. Jednání skončilo v polo-
ze informativní a rada se k této pro-
blematice ještě vrátí.

Další program pokračoval již 
v rychlejším tempu. Polovina z při-
pravených bodů se týkala pozem-
kových a bytových záležitostí a věc-
ných břemen, a tak se zastavíme 
u bodu č. 11, v němž rada města re-
agovala na požadavek zastupite-
le pana Dr. Kořínka na zřízení WC 
v zámeckém parku. Pokud má ta-
kové zařízení alespoň přes sezónu 
fungovat, mělo by být v provedení 
„antivandal“, tzn. odolná konstruk-
ce z nerezového plechu. Předběž-
né náklady jen na sanitární před-
měty dosahují částky 440 tis. Kč, 
k tomu ještě náklady stavebních 
úprav a montáž. Rada města vzala 
zprávu na vědomí. V dalším bodu 
se jednalo o dodavateli, který prove-
de rekonstrukci varny Eurestu. Na 
zakázku došly dvě cenové nabíd-
ky, velmi cenově vyrovnané kolem 
3,7 mil. Kč, ale konečné rozhodnu-
tí náleží zastupitelstvu na nadchá-
zejícím zasedání. Zajímavou infor-
maci přinesl bod č. 6, který se tý-
kal Byšiček. Řadu let usiluje osad-
ní výbor o vybudování čistírny od-
padních vod a kanalizace, je připra-
vená projektová dokumentace, ale 
jako v řadě podobných případů chy-
bí zdroj fi nancování. S vývojem ji-
ných technologií čištění odpadních 
vod rada projednala návrh na zří-
zení domovních ČOV. Existuje ně-
kolik dodavatelů, ceny pro 1 dům 
s 5 obyvateli se pohybují v rozme-
zí 40 – 60 tis. Kč. Pokračování to-
hoto bodu se odehraje v Byšičkách 
25. 6., kde bude pan starosta dis-
kutovat s osadním výborem, zjišťo-
vat zájem obyvatelstva a současně 

se projednají různé modely fi nan-
cování výstavby a provozu. V ná-
sledujícím bodu rada vybrala do-
davatele na dokončení rekonstruk-
ce MŠ Pampeliška během letošních 
prázdnin. Ze tří nabídek vzešla ví-
tězně fi rma MaxiReal z Lysé, kte-
rá zakázku provede za cenu těsně 
pod 600 tis. Kč. Další velkou zakáz-
kou bude výměna oken v ZŠ Hroz-
ného č. p. 1318 (staronová škola). 
Neprošel návrh pana místostaros-
ty Sedláčka na zachování původ-
ních špalet s rekonstrukcí zasklení, 
takže budou použita plastová okna. 
V bodu č. 22 se posuzovalo 8 na-
bídek, nejdražší nabídka byla za 
1,6 mil. Kč. Vítězem se stala fi rma 
DVO s nabídkovou cenou 836 tisíc 
korun. Bezesporu největší zakáz-
kou na tomto jednání rady byl vý-
běr dodavatele na rekonstrukci sto-
kových systémů ve městě. O velkém 
zájmu dodavatelů svědčilo 19 do-
šlých nabídek, z nichž jedna byla 
vyřazena pro formální nedostat-
ky. Výběrové řízení vedla fi rma RE-
NARDS z Brna. V dalším kole byly 
vyřazeny 3 nabídky, v nichž fi rmy 
nesplnily kvalifi kační předpokla-
dy. Ze zbývajících nabídek byla jako 
dodavatel vybrána fi rma Stavokom-
plet Brandýs nad Labem, součas-
ný provozovatel vodovodní a kana-
lizační sítě, u níž je předpoklad, že 
zakázku za 29 mil. Kč (bez DPH) 
provede k plné spokojenosti města. 

V bodu č. 26 se jednalo o podstat-
ně menších fi nancích, i když důleži-
tých pro život organizací a spolků. 
Přehled bude uveden po schvále-
ní v zastupitelstvu. Bod č. 30 přine-
sl návrh rámcové smlouvy s fi rmou 
CBE Development, jejímž zámě-
rem je výstavba obchodního cent-
ra v lokalitě Na Mlíčníku. Také ten-
to bod bude projednán v zastupitel-
stvu, jehož program byl schválen 
v posledním bodu. Závěrečná dis-
kuse byla už jen krátká a týkala se 
prořezávky přerostlé zeleně na po-
zemcích města.

Mimořádné jednání rady města 
se konalo 22. 6. 2010 a jediným bo-
dem programu bylo projednání pí-
semných podkladů o stavu projektu 
Sluníčková zahrada. Materiál bude 
předložen zastupitelům.

3. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 23. 6. 2010. Více než 
tři desítky bodů a jejich obsah dá-
valy tušit náročný průběh, což se 
během 4,5 hodiny potvrdilo. Prv-
ním bodem ke schválení byla rám-
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cová smlouva s fi rmou CBE o vý-
stavbě obchodního centra (dále jen 
OC). Přítomný manažer Ing. An-
drle krátce popsal záměr a konsta-
toval, že proběhla řada konzultací 
s těmi zastupiteli, kteří o setkání 
projevili zájem. Během schůzek se 
vyřešila řada věcí a CBE většinu ná-
vrhů akceptovala. Poté se rozvinu-
la diskuse, která zabrala dvě hodiny 
a v níž vystoupili skoro všichni za-
stupitelé a část veřejnosti. Občas 
to zajiskřilo, když se střetly 2 pro-
tichůdné názory (OC ano nebo ne, 
OC „vyhubí“ drobné obchody
v centru města – ano nebo ne, do-
pravní ruch a zatížení křižovatky 
u Penny se zvýší o 100 % - ano 
nebo ne, atd.). Byla zmíněna i peti-
ce s 84 podpisy proti výstavbě OC.

Manažer Ing. Andrle zvládl odpo-
vědi s přehledem, takže pan staros-
ta dovedl tento bod ke smírnému zá-
věru – rámcová smlouva byla dopl-
něna o požadované body, CBE po-
kračuje v přípravě projektu a pokud 
budou splněny všechny normativní 
podmínky, město výstavbu OC pod-
poří. Záměrem prodejce je zaháje-
ní výstavby na jaře 2011 a slavnost-
ní zahájení prodeje na Vánoce 2011. 

V dalším bodu byla schválena 
úprava rozpočtu města na rok 2010 
a dodatečné fi nanční příspěvky ná-
sledujícím spolkům a organizacím: 
48 tis. Kč Spolku rodáků na Špor-
kovy slavnosti, 20 tis. Kč Šachové-
mu klubu JOLY, 94 tis. Kč TJ Litol 
na nákup žací techniky, 70 tis. Kč 
hasičům SDH Byšičky na lodní mo-
tor a 19 tis. Kč ČS včelařů Lysá n. L. 
na vzduchové kompresory.

Pak se program rychlostí pendo-
lina přehnal přes velký blok pozem-
kových záležitostí a věcných bře-
men. Krátkou diskusi vyvolal bod 
č. 20, v němž se projednávala žádost 
majitelů stavební parcely na Třeš-
ňovce. Ti se v kupní smlouvě z roku 
2007 zavázali, že do pěti let posta-
ví a zkolaudují rodinný dům. Zatím 
ještě nezačali, čas utíká, a proto po-
žádali o posunutí termínu o 2 roky, 
tj. do r. 2014. Rada s návrhem sou-
hlasila, ale pan Mgr. Fajmon uvedl, 
že kupující smlouvu podepisovali 
individuálně a museli si být termínu 
vědomi. Navíc ani v žádosti neuved-
li, z jakého důvodu žádají o posunu-
tí a ani se na zasedání osobně nedo-
stavili, aby žádost obhájili. Při hla-
sování podpořilo stavebníky pouze 
6 hlasů, ostatní se zdrželi nebo byli 
proti – žádosti nebylo vyhověno. 
V dalším bodu zastupitelstvo potvr-

dilo fi rmu Stavokomplet jako do-
davatele rekonstrukce stokových 
systémů. Pan Ježek byl ve výběro-
vém řízení členem komise pro otví-
rání obálek a potvrdil, že posouze-
ní pouze formální stránky tolika na-
bídek bylo velmi náročné a zabra-
lo celé odpoledne. Body č. 22 a 23 
se týkaly přezkoumání hospodaření 
města a mikroregionu za rok 2009, 
v obou případech s výrokem bez vý-
hrad. Této problematice bude vě-
nován samostatný článek v zářijo-
vém čísle. V bodu č. 26 bylo potvr-
zeno, že také pro příští volební ob-
dobí bude zastupitelstvo sestávat 
z 15 členů. Bod č. 27 znamenal 
potvrzení pokračování projek-
tu s pracovním názvem Šnek, což 
bude pavilon pro 50 dětí v zahradě 
MŠ Čtyřlístek v Brandlově ulici. 
Projekt Šneka je tak zdařilý, že zís-
kal městu dotaci ve výši 14 mil. Kč 
z Regionálního operačního progra-
mu. Všichni zastupitelé smlouvu 
o poskytnutí dotace schválili.

S úvodním slovem dalšího bodu 
– rekonstrukce kuchyně (varny) 
školní jídelny v ZŠ Komenského – 
vystoupil pan starosta. Krátce shr-
nul dosavadní postup v této věci. 
Rekonstrukce varny je vyvolána 
hlavně nevyhovujícím stavem pod-
lahy, častými poruchami kanaliza-

ce a některými dosluhujícími tech-
nologickými zařízeními. Provozo-
vatel stravování, fi rma Eurest, při-
šla s návrhem na generální opravu 
stavební i technologické části. Od-
hadované náklady jsou 6 mil. Kč, 
z čehož by 5 mil. Kč hradil Eurest 
a zývající část by uhradilo město 
v pěti ročních částkách po 200 tis. 
Kč. Jako protihodnotu požadoval 
Eurest prodloužení smlouvy, pů-
vodních 15 let se starostovi poda-
řilo při jednáních zkrátit na ga-
rantovaných 5 let a ve zbývajících 
10 letech by v případě odstoupe-
ní od smlouvy město uhradilo ali-
kvotní nesplacenou část. Nato se 
rozvinula opět rušná diskuse. Ing. 
Firman kategoricky vystoupil pro-
ti tomu, aby se město na 15 let 
smluvně zavázalo podnikatelské-
mu subjektu. Lepším řešením je, 
aby si město vzalo úvěr a nechalo 
si volné ruce pro rozhodování, až 
uzavřená koncesionářská smlou-
va za 3 roky skončí. Podpořil ho 
Mgr. Fajmon, který chtěl znát sta-
novisko hygieniků, zda je situace 
opravdu havarijní a hrozí uzavření 
provozu. Dr. Kořínek má s funkcí 
hygienika zkušenosti z předchozí-
ho zaměstnání, zdůraznil, že zdra-
ví dětí je na prvním místě a rekon-
strukci podpořil. Ing. Gregor je 

o stavu zařízení informován a s re-
konstrukcí také souhlasí. Pan mís-
tostarosta Sedláček se snažil situaci 
vysvětlit tím, že návrh Eurestu ne-
zasahuje do rozpočtu města, je to 
forma dodavatelského úvěru a tako-
vá rozsáhlá rekonstrukce se dá dělat 
jen o prázdninách. Letošní prodlou-
žené prázdniny si o to přímo říkají, 
navíc by se práce na zateplení pa-
vilonů a rekonstrukce varny dělaly 
„při jednom nepořádku“. Přítomní 
manažeři Eurestu potvrdili, že fi r-
ma je v Lysé od roku 1994, chce zde 
působit i nadále a jejich hlavním cí-
lem ve školním stravování je spoko-
jenost klientů, protože zisk fi rmy se 
tvoří v jiném stravovacím segmen-
tu. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, 
že objekt je majetkem města a to 
musí situaci řešit. Zprávu hodnotí 
jako nedostatečně připravenou, čas 
na rozhodnutí velmi krátký a navr-
huje, aby rada města připravila va-
riantní řešení s případnou úpravou 
rozpočtu na rok 2010, pokud bude 
situace opravdu havarijní. Při hla-
sování se pro návrh pana Mgr. Faj-
mona zvedlo 8 rukou, 4 proti, 1 se 
zdržel, návrh byl schválen. O návr-
hu na rekonstrukci varny se zaháje-
ním prací 24. 6. se tedy již nehlaso-
valo.

Vážení občané Lysé nad Labem, děkujeme vám  za důvěru a správnou volbu !
Občanská demokratická strana

Pokračování na str. 4
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Do roku 2012 přibude v Lysé n. L. 
celkem 100 nových míst v MŠ

V letošním roce bude u Mateřské 
školky Pampeliška na sídlišti po-
staven nový pavilon s dvěma třída-
mi, celkem pro 50 dětí. Rozhodnu-
tí přijali zastupitelé koncem března 
tohoto roku. Zároveň byla zpraco-
vána žádost o poskytnutí dotace na 
výstavbu dalšího pavilonu o dvou 
třídách v zahradě Mateřské školky 
Čtyřlístek. Mnozí spoluobčané do-
stali před volbami s jinými materi-
ály také letáček, oznamující přidě-
lení dotace ve výši 14,162.332 Kč 
na rozšíření kapacit mateřské škol-
ky Čtyřlístek z Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy. 
Vzhledem k atypickému projektu 
této Mateřinky a používání klasic-
kých stavebních materiálů a me-
tod při její výstavbě je odhado-
vána průběžná doba výstavby na 
18 měsíců (včetně doby pro odvět-
rání nadbytečné vlhkosti ze syrové 
stavby při použití mokrého staveb-
ního procesu). Pokud budeme uva-
žovat o nutnosti zkolaudovat stav-
bu nejdéle v roce 2012 tak, aby jí 
děti mohli navštěvovat již v prvním 
pololetí 2012, je nezbytné zahájit 
terénní úpravy a následné staveb-
ní práce již na podzim v letošním 
roce, po ukončení vegetačního ob-
dobí. To však není žádný problém. 
Z hlediska projekční přípravy a ná-
sledných rozhodnutí vydaných sta-
vebním úřadem je nejen možné, 
ale nyní již i nutné v nejbližší době 
vyhlásit výběrové řízení na dodava-
tele stavby – stavební fi rmu, která 
bude realizovat stavbu formou vyš-
ší dodávky – tak zvaně „na klíč“, 
ve smyslu zákona O veřejných za-
kázkách. Ten ukládá povinnost 
zadavateli, kterým je Město Lysá 
n/L, u zakázek jejichž předpoklá-
daná hodnota je vyšší než zákonem 
stanovený limit pro stavební prá-
ce a služby, vypsání veřejné sou-
těže. Lhůta pro doručení žádosti 
o účast v soutěži nesmí být u 
nadlimitních zakázek kratší než 
37 dnů. V průběhu této lhůty za-
davatel jmenuje dvě komise. Prv-
ní je na otevírání obálek s došlý-
mi nabídkami. Tato komise rovněž 
provádí kontrolu úplnosti před-
ložených nabídek a o svém zjiště-
ní zpracovává protokol. Současně 
zadavatel jmenuje hodnotící ko-

misi. Každý člen komise musí být 
pozván nejméně 7 dnů před jejím 
zasedáním. Komise vyhodnotí do-
šlé nabídky dle stanovených kri-
térií a zadavatel pak do 5 kalen-
dářních dnů prokazatelným způ-
sobem oznámí výběr nejvhodněj-
ší nabídky všem uchazečům. Ná-
mitky proti rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabíd-
ky může kterýkoliv ze soutěžících 
předložit do 15 dnů od doruče-
ní oznámení o výběru nejvhodněj-
ší nabídky. Pokud žádné námitky 
nejsou předloženy, může zadavatel 
s vítězem soutěže uzavřít přísluš-
nou smlouvu. Pokud jde vše veli-
ce dobře, pak jen administrativně 
dané průběžné doby v soutěži za-
berou 57 dnů, než lze započít s re-
alizací stavby. Celková doba od vy-
hlášení veřejné soutěže na výstav-
bu školky do její kolaudace se tak 
protáhne na neskutečných cca 
21 měsíců.

Lysá n/L bude tedy mít k dispos-
ici 100 nových míst. Dle demo-
grafi ckého vývoje lze očekávat, že 
budou všichni žadatelé, jak ze stá-
vající tak i nově vznikající zástav-
by vila domů a rodinných domů, 
uspokojeni. Část případné vol-
né kapacity bude moci být nabíd-
nuta i okolním obcím sdruženým 
v našem Mikroregionu Polabí. 
Rovněž by se pak mohlo uvažovat 
i o návštěvě samostatných dětí 
před dovršením jejich třetího roku. 
Nevím jakým správným názvem 
tuto kombinaci školky a jeslí na-
zvat. Že by školkojesle? Je nutno si 
zároveň uvědomit, že v těchto za-
řízeních budou vždy mít přednost 
předškoláci. 

Závěrem je rovněž nutno při-
pomenout nezbytnost rekonstruk-
ce opláštění MŠ Dráček a Čtyřlís-
tek, které mají fasádu z tak zva-
ných Boletických panelů. Tyto ne-
splňují základní izolačně - ener-
getické požadavky, přestože mají 
již nově osazena plastová okna. 
Proto po dobu jejich rekonstruk-
ce bude město musit děti umístit 
v nově vzniklých prostorách. V ob-
lasti školské péče o naše nejmenší 
tak čeká město ještě hodně práce.

Tomáš Sedláček,
1. místostarosta

GARÁŽE viz. strana 25

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ČERVENEC / SRPEN 2010 

Den / místo přistavení čas rozvozu čas svozu

3.7. (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
17. 7. (třetí sobota)
u Cuk. vlečky 1x TDO, 1x BIO 7.00  10.00 
Dvorce 1x TDO, 1x BIO 7.30 10.45 
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 8.00  11.30  
Skála 1x TDO, 1x BIO 8.30 12.15  
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO 9.00  13.00
Řehačka 1x TDO 9.30 14.00
7.8. (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
21. 8. (třetí sobota)
u Cuk. vlečky 1x TDO, 1x BIO 7.00  10.00 
Dvorce 1x TDO, 1x BIO 7.30 10.45 
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 8.00  11.30  
Skála 1x TDO, 1x BIO 8.30 12.15  
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO 9.00  13.00
Řehačka 1x TDO 9.30 14.00

Velkoobjemové kontejnery se NEBUDOU přistavovat 3. týden v měsíci 
z úsporných důvodů. K dispozici je sběrný dvůr, který je otevřen celý rok 
v tyto dny:

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

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

Následující zpráva o vývoji vý-
stavby v areálu bývalé Fruty přines-
la několik tabulek a krátký komen-
tář z kanceláře pana JUDr. Sedlaté-
ho. Rada se tímto problémem bude 
zabývat podrobně dne 20. 7. za pří-
tomnosti pana Ing. arch. Šourka 
a zastupitelé byli vyzváni, aby se na 
projednání také dostavili uvedené-
ho dne v 11 hodin.

Blok šesti informativních zpráv 
zastupitelé vzali na vědomí bez kri-
tických poznámek.

Po 21. hodině začala diskuse 
k obecním záležitostem. Informace 
pana arch. Maška z fi rmy WAREX 
byla potěšující, protože práce na 
výstavbě MŠ Pampeliška II pokra-
čují podle plánu a v polovině srp-
na by měl být objekt k nastěhování. 
Pan Ing. Gregor požádal o opravu 
ul. 28. října, která byla zatížena 
nadměrným provozem při rekon-

Pokračování ze str. 3
strukci Masarykovy ulice. Dále vy-
slovil nespokojenost s vývojem v bý-
valé Frutě, ale pochválil připravova-
ný krajský projekt na rekonstrukci 
ulice ČSA. Pan Houštecký navrhl, 
aby město začalo regulovat výstav-
bu fotovoltaických elektráren. Ve-
doucí stavebního úřadu Ing. Čížko-
vá informovala o vývoji kolem hřiš-
tě s umělým povrchem ve sportov-
ním areálu Na Mlíčníku. Příjemnou 
tečkou diskuse bylo poděkování 
pana Boreckého za fotbalisty z Lito-
le za schválení příspěvku. Po schvá-
lení rekapitulace usnesení pan sta-
rosta zasedání ukončil.

13. jednání rady města se kona-
lo 30. 6. 2010, tedy po 2. redakční 
uzávěrce, a tak si informace z něj 
přečtete až v září. Všem čtenářům 
přeji hezké prázdniny a dovolené!

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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Blahopřání

    Dante Alighieri:
„Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, dokud jsme 
milovaní.“

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

96 let
Anežka Falcmannová

Anežka Mejzrová

95 let
Marie Pillerová

93 let
 Lidmila Marešová

92 let
Anna Pavlíková

91 let
Jindřich Samec

85 let
Zdeňka Voborníková
Zdenka Novohradská

80 let
Margita Kadlčíková

INFORMACE 
Tane ní kurz 2010 

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

v 17 hod v 15 hod ve 20 hod 

 
Z Litole od kapli ky 

 
16,15 

 
14,15 

 
19,15 

Zastávka u nadjezdu 
(Mírová ul.) 

 
16,18 

 
14,18 

 
19,18 

Husovo nám. 
(od „Pohody“) 

 
16,21 

 
14,21 

 
19,21 

Stržišt  
(od rest. „U podkovy“) 

 
16,25 

 
14,25 

 
19,25 

 
Zastávka na sídlišti 

 
16,30 

 
14,30 

 
19,30 

Zastávka v Benátecké 
Vrutici 

 
16,33 

 
14,33 

 
19,33 

 
Zaplacené pr kazky do kurzu, na dopravu a gardenky budou 
k vyzvednutí na M Ú odboru kultury od 16. 8. 2010. 

Vážení milovníci dobrého vína,
máme za sebou další sklizeň 

a stejně jako loni pro Vás připra-
vujeme košt vína, abychom společ-
ně “posoudili”, jakýže ten uplynu-
lý ročník vlastně byl. Opět ve dvou 
dnech ochutnáme průřez produk-
cí našich spřízněných vinařů, kdy 
Vám s radostí oznamujeme, že se 
jejich řady utěšeně rozrůstají. 

A co Vás tedy vlastně čeká?
 Stejně jako loni “okoštujete” 

připravené vzorky v počtu řádově 
120 druhů, které budou znovu pře-
hledně zpracovány v katalogu, kte-
rý každý z Vás obdrží při příchodu, 
pochutnáte si na grilovaných i ji-
ných specialitách a když již poča-
sí dovolí, tak samozřejmě popijete 
čerstvý vinný burčák.    

Dále, abychom potěšili také du-
cha, tak jsme pro Vás připravili bo-
hatý kulturní program, kdy Vám 
oba dny zpříjemní živá hudba k po-
slechu a některým i k tanci. 

 Tímto tedy zveme Vás všech-
ny, kdo máte rádi dobré víno a vše 
s ním spojené.

Na Vaši návštěvu se těší,
Lucie a Jaroslav Blažkovi 

Bližší info o programu na
www.vinoteka-lysa.cz nebo přímo 
ve Vinotéce.

Vinotéka Lysá nad Labem,
Husovo náměstí 22
+420 603 237 363
+420 724 242 310
info@vinoteka-lysa.cz
GPS: 50°12’7.54”N; 
14°50’28.11”E

II. LYSKÝ 
KOŠT  VÍNA

ve dnech 17.9. od 15.00 hod
a 18.9. od 12.00 hod

mi

 
KLUB POLSKI v Praze 

a jeho sekce   
KLUB POLSKI v Lysé nad Labem 

Vás zvou na 
 

DEN POLSKÉ KULTURY 
 

který se koná 
v rámci XIV Slavnosti hrab te Šporka 2010 

 
v sobotu, dne 28. srpna 2010,  

v atriu kláštera a zámeckém parku 
 
Program:    
Soubor Písni a Tanc  ZPiT OLZA  ( eský T šín) 
Výstava: Odkaz s lidskou tvá i  
                Polsko – eskoslovenská solidarita 
Stánky s polskými emesly:          
Ozdobné a užitkové výrobky z kosti 
Kmínová klobása „Kminkula kamracka” 
Domácí chléb s ln nými, slune nicovými a dý ovými 
semínky 

 
Nad programem "Den polské kultury" 2010 p evzal záštitu 
Jeho Excelence Jan Pastwa Velvyslanec Polské republiky 

v Praze 

 
 

V cn  a finan n  akci podpo ili: 
Sdružení  Wspólnota Polska, Konzulární odd lení Velvyslanectví 
Polské republiky v Praze, Odd lení propagace obchodu a investic 
Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Polský institut v Praze 
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     PROGRAM  Červenec 2010   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

AKCE

kinoklub

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

Čt 8.7. 
Jazzvečer: Nelson Faria 
(Brazilian Music / Latin Jazz)
& J. Honzák, M. Novák 
vystoupení špičkového brazilského 
kytaristy za doprovodu předních 
českých jazzistů
vstupné: 200  Kč / 150 Kč 
v předprodeji

Pá 9.7.
Willy Cave - folkpunk (Irsko), 
host: Rotující kedlubny      
ve stálém kině

St 14.7. 
Jamnight - jazzvečer: 
Jitka Černohorská & hosté
ve stálém kině

Pá 23.7. od 19.00 hodin
Wabi Daněk & Miloš Dvořáček, 
The Kingsize Boogiemen,
Petr Linhart
vstupné: 150  Kč / 100 Kč 
v předprodeji

So 24.7. od 14.00 hodin
LuftFest    
3. ročník divadelně hudebního 
minifestivalu v letním kině 
v zámeckém parku 
Hudba:
Stan the Man - BOHEMIAN 
BLUES BAND (UK/CZ/SK), 
Chaotic – Ska/Reggae, Tyson 
Cosby (USA) - Science Folk (At-
lantic Cable), Transitus Irregularis 
– Alternative/Jazz/Clasic, Sek jsi 
bombónky – Funk/Ska, A Banquet 
- Indie/Futu-Roll
Divadélka:
Nápad Myšky Terezky - Divadlo 
Matěje Kopeckého Praha
Hanička a Honzík jedou na výlet 
do Zoologické zahrada - Divadélko 
Paleček
Čaroděj a kouzelný stůl - 
Petrpaslíkovo divadlo
Pranice s Ďulíkem a Kokoláčem - 
Divadlo Kocábka
Workshop/show:
Bubbleshow pro děti - vystoupení 
profesionálního bublináře 
a rekordmana Matěje Kodeše
http://www.bubbleshow.cz 

PO - ČT 14 - 23
PÁ - SO 14 - 24
NE 14 - 22

Wi-fi , točené pivo Kozel 11°,
Hoegaarden, káva Segafredo, 
latté, frapé, koktejly, zmrzlina, 
zapékané sendviče, nakládáné sýry 
a další speciality.

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

Nabízíme pronájem desky na zdi 
budovy kina pro polep vaší rekla-
mou 1,5x2,5 m.

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

vstupné: 100Kč / Rodinné vstupné: 
3 osoby (mix 2 děti, 1 dospělý nebo 
2 dospělí, 1 dítě) 260 Kč / 4 osoby 
(mix dětí a dospělých) 330 Kč

Pá 30.7. od 19.00 hodin 
Vernisáž výstavy obrazů 
Magdalény Klementové 
ve stálém kině, koncert od 20 hod.

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

So 10.7.
Ženy v pokušení   
Komedie / Česko / 2009 / 118 min.
Režisér: Jiří Vejdělek

Út 13.7.
Květ pouště 
Adaptace strhujících pamětí somál-
ské topmodelky Waris Dirie, která 
otevírá téma ženské obřízky. 
Drama / Velká Británie / Německo / 
Rakousko / 2009 / 130 min.
 
Čt 15.7.
I love you, Phillip Moriss 
Steven Russel (Jim Carrey), 
šťastně ženatý muž, se dostane do 
problémů a odpykává si trest ve 
vězení. Zde se setká s Phillipem 
Morrisem (Ewan McGregor), do 
kterého se bezhlavě zamiluje... 
Inspirováno skutečnou událostí. 
Komedie / Drama / USA / Francie, 
2009 / 102 min. 

Pá 16.7.
Katka (FK)
Časosběrný dokument Heleny 
Třeštíkové, mapující čtrnáct let 
v životě mladé narkomanky a jejího 
marného zápasu se závislostí. 
Dokumentární / Česko / 2009 / 
90 min. 

So 17.7.
Harold a Maude (FK)

Harold a Maude je legrační asi 
jako hořící sirotčinec (copyright: 
nejmenovaný dobový kritik). Veselý 
fi lm o smrti, umírání, sebevraždách 
a jiných radostech všedních dní. 
Komedie / Romantický / Drama / 
USA / 1971 / 91 min. 

Út 20.7.
Užívej si co to jde  
Nová stará dobrá romantická vzta-
hová komedie Woodyho Allena.
Komedie / Romantický / USA / 
Francie / 2009 / 92 min. 

21.7.
Kung Fu Kyborg
Čína, rok 2046. V přísně tajném 
vládním programu je stvořen do-
konalý prototyp super kyborga 
s lidskou tváří, který má veškeré 
předpoklady k tomu, aby 
zneškodnil nebezpečného an-
droida, který ohrožuje město...
Akční / Sci-Fi / Komedie / Roman-
tický / Hong Kong / Čína / 2009 / 
102 min.

Út 27.7. 
Koncert
Komedie / Francie / Itálie / Belgie / 
Rumunsko / 2009 / 119 min. 
Skvělá komedie o ruském přístupu 
k životu a tak vůbec...  

St 28.7. od 18.00 hodin ve stálém 
kině, od 21.30 hodin v letním kině
Kuky se vrací
Dobrodružný / Loutkový / Česko / 
2010 / 95 min.
Odvržený medvídek Kuky vy-
dávající se na cestu domů, na které 
zažije několik dobrodružství. Krom 
loutek budou ve fi lmu vystupovat 
i živí herci. 

Čt 29.7.
Precious
Šestnáctiletá obézní Afroameri-
čanka Claireece „Precious” Jones 
žije nelehkým až krutým životem. 
Příběh se odehrává v Harlemu 
na konci 80. let. Nejen, že hlavní 
hrdinku psychicky týrá a ponižuje 
její matka, ale navíc čeká již druhé 
dítě se svým nepřítomným otcem. 
Oporou jí není ani okolní svět a 
školou prochází s dobrými znám-
kami, aniž by si kdokoliv všiml, že 
neumí číst ani psát. Drama / USA / 
2009 / 109 min.

KINO

Letní kino v zámeckém parku
Začátky projekcí po setmění – 
přibližně ve 21.30 hodin.
V případě nepříznivého počasí se 
projekce i akce přesouvají do stálého 
kina.
informace na tel.: 773 625 007, 
mail: luftkinoklub@gmail.com
Občerstvení v letním kině otevřeno 
od 1. července denně od 14 hodin.

PŘIPRAVUJEME

3.8.  Proměna
4.8.  Toy Story 3: Příběh hraček
7.8.  EtnoFest: Caribe (BOL), 
Urban Space Epics (UK) - Music 
Ethnopoetic Expanded Cinema 
Performance, Tribal, Sufi  - taneční 
show, Salsa workshop, břišní 
tanečnice, fi lm, výstava fotografi í, 
fair-trade shops, fi reshow a další 
10.8.  Záložní plán
13.8.  Kuky se vrací
17.8.  Ženy v pokušení
18.8.  Kick-ass
19.8.  Agora
20.8.  R. Křesťan a Druhá tráva, 
 P. Bobek, Cop, E. Ptáčková
24.8.  Twilight sága: Zatmění
26.8.  Sexy 40
27.8.  Lenka Dusilová & Eggnoise, 
 Madfi nger,  Takin’ Off
28.8.  Ženy v pokušení
3.9.  Dan Bárta & Illustrato-
 sphere, Seven days

Rezervace míst prostřednictvím 
sms na tel.: 773 625 007. Sedadla 
nejsou číslována.

Předprodej vstupenek na akce v 
kinoklubu.

31.7. 
Ženy v pokušení
Komedie / Česko / 2009 / 118 min.
Režisér: Jiří Vejdělek

Otevírací doba kavárny:
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3.7. od 13.30 hodin
Slavnosti Labe
u Veslařského klubu Litol
pí. Marcaníková, tel.: 325 551 730
svoboda@mestolysa.cz

6.7. od 18.00 hodin
Slavnost k památce Mistra Jana 
Husa
ve dvoraně Evangelického sboru 
na nám. B. Hrozného
Mgr. E. Vejnar, tel.: 325 551 024
cce.lysa@atlas.cz

8.7. od 20.00 hodin
Nelson Faria - koncert špičkového 
brazilského kytarového virtuoza
& Jaromír Honzák, Martin Novák
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

8. - 11.7.
Výstava Květy 2010 
Výstaviště 
www.vll.cz

9.7. od 20.00 hodin
Willy Cave – folkpunk (Irsko)
Host: Rotující kedlubny
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

14.7. od 20.00 hodin
Jamnight: Jitka Černohorská & 
hosté 
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

23.7. od 19.00 hodin
Wabi Daněk, Petr Linhart, The 
Kingsize Boogiemen

trojkoncert v letním kině v zá-
meckém parku
www.luftkinoklub.webnode.cz
frankeova@mestolysa.cz

24.7. od 14.00 hodin
LUFTFEST 
hudebně divadelní festival,
koncerty, divadélka, Bubbleshow
v letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.webnode.cz

30.7. od 20.00 hodin
Vernisáž výstavy Magdalény 
Klementové
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.webnode.cz

7.8.
ETNOFEST 
koncerty, taneční show, Salsa work-
shop, fair-trade shops, fireshow 
a další, v letním kině v zámeckém 
parku
www.luftkinoklub.webnode.cz

7. - 8.8.
Agility - kvalifikační závod na 
mistrovství ČR
cvičiště u dostihového závodiště – 
Psí škola Superpes
salonsuperpes@centrum.cz
www.superpes.cz

14.8.
Romský festival
v letním kině v zámeckém parku
pro.hel@seznam.cz
www.sdruzenilysa.cz

15.8. od 18.00 hodin
Pěvecký sbor Rolling Hills (Kali-
fornie)
Evangelický kostel
Mgr. E. Vejnar, tel.: 325 551 024
cce.lysa@atlas.cz

20.8. od 19.00 hodin
Robert Křesťan a Druhá tráva, 
COP, Pavel Bobek, Eliška Ptáčková
v letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.webnode.cz
frankeova@mestolysa.cz

21.8. od 9.00 hodin
Turnaj v beach volejbale (mix 
los.)
beach kurty TK Slovan
A. Frankeová, tel.: 732 467 124
frankeova@mestolysa.cz

23. - 27.8. od 6.30 do 16.30 hodin
Prázdninová plavba na Parníčku
celodenní program pro děti
www.mcparnicek.cz

26.8. od 17.00 hodin
Memoriál Václava Ježka
mezinárodní utkání juniorů 
TK Slovan
p. Petr Jirsa, tel.: 602 255 298

27.8. od 19.00 hodin
Lenka Dusilová & Eggnoise, 
Madfinger, Takin’Off
v letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.webnode.cz
frankeova@mestolysa.cz

27. - 28.8.
Slavnosti hraběte Šporka 

Kulturní kalendář Červenec / Srpen

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

+ Den polské kultury
zámecký park, Byšičky
PhDr. Dana Papáčková, 
tel.: 602 620 151
d.papackova@linde-wiemann.com

28.8.
Závod SHIBAK CONTEST
Bike park na Šibeničním vrchu
Martin Peltan, ssuly@centrum.cz

1.-10.9.
Dny otevřených dveří v MC 
Parníček
www.mcparnicek.cz

3.9. od 20.00 hodin
Dan Bárta & Illustratosphere, 
Seven days
v letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.webnode.cz
frankeova@mestolysa.cz

4.9.
Cyklovýlet
Spolek rodáků a přátel města
PhDr. Dana Papáčková, 
tel.: 602 620 151
d.papackova@linde-wiemann.com

4.9. od 13.50 hodin
Běh zámeckou zahradou
TJ Sokol, p. J. Denemark
denemark.jaroslav@seznam.cz

4.9. od 18.00 hodin
Václav Hudeček
a Pellant Collegium
v kostele sv. Jana Křtitele
muzikar.socr@centrum.cz

VÁCLAV HUDEČEK
Antonio Vivaldi -

Čtvero ročních dob
4. září 2010 v 18 hodin
Římskokatolická farnost

    Kostel Narození sv. Jana 
Křtitele Lysá nad Labem        

Hosté: Eva Otradovská - hoboj,
Milan Muzikář - fagot

Pellant Collegium

Vstupné 190 Kč / Předprodej od
1. 7. 2010 v NÁPOJE-TABÁK

(Masarykova 1792, Lysá nad Labem)
nebo v kostele hodinu před koncertem.

Za fi nanční podpory města Lysá nad Labem

POZVÁNKA NA DALŠÍ DÍL SERIÁLU 
CYKLISTICKÝ ŠPORKOVSKÝ OKRUH

Oblíbený cyklistický okruh, konaný v rámci Slav-
ností hraběte Šporka, povede letos okolím neče-
kaně bohatým na události 18. a 19. století, tedy 
od doby císařovny Marie Terezie, přes Josefa II. 
až k významným činům rodů Lichtenštejnů a Kin-
ských. Strasti i  radosti té doby nám zprostřed-
kují “očitá” setkání s pány i kmány v Kounicích, 
Chrástu, Velence a nakonec v Hradištku. Tam 
nás čeká opravdová lahůdka: hodinová prohlíd-
ka velkolepého areálu Jezdecké školy Equus Kin-
ský manželů Půlpánových. Z programu jen pood-
halím, že uvidíme až šedesát krásných koní Kin-
ských (speciální chov teplokrevníků plemen Isa-
bela a plaváků) i ukázku drezúry.

Tak nezapomeňte si v diáři poznamenat datum 
4. září 2010 a - až přijde čas - přihlásit se na tuto 

mimořádnou příležitost!

Za Spolek rodáků Ing. Bohumil Kolací, pověřený 
organizátor akce.



           7 - 8/2010 LISTY města Lysé nad Labem 8

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

Koncert Jaroslava Svěceného

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

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

Pořadatelé děkují panu Charlesi Butlerovi za zpřístupnění objektu

Koncert se koná za fi nanční podpory města Lysá nad Labem

Blíží se babí léto a sním i Polab-
ské variace. Tak jako v předešlých 
letech náš pracovní tým připravil 
pro zvídavé a kultury milovné publi-
kum několik akcí, které jak věříme, 
zpestří společenský život ve městě. 
Letošním tématem jsme zvolili kra-
jinu a hudbu. Zdálo se nám vhodné 
tato témata spojit a tak vzniklo mot-
to „Hudba v barokní krajině“. A co 
že obsahuje?

Dny evropského dědictví bu-
dou mít své centrum v budově mu-
zea B. Hrozného, kde připravíme 
výstavu z materiálů Historického 
ústavu Akademie Věd ČR v Praze 
a Výzkumného ústavu Silva Ta-
roucy pro krajinu a okrasné za-
hradnictví v Průhonicích. K výsta-
vě je připravena na sobotní dopo-
ledne 18. 9. řada přednášek, kte-
rá rozšíří základní informace z vý-
stavy. Budeme se věnovat nadač-
nímu panství Choustníkovo Hra-
diště (Kuks), panství Lysá nad La-
bem, ale i pojmu historická a kul-
turní krajina.

Hudbu v pravém slova smyslu 
bude reprezentovat koncert Jaro-
slava Svěceného na zámku Bon
Repos v neděli 3. 10. od 17 hodin.

Pod názvem „Slavné hous-
le doby hraběte Šporka“ se 
budeme moci seznámit ne-
jen s vynikající hudbou, ale 
i s mimořádnými hudebními ná-
stroji. Zájemci si již nyní mohou 
zakoupit za 300 Kč vstupenku 
v Městské knihovně v Lysé nad 
Labem (počet míst je omezen). Au-
tobusová doprava z Husova náměs-
tí bude zajištěna.

Téma Dnů evropského dědic-

Polabské variace 2010
tví rozšíří v rámci autobusové-
ho zájezdu odborní průvodci. 
Ti nás v sobotu 9. 10. seznámí 
s Valdštejnovou krajinou v oko-
lí Jičína (dopoledne) a se Špor-
kovou krajinou v okolí Kuksu 
(odpoledne). Závěr zájezdu bu-
de patřit varhannímu koncertu 
v kostele Nejsvětější Trojice 
v Kuksu. Kdo by s námi chtěl vy-
razit na tento výlet (startuje-
me na Husově náměstí v 8 hodin),

musí si včas zajistit rezervaci v ce-
ně 250 Kč v Městské knihovně 
v Lysé nad Labem. V ceně není za-
hrnuto vstupné do objektů, ale je 
v něm zahrnut koncert. Předpoklá-
daný návrat je okolo 20. hodiny.

Další připravované akce zveřejní-
me v příštích Listech. Na realizaci
V. ročníku Polabských variací se fi -
nančně podílí Město Lysá n. L.

za tým pořadatelů
Stanislav Svoboda 

Při příležitosti konání výstavy KVĚTY 2010  8. – 11. 7. 2010 
na výstavišti v Lysé nad Labem, bychom Vás rádi pozvali
k účasti v soutěži (soutěž je pro amatéry i profesionály)

Porota složená z odborníků, novinářů a VIP hostů bude 
hodnotit nejzajímavěji, nejnápaditěji osázenou nádobu, 
truhlík, koš, jezírko, misku, konev nebo trakař a to kvetoucí-
mi letničkami, trvalkami, koniferami, skalničkami, kaktusy, 
bylinkami apod.

Pro vítěze jsou připraveny pěkné ceny.

1. místo - Víkendový pobyt v Lázních Poděbrady, a. s. 
                 pro 2 osoby

2. místo - Předplatné časopisu Receptář na 1 rok 
                 a kniha “Krásná nenáročná zahrada“

3. místo - Předplatné časopisu Zahrádkář na 1 rok

4. – 6. místo - Knihy

Soutěžící by měli osázenou nádobu dovézt na výstaviště do 
středy 7. 7. 2010, ze soutěžních osázených nádob bude po 
celou dobu výstavy vytvořena expozice. Ceny se budou 
předávat 8. 7. kolem poledne na venkovním pódiu.

Přihlášku naleznete na stránkách
http://www.vll.cz/pics/soutez-kvety-prihlaska.doc

Informace na tel. čísle 325 551 169
nebo na e-mailové adrese:  soldatova@vll.cz

DEN BEZ AUT 
 
 
 
 
 

Cyklojízda do Byši ek 
 

U p íležitosti sedmého ro níku Dne bez aut je p ipravena 
tradi ní cyklojízda do Byši ek. Startujeme v pátek  
17. 9. 2010 v 16 hodin od staré radnice. Cvi n  si 
projedeme ást úseku plánované cyklostezky. Záv r bude 
jako tradi n  u táboráku v Byši kách (ob erstvení s sebou). 
Návrat ú astník  cyklojízdy zp t bude individuální. V p ípad  
nep íznivého po así se o jízd  rozhodne na míst  startu. 
 

M Ú Lysá nad Labem 
odbor životního prost edí 
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Archivní střípky 
Jedním z problémů měst a měs-

teček v 19. století byl zvyšují-
cí se počet obyvatelstva. Po uvol-
nění nevolnických vazeb koncem 
18. století hledali různí venko-
vané, především mladší synové 
bez reálných šancí na dědictví 
možnost práce a obživy v malých 
i větších městech. Městečko bez 
rozvíjejícího se průmyslu, s tradič-
ní strukturou řemesel a trhu, ja-
kým byla v té době i Lysá, se po-
chopitelně snažilo této migraci sta-
vět určité meze.

Koncem května roku 1820 byl 
proto proveden ve městě podrob-
ný soupis veškerého obyvatelstva, 
jež nemělo žádné ofi ciální povole-
ní k pobytu ve městě (doslova „zde 
pobývajících cizinců“). V Lysé se 
tehdy podařilo najít na 155 tako-
vých osob, které neměly jakýko-
liv typ povolení k pobytu. Legálně 
směly v Lysé pobývat pouze osoby 
s měšťanským právem, to ovšem 
náleželo jen příslušníkům staroby-
lých rodin, rodin obchodníků a ře-
meslníků, kteří tvořili také politic-
kou obec města. Dále ještě ti, kte-
rým udělila obyvatelské právo rada 
města, magistrát nebo vrchnost, 
např. u řemeslníků z důvodu po-
třebnosti jejich řemesla. Ve stře-
dověku se za obyvatele města počí-
tali ti, kteří tzv. „trpěli s městem“, 
tj. platili městu jako celku určitý 
peníz, pomáhali při jeho výstavbě 
a obraně a z toho důvodu požívali 
také jeho ochrany. Ostatní obyva-
telé, především čeleď, přistěhoval-
ci a sezónní pracovníci takové prá-
vo neměli.

Při pohledu na těchto 155 osob 
je vidět, jak vysoké nároky měl ma-
gistrát na získání obyvatelských 
práv. Drtivá většina „cizích se zde 
zdržujících“ pocházela z okol-
ních vesnic a často byla v příbu-
zenském vztahu s rodinami, v je-
jichž domech se zdržovala. Byli to 
lidé z okolních vesnic – Benátec-
ké Vrutice, Ostré, Stratova, Milo-
vic, Strak, Kostomlat, Kostomlátek 
atp. U všech těchto osob byli pečli-
vě poznamenáni i rodinní přísluš-
níci, ovšem manželky a děti jen vý-
jimečně jménem. Je však možné 
nalézt i některé jednotlivce z da-
leka, ať už z Čech nebo i bližšího 
zahraničí. Tak v domě Josefa Ko-
siny se zdržoval Josef Schütz ze 
Stráže pod Ralskem, v domě Jose-
fa Tischlera Marie Schmöblerová 
z Nižboru, v domě Františka 
Stránského Antonín Strnad z Malé 

Skály ap. Bohužel u těchto osob 
není zmíněno, jaké postavení v da-
ném domě zaujímaly. Většinou je 
u těchto osob znamenáno, že ne-
byly svou vrchností propuštěny
do Lysé. V domě Jana Kaplana 
pobýval jakýsi Jan Wallasch „ze 
slovenské krajiny“ a Ondřej Ku-
chařský z Polska. Oba již byli žena-
tí a měli ženy původem z Lysé, to 
ovšem pro získání statutu „domá-
cího obyvatele“ nestačilo. Z jiných 
případů je zřejmě, že ani „knihov-
ní majetek“, tedy grunt vedený 
v městských knihách a jeho vlast-
nictví nárok na městské právo ne-
zaručovaly. Nejvzdálenějším při-
stěhovalcem byl Josef Durlin, kte-
rý se do Lysé přiženil z francouz-
ského Nievres.

Na základě tohoto obsáhlé-
ho seznamu vypracoval magistrát
města směrnici o přijímání no-
vých obyvatel do městského svaz-
ku. „Každý cizí člověk, kterej žádá 
do města přijmutej bejt, povinnován 
jest, písebnou žádost k magistrá-
tu zanýsti,v této žádosti jeho cho-
vání, jeho mohovitost, pak čas ur-
čiti, jak dlouho on v Lisý bidlit[!] 
míní aneb zdali-se on ze svý první 
do zdejší právomocnosti vyjednat 
se nechá, uvédsti.“ Každý, kdo po-
volení obdrží, pak musí obci roč-
ně platit 2 zlaté rýnské ve stříb-
ře a to rok předem. To platilo pro 
plnoprávné měšťany. Všichni 
ostatní obyvatelé, bez ohledu na 
pohlaví, „když oni v službách ne-
stojejí“, musí zaplatit vždy na 
sv. Havla 30 krejcarů ve stříbře. 
„Ostatní ale, kteří se v městě netr-
pějí, mají mezi 3 dnima ode dneš-
ka (tj. 27. listopadu 1820) z měs-
ta odejíti, an sice šupem domů ve-
dený budou.“ Ačkoliv z prame-
nů není zřejmé, kolik lidí nakonec 
Lysou opustilo, lze tento doklad 
považovat za příklad snahy do-
stat pod kontrolu živelné stěho-
vání obyvatelstva do města a maxi-
málně uchovat původní rozdělení 
jeho obyvatel na právoplatné měš-
ťany a ty ostatní. Mimo společen-
ských a prestižních důvodů ma-
gistrát stále více trápily problémy 
s obživou, chudinským zaopat-
řením a případnou kriminali-
tou těchto nově se přistěhovav-
ších osob. V tehdejší rakouské 
říši všechny tyto oblasti musela 
a měla zajišťovat obec, vliv státní 
správy dosud tak hluboko nepro-
nikl.

PhDr. Michal Řezníček

Letošní 8. červen se stal neza-
pomenutelným pro družinu více 
než 120 prvňáčků místních základ-
ních škol. I letos se ucházeli o rytíř-
ský titul, který královna Abecedka 
I. uděluje malým adeptům čtenář-
ského umění. Prvňáčci, které za-
nedlouho čekají jejich první škol-
ní prázdniny, se přišli do knihov-
ny pochlubit, co se za rok naučili. 
Paní královna si všechny děti po-
řádně přezkoušela ze znalosti pís-
menek a pohádkových příběhů. 

Všichni žáčci prokázali svůj 
um ke spokojenosti královského 
dvora a mohli být pasováni na ry-
tíře Řádu čtenářů. Jako vzpomín-

ku na dnešní den si odnesli zá-
ložku s klíčkem od knížek spolu 
s přihláškou do knihovny. Tím, že 
se děti naučí v první třídě číst, se 
jim otevírá brána do říše fantazie, 
pohádek a bájných příběhů. Od 
této chvíle mohou čerpat moudra 
z knih, učit se poznávat spous-
ty zajímavých věcí, o kterých se 
v knihách píše. 

Všichni a především my knihov-
nice doufáme, že zažijí nad kniha-
mi mnoho krásných chvil a knihy 
je budou provázet celým dalším ži-
votem.

Michaela Baštecká,
Městská knihovna

Královna Abecedka I. 
má družinu nových rytířů

Netopýří
noc

Město Lysá n. L.,
Česká společnost
pro ochranu netopýrů  
& ZO ČSOP Nyctalus

Sraz zájemců je v pátek
10. září 2010 v 19 hodin
ve staré radnici na Husově náměstí

K vidění budou živí netopýři.
Po malé přednášce vyrazíme s ultrazvukovým 
detektorem na průzkum do terénu.

zvou zájemce o noční život na
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Toulky minulostí
Klasické Řecko

7. září 2010 od 16.30 hodin 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou

Vstup  ZDARMA!
Všichni  jste  srdečně  zváni!

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:
Princezna a žabák, Pohádky z lesa 
2., Chuggington – Veselé vláčky 3.

Komedie:
2Bobule, Slečna zamilovaná, 
Trable v ráji, Zemský ráj to na po-
hled, Nějak se to komplikuje

Ostatní:
Kawasakiho růže, Dar

Napětí:
Sherlock Holmes

Horory:
Nový měsíc

Beletrie pro dospělé:

Sue Townsend, Ztracené deníky 
Adriana Molea – Ivan Klíma, Moje 
šílené století – Emmanuel Carre-
re, Jiné životy než ten můj – Petra 
Hůlová, Strážci občanského dobra 

– Iva Procházková, Nazí – Georges 
Simenon, Nápadník paní Maigre-
tové – Janice Y. K. Lee, Učitelka kla-
víru - Květa Fialová, Zákony štěstí 

– Nicole Vosseler, Šafránový měsíc 
– Wolfgang Hohlbein, Letopisy Elfů 
– Jane Austen, Úskalí lásky – Patrick 
Chauvel, Válečný reportér – Vlasti-
mil Vondruška, Tajemství abaty-
še z Assisi – François Villon, Malý 
a Velký testament – Elizabeth Ha-
ran, Divoké vody

Naučná literatura pro dospělé:

Klaus Kreiser, Dějiny Turecka – Ar-
nošt Lustig, Okamžiky s Otou Pav-
lem – Yvette Heřtová, Gallipo-
li 1915 – Alexander Lüdeke, Vo-
jenská technika druhé světové vál-
ky - Shlomo Venezia, V pekle plyno-
vých komor – Susie Johns, Vyrábí-
me s dětmi – Eva Obůrková, Kam 
na Slovensku s dětmi i bez nich 

– Petra Braunová, Kamila Moučko-
vá – Nejsem žádná lvice – Michel 
de Decker, Královna Margot

Beletrie pro děti:

Vlasta Svobodová, Poznáváme zví-
řátka - Antonín Šplíchal, Jak se sta-
ví dům – Alena Špačková, Veselo 
je na statku – Ivo Odehnal, Barev-
ná abeceda – Velká kniha dětských 

Výběr nových knih v MK
říkadel – Jan Svěrák, Kuky se vra-
cí – Tereza Ledererová, Veselá ang-
ličtina se Čtyřlístkem – Jeff Kinney, 
Deník malého poseroutky: posled-
ní kapka – P. C. Cast, Škola no-
ci – Jiří Kahoun, U všech čertů – 
Becca Fitzpatrick, Zavržený – Da-
niela Řezníčková, Ťapík na pouti 

Naučná literatura pro děti:

Insa Bauerová, Doba kamenná – 
Rainer Crummenerl – Vše o delfí-
nech - Roberta Giommi, Jsem hol-
ka, jsem kluk – Adéla Müllerová, 
Velká kniha hádanek – Insa Baue-
rová, Jak se stát detektivem – Rai-
ner Crummenerl – Pirátská nauka

Už počtvrté se sešli milovníci kní-
žek a literatury vůbec v příjemném 
prostředí městské knihovny, aby 
prokázali svůj vztah ke zvolenému 
autorovi četbou úryvku jeho díla. 
Letošní nonstop čtení se konalo 
v úterý 25. května mezi 17. - 19. ho-
dinou a bylo věnováno Karlu Hyn-
ku Máchovi.

Protože Máchův básnický i pro-
zaický jazyk je velmi svérázný, každý 
předčítající se s připraveným textem 
slušně zapotil. I když psal Mácha své 
prvotiny v němčině, nikdo si němec-
ký text nevybral a nejvíce zaznívaly 
úryvky z Máje, popřípadě z románu 
Cikáni. Vyslechli jsme ale též další 
prózu, například Pouť krkonošskou. 
Čtení probíhalo před dvaadvacátou 
hodinou večerní, nemohly tedy za-
znít úryvky z Máchových deníků. 
Mácha - rozervanec, Mácha - vytr-
ženec, Mácha - mystik : tyto charak-
teristiky zaznívaly nejen ze čtených 

úryvků jeho děl, ale i během nefor-
mální diskuze, která se v přátelské 
atmosféře, doprovázená připrave-
nými dobrotami k zakousnutí, rozvi-
nula po skončeném čtení, kdy štafe-
tu převzaly slovenské Košice. Každý 
účastník večera navíc jako poděko-
vání obdržel nejen krásný pamětní 
list, ale též aršík, který u příležitosti 
200. výročí autorova narození vyda-
la letos Česká pošta a další drobnos-
ti. Domnívám se, že všichni účast-
níci nonstop čtení nezapomenou na 
příjemný večer a zachovají této tra-
dici přízeň i do budoucna. Uvidíme, 
kdo z literárních velikánů bude vy-
brán příští rok. 

Všem pracovnicím Městské 
knihovny v Lysé nad Labem děku-
jeme za bezvadnou atmosféru, per-
fektní organizační zajištění a vynika-
jící pohoštění.

Karel Špecián,
 účastník nonstop čtení 2010

Tradiční nonstop čtení
v Městské knihovně Lysá n. L.

Farní sbor eskobratrské církve evangelické 
v Lysé nad Labem 

 
 
 

zve na vystoupení p veckého sboru 
 
 

Rolling Hills 
 
 

Smíšený p vecký sbor z Kalifornie 
s doprovodem rytmiky 

p ednese spirituály a muzikálové melodie 
 
 
 

Ned le 15. srpna od 18 h 
v Evangelickém kostele 

 
Vstupné dobrovolné 
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Za všechno může Gaga 
Již po několiká-

té se žáci naší ško-
ly zúčastnili sou-
těže Prostějovská 
zlatá jehla.

Devátý ročník
se uskutečnil 13. 5. 2010 ve Spo-
lečenském domě v Prostějově. 
Z vyhlášených kategorií jsme vy-
brali obsáhlou kategorii na téma 
„Za vším hledej ženu“.

Žáci třetího ročníku umělecké-
ho oboru Modelářství a návrhář-
ství oděvů připravili v rámci prak-
tických cvičení avantgardní ko-
lekci. Při tvorbě a realizaci návr-

hů se inspirovali známou osob-
ností, zpěvačkou Lady Gaga. Pod-
le ní nazvali kolekci „Za všech-
no může Gaga“. Modely s vel-
mi originálními prvky a přede-
vším perfektně zvládnutou cho-
reografi í ohodnotila odborná po-
rota pěkným druhým místem. 
V konkurenci 17 soutěžících škol
je to krásný úspěch žáků naší ško-
ly. Děkujeme všem žákům, kte-
ří se podíleli na realizaci mode-
lů, ale i těm, kteří kolekci dokona-
le předvedli. 

Učitelé praktických cvičení 
SŠOGD Lysá n. L.

Žáci druhého ročníku Střed-
ní školy oděvního a grafi ckého de-
signu zpracovávali během dub-
na projekt s názvem Barvení tex-
tilií přírodními barvivy. Z domo-
va si přinesli přírodní látky, o kte-
rých se domnívali, že by mohly 
textilie obarvit. Byly to borůvky, ja-
hody, čaje, káva, kari, různé dru-
hy trav a další.  V první fázi praco-
vali s informačními zdroji a plá-
novali pracovní postupy barvení. 
Ve druhé fázi žáci pracovali ve dvou-

U nás se nebojíme žákovských projektů
členných skupinách v chemické 
laboratoři. Výsledkem bylo 
24 vzorků v barevné škále od
béžové, přes žlutou a zelenou,
až po fi alovou. V závěru pro-
jektu zpracovali vzorník texti-
lií obarvených přírodními barvivy, 
který prezentovali ostatním žákům.

Tento projekt zahrnoval učivo 
předmětu Dějiny výtvarné kultury – 
historické základy barvení textilních 
materiálů, předmětu Základy přírod-
ních věd – významné organické látky 

Bronzoví DRACI ze Střední školy 
oděvního a grafi ckého designu

„Jeď, jeď, jeď!” 
- to byl bojový po-
křik, který se ozý-
val v loděnici vy-
sokých škol ve 
středu 2. června 

na vodě i na suchu. Řeka Vltava 
se na tento den stala bojištěm dva-
cetihlavých dračích družstev z tři-
nácti středních škol Středočeské-
ho kraje a města Prahy. Je to zá-
vod, kdy se všech dvacet individu-
alit musí spojit v jedno tělo, jeden 
dobře fungující organizmus, kde 
“moje” spojí se v “naše” a bojiš-
těm je vodní hladina, kde se vede 
souboj s větrem, proudem, s dal-
šími posádkami i vlastními silami 
a všudypřítomnými kapkami.

Naše touha po vítězství byla 
obrovská, a tak se na tento den 

(a doufám, že nejen na něj) stali 
z rivalů, maturantů i prváků, mode-
lářů, grafi ků i budoucích podnika-
telů, přátelé největší a toto vzniklé 
přátelství korunovali báječným tře-
tím místem v opravdu silné konku-
renci škol. Byl to příjemný den, kdy 
žáci výjimečně neprokazovali svo-
je znalosti, ale svoji sílu, obratnost 
a vzájemnou souhru. Všichni se 
dobře bavili, a to i za nepřízně po-
časí, které nám seslalo kapky deš-
tě, trochu větru a hodně chladu. Na 
konci ještě předávání diplomů, po-
hárů a ocenění, potlesk pro všech-
ny a slib, že za rok to bude ještě lep-
ší Už se těším a myslím, že nejen 
já, vždyť posádku tvoří celých dva-
cet “draků”. Těm letošním upřím-
ně gratulujeme. 

  Ing. Eva Nováková

v praxi a předmětu Oděvní materiá-
ly – vlastnosti textilií. Zároveň napl-
ňoval průřezové téma Člověk a život-
ní prostředí. Žákovský projekt vznikl 
v rámci projektu Výchova a vzdě-
lávání pro život v environmentál-
ní oblasti, který je spolufi nanco-
ván z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republi-
ky v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.

Iva Bittnerová

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Do ZOO za vzděláním

Ve třech květnových dnech se 
žáci tříd 2.M, 2.A a 2.G SŠ OGD 
Lysá n. L. vydali do pražské zoo-
logické zahrady za vzděláním a 
zajímavými programy se zoolek-
tory. Žáci 2.M a 2.A se zúčastni-
li programu Není šelma jako šel-
ma. Tento nový program vznikl ke 
kampani EAZA 2010 „Nechme 
šelmy a dravce žít!“, která probíhá 
v evropských zoologických zahra-
dách. Žáci se seznámili s ohrože-
nými evropskými šelmami a mož-
nostmi jejich ochrany. Velmi zají-
mavé byly ukázky kožešin a lebek 
šelem, které uhynuly, například 
vlka či rysa. Poutavý výklad, kte-
rý byl zaměřen na lov šelem a je-
jich chování v divočině, čekal žáky 
před výběhem medvěda lední-
ho.  V druhé části programu se žá-
kům předvedla americká příbuz-
ná šelem samice skunka Uršula. 
Na žáky třídy 2.G čekal ekologic-
ký vzdělávací program Ohrožené 
druhy živočichů a samostatné ak-
tivity s pracovními listy, zaměřené 
na Tropický deštný prales.

Vzdělávací programy se usku-
tečnily v rámci projektu Výchova 
a vzdělávání pro život v environ-
mentální oblasti, který je zaměřen 
na tolik potřebnou ekologickou 
výchovu. Projekt je spolufi nanco-
ván z Evropského sociálního fon-
du a státního rozpočtu České re-
publiky v rámci Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost.

Za celý kolektiv Iva Bittnerová

Krásné prázdniny 
dětem, učitelům i rodičům 
přeje redakce Listů!

Skupina pěti žákyň druhého 
ročníku Střední školy oděvního 
a grafi ckého designu se na začátku 
letošního roku zapojila do soutěže 
Voda živá, což je nový projekt sdru-
žení Arnika, jehož cílem je ukázat 
vztah mezi mezi chemickými látka-
mi používanými v domácnostech a 
v průmyslu, zátěží povrchových vod 
a jejich potenciálem se znečištěním 
se vyrovnat. Soutěž probíhá v něko-
lika etapách. První část soutěže je již 
za námi a spočívala ve výběru toku 
v okolí Lysé nad Labem, jeho popi-
su a monitorování z mnoha hledi-
sek. Naše skupina si vybrala malý 
vodní tok Potok od Lysé nad La-
bem, který vytéká z přírodní rezer-
vace Hrabanovská Černava a po 
dvou kilometrech vtéká do Mlynaři-
ce. Žákyně zkoumaly potok z mno-
ha hledisek, měřily šířku a hloub-
ku toku ve dvou vybraných mís-
tech, na výtoku z Hrabanovské Čer-
navy a u silnice směrem na Sta-
rou Lysou. Nejzajímavější částí byl 
odlov, pozorování a určování bio-
indikátorů v toku, což jsou orga-
nismy, které určují kvalitu toku. 
V pěkném slunečném počasí žá-
kyně lovily a určovaly různé dru-
hy bioindikátorů – larvy komá-

rů, pošvatek, jepic, vodní berušky 
a další. Kromě těchto malých or-
ganismů pozorovaných binoku-
lární lupou dívky objevily vzácnou 
žábu blatnici a čolka obecného. 
Z mokřadů se neustále ozý-
val zpěv mnoha ptáků a podél 
toku rostlo mnoho druhů stromů 
a keřů, které se dívky pokoušely 
určit. Bohužel na místech u silni-
ce směrem na Starou Lysou jsme 
zjistily velké znečištění komunál-
ním odpadem. Podrobná zpráva 
z první etapy již byla odeslána 
k posouzení a vyhodnocení. Násle-
dující etapa bude věnována posou-
zení fyzikálních hodnot toku a mož-
ným znečišťovatelům toku. Už se 
těšíme. 

Tyto aktivity se uskutečnily 
v rámci projektu Výchova a vzdě-
lávání pro život v environmentál-
ní oblasti, který je zaměřen na to-
lik potřebnou ekologickou výcho-
vu. Projekt je spolufi nancován 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republi-
ky v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.

Za skupinu VYDRY 
Ing. Iva Bittnerová

Voda živá 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Ve dnech 
6. a 7. květ-
na 2010 by-
ly ve škole 
naistalovány 

3 interaktivní tabule, které jsme 
obdrželi od Středočeského kraje 
v rámci těchto projektů:  

1. “Modernizace škol zřizova-
ných Středočeským krajem” - pod-
pořen grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci Finanč-
ního mechanismu EHP.

2. “Moderní technologie ve výu-
ce” - realizován v rámci Regionál-
ního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Čechy a je
spolufi nancován z prostředků Ev-
ropského  fondu  regionálního rozvoje.

Interaktivní tabule v OA
Naše škola již využívá při vý-

uce dvě tabule tohoto typu, nyní 
jich máme celkem pět. Zvýše-
ní počtu umožní jejich používání 
ve více hodinách.  Dále jsme díky 
projektům získali notebooky pro 
učitele, které budou sloužit pře-
devším pro přípravu na vyučo-
vání. Pomocníkem při výuce se 
stanou také tři vizualizéry. Po-
mocí nich je možné lehce zob-
razit na promítací plochu texty, 
obrázky nebo malé  trojrozměr-
né předměty.  Zveme všechny zá-
jemce o tuto moderní vyučovací 
techniku k nám do školy na ex-
kurzi kdykoliv po telefonické do-
hodě.

Ivana Dvořáková

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

•  poskytuje kvalitní bezplatné vzdělávání  
 v místě bydliště 

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

V úterý 15. 6. 2010 jsem 
v 18 hodin nastoupila Cestu ko-
lem světa v kině Luft. A kino pras-
kalo ve švech, cestujících bylo 
opravdu mnoho. Jestli se svezli 
i nějací černí pasažéři mi není zná-
mo. 

S žáky „hudebky“ jsme se vydali 
z České republiky přes Rakousko, 
Slovensko a další státy Evropy až 
do Indie, Japonska, Severní a Již-
ní Ameriky a dokonce jsme navští-
vili i Afriku a Antarktidu. Průvod-
covské role se ujali žáci literárně 
dramatického oboru. Jejich služby 
byly opravdu skvělé, vtipné, nikde 
jsme nebloudili. V jednotlivých ze-
mích jsme mohli obdivovat výkony 
žákyň a také dvou! (snad jsem se 

Cesta kolem světa za 90 minut
v režii ZUŠ F. A. Šporka

nespletla) žáků tanečního oboru, 
které krásně doprovázeli hudební-
ci na kytary, housle, fl étnu, akorde-
on. Zapojili se také učitelé. Dopro-
vod nám dělal pěvecký sbor, o re-
alizaci scény se postarali žáci vý-
tvarného oboru. 90 minut uteklo 
jako voda a byli jsme opět doma, 
v Česku.  

Nezbývá než poděkovat žákům 
a jejich učitelům za moc hezký zá-
žitek. Bylo vidět, jak všichni táh-
nou za jeden provaz. A věřte, že 
jsem byla pasažérem nezaujatým, 
neboť jsem necestovala v roli ma-
minky, babičky ani tety. Prostě 
jsem byla jen zvědavým a nadše-
ným cestovatelem. 

Lenka Sedláčková

V letošním roce se mnozí žáci 
naší školy zúčastnili nejrůzněj-
ších soutěží. Soutěžili ve školních, 
okresních, ale i v krajských kolech. 
Jsme na naše žáky velmi pyšní. Je-
jich přední místa na okrese zname-
nají, že za sebou nechávají studen-
ty nymburského a poděbradského 
gymnázia. Ve „svém oboru“ jsou 
velmi dobří, určitě nadprůměrní. 
K úspěchu v soutěži jim totiž ne-
stačí jen zvládat učení ve škole, ale 
také musí nastudovat mnoho infor-
mací navíc (v případě naukových 
předmětů), popř. sport trénovat ve 
svém volném čase.

V letošním školním roce v okres-
ním kole MATEMATICKÉ OLYM-
PIÁDY zazářili za 5. ročník E. Do-
ležalová (1. místo), za 6. ročník 
A. Mokrý (2.-3. místo), za 7. 
ročník P. Špecht (1.-3. místo), 
P. Moucha (4. místo), za 8. ročník 
A. Křížková (1. místo). 

Nad studenty nymburského, po-
děbradského gymnázia a žáky dal-
ších ZŠ okresu zvítězil A. Mokrý 
v okresním kole PYTHAGO-
RIÁDY. 

Podobnou soutěží jako je Pytha-
goriáda v matematice je ARCHI-
MEDIÁDA ve fyzice a zde 2. místo 
obsadil P. Špecht, 4. místo J. Šen-
keřík. 

V okresním kole ZEMĚPISNÉ 
OLYMPIÁDY skvěle reprezento-
vali v kategorii B P. Špecht (1. mís-
to), v kategorii C A. Křížková (2. 
místo). 

V okresním kole DĚJEPISNÉ 
OLYMPIÁDY byla skvělá A. Kříž-
ková (4. místo).  

Díky M. Krumlové (žákyně 1.B) 
jsme zabodovali také v DĚTSKÉ 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽI „Šikovné 
ruce našich seniorů 2010“. Umís-
tila se na 2. místě ve II. věkové ka-
tegorii. 

A jak jsme na tom se sportem? 
Opět výborně. Okresní kolo VYBÍ-
JENÁ (žáci 5. ročníku) – 3. místo: 
T. Demeter, L. Novák, M. Šnajdr, 
D. Keslerová, M. Coubal, F.  Ze-
man, L. Krpelánová, A. Doležalo-
vá, E. Doležalová, P. Štindl, P. Ja-
reš, M. Moravcová. 

Okresní kolo VOLEJBAL DÍV-

KY (žákyně 8. a 9. ročníku) – 
2. místo: B. Jonášová, M. Vlko-
vá, A. Fischerová, K. Bubeníková, 
V. Pacoňová, K. Todorovová, 
B. Tomková, K. Krejzová. Okres-
ní kolo VOLEJBAL CHLAPCI 
(8. a 9. ročník) – 1. místo (kategorie 
A): P. Hajný, V. Hajný, R. Malínský, 
P. Šťastný, R. Todorov, J. Dědek, 
P. Veselý. 4. místo ( kategorie B): 
D. Macich, L. Fuchs, L. Wretzl, 
J. Hubáček, O. Lustig, M. Schulz, 
K. Šimon. 

Okresní kolo v malé kopané „Mc-
Donald‘s Cup“ (žáci 4. a 5. ročníku) 
– 3. místo: L. Novák, J. Řečinský, 
M. Šnajdr, K. Bíma, F. Zeman, 
O. Schovanec, R. Vosecký, O. Ru-
beš, A. Prouza, M. Churáček, 
M. Coubal, D. Pacovský. 

Okresní kolo atletických závo-
dů „ Pohár rozhlasu“ (žáci 7. roční-
ku) – 2. místo: J. Kočandrle, T. Ja-
rolím, J. Šenkeřík, J. Horešovský, 
P. Špecht, J. Kofl ák, D. Zápotoc-
ký, J. Poborský, M. Šnajdr.

V odborných soutěžích vítězili 
nebo byli úspěšní tito žáci:

5. ročník 
E. Doležalová  M
J. Michal M
M. Petrová M

6. ročník 
A. Mokrý  M
T. Steinbachová M
M. Vancová M
D. Tanglová M

7. ročník 
P. Špecht  M, Z, F
P. Moucha  M, F
J. Šenkeřík M, F
Z. Formánek M, F
M. Motuzová F

8. ročník 
A. Křížková  M, Z, D
B. Jonášová M, Z

1. ročník
M. Krumlová  Vv

Děkujeme našim žákům za vý-
bornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Šenfelderová

Jak se daří ZŠ J. A. Komenského?

Koupím starší funkční ledničku.
Tel.: 605 039 510
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Program Červenec /
                                 Srpen 2010

NABÍZÍME TENTO PROGRAM 

Pro děti:

-  každé úterý od 9.30 do 10.15 hodin tvoření, zpívání, 
 angličtina pro děti dle rozpisu na webu
-  každé úterý od 10.15 do 11.00 hodin cvičení pro děti 

Pro dospělé včetně hlídání dětí:

- každý čtvrtek od 9.30 do 10.30 hodin cvičení pro dospělé
 (cvičení na míčích, kalanetika, Chi-Toning dle rozpisu na 
 webu)
   cena: 50 Kč za cvičení

Krátkodobé hlídání dětí:

- každé úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin za cenu 50 Kč 
 za započatou hodinu

Prázdninová plavba na Parníčku:

- 23. 8. - 27. 8. 2010 od 6.30 do 16.30
 celodenní program pro děti, které již navštěvovaly školku

Připravujeme na září:

1. 9. - 10. 9. Dny otevřených dveří v MC Parníček
 - vstup do herny MC bude zdarma, připraveny 
 budou také  ukázkové hodiny pravidelného pro-
 gramu MC Parníček

12. 9.  Odpoledne pro Parníček
 - zábavné odpoledne plné her, představení a dalšího 
 doprovodného programu

Více informací a aktuální oznámení na www.mcparnicek.cz
MC Parníček - Československé armády 29/11, Lysá nad Labem, 

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

V sobotu 29. 5. 2010 pořádal ko-
lektiv oddílových vedoucích z DLT 
Šumava pod organizací KČT Lysá 
nad Labem společně s městskou 
policií, lyskými hasiči a žáky Ob-
chodní akademie při ZŠ Komen-
ského Dětský den v areálu mládeže 

Dětský den v Lysé nad Labem

v Čechově ulici. Akci přálo sluníč-
ko a s velkou účastí dětí i rodičů se 
odpoledne všem moc líbilo. Za děti 
a spokojené rodiče všem obětavým 
pořadatelům děkujeme a těšíme se 
na Dětský den v příštím roce!

František Blažek

Zámek Loučeň – Jako 77 777. 
návštěvník zámku Loučeň vyhrá-
la třída s paní učitelkou Janou To-
varovou ze ZŠ B. Hrozného výuko-
vý program na zámku Loučeň. Pro-
gram se skládá ze čtyř samostat-
ných výukových projektů – Mít tak 
hostinu na zámku! (historie stolo-
vání, etiketa...), Když světem ještě 
nekřižovaly e-maily (historie poš-
tovnictví, jak psát dopis...), Mino-
taurus a ti druzí (báje a pověsti), 
Stromy vyprávějí (park a les, jeho 
fl óra a fauna, dobrodružství na den-
drologické stezce). A právě během 
květnového čtvrtého projektu s náz-
vem Když světem ještě nekřižova-
ly e-maily... (historie poštovnictví, 
jak psát dopis...) jsme byli pozváni 
na natáčení pořadu Snídaně s No-
vou na cestách. A tak se třída 8. B 

Snídaně s Novou
s paní učitelkou Janou Tovarovou 
vydala dne 4. června v 5.30 hod. na 
přímé natáčení na zámek Loučeň. 
V rámci této návštěvy byly mimo 
jiné pořádány nejrůznější rozřazo-
vací soutěže v místním zámeckém 
labyrintu (např. štafeta s dopisem 
paní Kněžně, tichá pošta, had) pro 
všechny zúčastněné žáky z celkem 
4 pozvaných škol, které probíhaly 
v přímých televizních vstupech. Fi-
nální soutěž v pojídání místní spe-
ciality čápů s mákem vyhrál náš 
žák Yuriy Zaliznyak. Všechny čtyři 
otevřené projekty na tomto zámku 
třída již absolvovala, a tak je sám 
kníže Alexander Thurn-Taxis se-
známil a pozval na pátý projekt, 
který bude nově zařazen mezi učeb-
ní programy od září 2010. 

žáci 8.B ZŠ B. H. Lysá n. L.

Dne 19. 5. 2010 proběhlo na 
naší škole okresní kolo v lehké at-
letice. Sjely se na něj školy z celé-
ho okresu. I přes nepřízeň počasí 
se celý program závodů uskuteč-
nil a dětem se líbil. Ti nejlepší zá-
vodníci postupují do dalšího, kraj-
ského kola. Věcné ceny těmto nej-
lepším závodníkům nám pomohla 
zajistit i vedoucí školského odboru 
p. PaedDr. Bodnárová, které tímto 
děkujeme.

Návštěva v psí škole
Již podruhé v tomto školním 

roce navštívili dne 19. 5. 2010 naši 

Poděkování za sponzorský dar

žáci výcvikový areál psí školy Su-
perpes. Ochotné cvičitelky před-
vedly žákům výcvik psů k posluš-
nosti i disciplíny, ve kterých psi 
dosáhli velkých úspěchů v soutě-
žích. Dětem bylo vysvětleno, jak 
se mají ke zvířatům správně cho-
vat i jak vycvičený pes dokáže do-
spělým pomoci. Žáci přinesli psům 
pamlsky a pro paní cvičitelky hez-
ké obrázky. Děkujeme za návštěvu 
p. Hanouskové a její dceři p. Fryd-
rychové.

Irena Dlabolová,
ZŠ praktická a speciální

prádninová otevírací doba:
každé úterý 9.00 - 12.00 hodin
každý čtvrtek 9.00 - 12.00 hodin
v případě zájmu otevřeme také ve 
středu od 15.00 do 18.00 hodin
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Mate ské centrum Parní ek nabízí rodi m a 
jejich d tem ve v ku 4-6 let, které již 

navšt vovaly mate skou školku 
 

Prázdninovou plavbu 
na Parní ku 

 

23. 8. - 27. 8.2010 
od 6.30 do 16.30 hodin 

 

Prázdninová plavba na Parní ku je ur ena p edevším d tem od 4 do 
6 let, které již navšt vovaly mate skou školku a jejichž rodi e 
pracují. 
Program bude probíhat v prostorách Mate ského centra Parní ek 
na adrese sl. armády 29/11, Lysá n. L.  
 

Pro d ti je p ipraven tento program: cvi ení, zpívání, tvo ení, 
angli tina hravou formou, pobyt venku, volná hra. 

 

CENA NA CELÝ TÝDEN: 1.000 K  
 + 300 K  na ob d a sva inu 

 

POZOR – je volných pouze 14 míst, proto je nezbytná 
rezervace a složení zálohy 400 K . 

 
MC PARNÍ EK: info@mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501 

Mateřské cen-
trum Parníček 
z Lysé nad La-
bem uspořádalo 
za podpory Měs-
ta Lysá nad La-

bem a cukrárny a kavárny Cam-
piello na Náměstí B. Hrozného 
v sobotu 12. června 2010 Pohádko-
vou cestu s Parníčkem. Až do loň-
ského roku tuto akci pořádalo ob-
čanské sdružení Empatie, s jehož 
souhlasem ji poprvé letos organizo-
valo naše Mateřské centrum Parní-
ček.

S vědomím dlouholeté tradice 
Pohádkové cesty jsme uskutečni-
li důkladnou přípravu s tím, že na-
ším posledním přáním bylo, aby se 
vydařilo počasí. Naše prosby byly 
vyslyšeny, a tak v sobotu 12. červ-

Pohádková cesta s Parníčkem
na čekalo všechny návštěvníky slun-
né počasí.

A co vlastně bylo pro děti připra-
veno? V zámeckém parku se děti 
setkaly se sedmi pohádkovými by-
tostmi, u nichž musely plnit různé 
úkoly. V kostýmech jsme tak moh-
li vidět bílou paní, luční vílu, vodní-
ka, červenou karkulku, vodní vílu, 
čarodějnici či čertíka. Po absolvová-
ní pohádkové cesty, vyzvednutí za-
sloužené odměny a malém občerst-
vení shlédli děti i jejich rodiče a pra-
rodiče pohádku O Pejskovi a kočič-
ce v podání Malého Vinohradského 
divadla z Prahy. 

Závěrem nezbývá než poděkovat 
všem, kteří přišli. Pokud se Vám Po-
hádková cesta líbila, budeme velmi 
rádi, pokud přijdete i na naše další 
chystané akce – Odpoledne pro Par-

Ve čtvrtek
20. 5. 2010 u-
spořádalo Ma-
teřské centrum 
Parníček z Lysé 
nad Labem Dět-

ský den ve středověké vesničce 
Botanicus v Ostré. Jednalo se již 
o druhý ročník, přičemž uspořádá-
ní této akce by nebylo možné bez 
podpory obchodní společnosti Bo-

Dětský den v Botanicusu v Ostré

tanicus, spol. s r.o., které tímto ve-
lice děkujeme za poskytnutí ves-
ničky včetně programu.

Dětského dne se zúčastnili děti 
s rodiči z Mateřského centra Parní-
ček a dále děti ze školek v Lysé nad 
Labem a Ostré.

I letos byl pro všechny účastní-
ky připraven bohatý program. Děti 
i dospělí si mohli:
- vyzkoušet řadu středověkých ře-
mesel (vyrobit si lněný provaz, rý-
žovat zlato, vyrobit si ruční papír, 
svíčku anebo bylinné voňavé 
mýdlo),
- prohlédnout rozsáhlé zahrady, 
kde byla pro děti připravena také 
řada her,
- pochutnat na středověkém jíd-
le (bramboráky, pohankové pala-
činky s tvarohem a ovocem, slané 
a sladké mňamky atd.) a ochutnat 
různé druhy šťáv,
- a v neposlední řadě také shléd-
nout dvě divadelní pohádky, a to 
„O Kouzelné kuličce aneb jak Voj-

níček na začátku září, Bramboriá-
du v průběhu října či Mikulášskou 

pro nejmenší na začátku prosince.
Organizační tým MC Parníček

ta k šikovnosti přišel“ a „Pohádky 
z kadibudky“.

Děkujeme všem, kteří se námi 
pořádaného Dětského dne zú-
častnili a věříme, že čtvrtek 
20. května 2010 byl pro ně pří-
jemně stráveným dnem, stej-

ně jako pro nás. Ještě jed-
nou také děkujeme obchodní 
společnosti Botanicus, spol. 
s r. o., která nám celý areál již po 
druhé poskytla a budeme se těšit 
příští rok opět na shledanou.

Organizační tým MC Parníček
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ZÁPIS do ŠKOLNÍ DRUŽINY
J. A. Komenského 1534, Lysá n. L.

se bude konat ve dnech:

30. srpna 2010 od 10 do 13 h
31. srpna 2010 od 14 do 17 h

1. září 2010 od 7 do 10 h

Kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny:
 - děti od nejnižšího ročníku s potvrzením o zaměst-
   nání obou rodičů (doložit při zápisu)
 - dítě docházející do školní družiny nejméně 3x týdně  
   alespoň na 3 hodiny
       - děti dojíždějící
       - včasné přihlášení
       - přednost mají děti ZŠ J. A. Komenského
       - řádné a včasné zaplacení poplatku školní družiny  
   1.000 Kč na celý rok, lze hradit ve formě dvou 
   splátek – do 20. září I. splátka
   a do 21. února II. splátka

ZÁPIS do ŠKOLNÍHO KLUBU
se bude konat 1. září 2010 od 7.00 do 10.00 h

Přednost zde mají ze zákona děti z II. stupně 
ZŠ J. A. Komenského Lysá, dojíždějící děti zaměstnaných 

rodičů (doložit potvrzení o zaměstnání při zápisu), včas 
přihlášené, které mají do 30. září 2010

zaplacený poplatek 400 Kč.

Oznámení MC Parníček
Mateřské cen-

trum Parníček 
uskutečnilo ve 
dnech 3. 6. 2010 
až 5. 6. 2010 
dobročinný ba-

zárek dětského oblečení a potřeb.
Jak název napovídá, cílem to-

hoto bazárku bylo prodat za sym-
bolickou cenu (od 5 Kč do 20 Kč, 
v sobotu potom vše za 1 Kč) vě-
nované oblečení s tím, že výtěžek 
z prodeje bude určen na provoz 
našeho Mateřského centra. Po-
dařilo se nám prodat takto zís-

kané oblečení celkem za částku 
1.525 Kč, což nás velmi mile pře-
kvapilo. Tento výtěžek použijeme 
na úhradu služeb souvisejících 
s provozem Mateřského centra 
Parníček. Oblečení, které se ne-
prodalo, jsme věnovali Dětem na-
děje z Milovic. Chtěli bychom tou-
to cestou poděkovat všem, kte-
ří nám oblečení přinesli a podpo-
řili tak nejen provoz Mateřského 
centra Parníček, ale pomohli i dě-
tem z organizace Děti naděje. Ješ-
tě jednou DĚKUJEME.

Organizační tým MC Parníček

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA

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

přijímáme do péče nové pacienty.

ORDINAČNÍ HODINY

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

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

TEL.: 325 551 948

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

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

Pá 2.7. MUDr. Matasová
So 3.7. MUDr. Dáňová
Ne 4.7. MUDr. Dáňová
Po 5.7. MUDr. Čerňanská
Út 6.7. MUDr. Matasová
St 7.7. MUDr. Dáňová
Čt 8.7. MUDr. Dáňová
Pá 9.7. MUDr. Čerňanská
So 10.7. MUDr. Čerňanská
Ne 11.7. MUDr. Čerňanská
Po 12.7. MUDr. Čerňanská
Út 13.7. MUDr. Matasová
St 14.7. MUDr. Čerňanská
Čt 15.7. MUDr. Matasová
Pá 16.7. MUDr. Matasová
So 17.7. MUDr. Čerňanská
Ne 18.7. MUDr. Čerňanská
Po 19.7. MUDr. Čerňanská
Út 20.7. MUDr. Matasová
St 21.7. MUDr. Chocholová
Čt 22.7. MUDr. Chocholová
Pá 23.7. MUDr. Čerňanská
So 24.7. MUDr. Matasová
Ne 25.7. MUDr. Matasová
Po 26.7. MUDr. Čerňanská
Út 27.7. MUDr. Matasová
St 28.7. MUDr. Chocholová
Čt 29.7. MUDr. Chocholová
Pá 30.7. MUDr. Matasová
So 31.7. MUDr. Chocholová
Ne 1.8. MUDr. Chocholová

Po 2.8. MUDr. Chocholová
Út 3.8. MUDr. Matasová
St 4.8. MUDr. Dáňová
Čt 5.8. MUDr. Dáňová
Pá 6.8. MUDr. Chocholová
So 7.8. MUDr. Matasová
Ne 8.8. MUDr. Matasová
Po 9.8. MUDr. Chocholová
Út 10.8. MUDr. Matasová
St 11.8. MUDr. Chocholová
Čt 12.8. MUDr. Chocholová
Pá 13.8. MUDr. Matasová
So 14.8. MUDr. Chocholová
Ne 15..8. MUDr. Chocholová
Po 16.8. MUDr. Dáňová
Út 17.8. MUDr. Matasová
St 18.8. MUDr. Chocholová
Čt 19.8. MUDr. Dáňová
Pá 20.8. MUDr. Chocholová
So 21.8. MUDr. Matasová
Ne 22.8. MUDr. Dáňová
Po 23.8. MUDr. Dáňová
Út 24.8. MUDr. Matasová
St 25.8. MUDr. Chocholová
Čt 26.8. MUDr. Dáňová
Pá 27.8. MUDr. Matasová
So 28.8. MUDr. Dáňová
Ne 29.8. MUDr. Dáňová
Po 30.8. MUDr. Čerňanská
Út 31.8. MUDr. Matasová
St 1.9. MUDr. Čerňanská
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psychopomoc@capz.cz 

LINKA PSYCHOPOMOCI
 WWW.PSYCHOPOMOC.CZ   ________________

224 214 214
Krize? Problém? Zavolejte! 

PROVOZ LINKY KAŽDÝ 
VŠEDNÍ DEN 

OD 9 DO 21 HODIN
Služba je poskytováná dle běžného tarifu Telecomu. 

Každý z nás se někdy ocitne 

v těžké situaci. Čím dříve je 

krize zachycena, tím snazší je 

nalézt řešení. Zavolejte k nám 

a nebudete na to sami.

224 214 214

GENERÁLNÍ PARTNER LINKY

Franz Kafka: „V mých očích jsou zdi, které oddělují 
zdravé a nemocné, jen výrazem slepoty vůči skutečné 

hodnotě člověka, která je tam i zde stejná.

Přijmu zdravotní sestru
do ordinace praktického lékaře

v Lysé nad Labem

Tel.: 739 101 173

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

Základní kynologická organizace 432. Lysá nad Labem

si Vás dovoluje pozvat na 

UKÁZKY PRÁCE NAŠICH PSOVODŮ 
A JEJICH PEJSKŮ

konané k 60. výročí založení organizace.

Ukázky proběhnou dne 28. 8. 2010 v rámci 
Šporkovských slavností v areálu zámku Lysá nad Labem.
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Za Lysou krásnější XXXV.

Sídliště je místo mnoha tváří. Tu příjemnější jsem nalezl před domem 
č. p. 1450. Je tu nově založený záhon – skalka. Popisovat všechny trvalky 
a skalničky by mi zabralo příliš mnoho času, ale nemohu nezmínit pomněn-
ky, hvozdíky a kosatce. Jak je vidět, stačí málo a i sídliště je hezčí.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Pokud jde o počet cizinců a cizi-
nek, stojí z hlediska českých regio-
nů Středočeský kraj hned na dru-
hém místě za Prahou. Ke konci 
loňského roku jich zde žilo více než 
60 tisíc, což už není zanedbatelné 
číslo. Řada z nich je v regionu trva-
le integrována a bez problémů se za-
členila na legální trh práce a do spo-
lečnosti. 

Poněkud v pozadí společenského 
zájmu však stojí mnohé cizinky a ci-
zinci, rodiče malých dětí, kteří jsou 
dlouhodobě a opakovaně konfronto-
váni s problémy v souvislosti s trhem 
práce a pracovním uplatněním. Ze-
jména pokud jde o omezenou mož-
nost sladit rodinný a pracovní život 
a najít tak odpovídající zaměstnání. 
Tyto osoby se často ocitají ve zdánli-
vě neřešitelných situacích, kdy právě 
z důvodů péče o malé děti nemohou 
dostát požadavkům zaměstnavate-

lů setrvávajících na rigidních pod-
mínkách pracovněprávního vzta-
hu, které jim však neumožňují reali-
zovat zároveň profesní i rodinný ži-
vot souběžně. Relativní podíl viny na 
celkové situaci mají pak zejména za-
městnavatelé, kteří často ani nevě-
dí např. o rozličných fl exibilních for-
mách zaměstnávání a z tohoto dů-
vodu je neumožňují ani svým stá-
vajícím zaměstnankyním a zaměst-
nancům, natož pak zaměstnancům 
potenciálním. Cizinci – matky i ot-
cové s malými dětmi často ani ne-
znají svá zaměstnanecká práva, ro-
dičovské kompetence v souvislosti 
s právy na rovné zacházení a nevě-
dí ani, jakým způsobem či zda vůbec 
je možné se bránit případnému dis-
kriminačnímu jednání na pracovišti, 
mnohdy také jen stěží nacházejí pra-
covní uplatnění. Soustavná a kaž-
dodenní péče o malé děti totiž sni-

Cizinci s dětmi na trhu práce
žuje jejich schopnost nalézání si za-
městnání, neumožňuje jim absolvo-
vat nezbytné odborné a rekvalifi kač-
ní kurzy. Když se k této nepříznivé si-
tuaci ještě připočte jejich znevýhod-
nění, dané jiným původem a národ-
ností, úspěšná integrace na trh prá-
ce je velmi ztížená.

Podpora rovných příležitostí 
a harmonizace rodinného a pracov-
ního života je přitom jednou z priorit 
Evropské unie, která v tomto smys-
lu vynakládá značné úsilí na zvýše-
ní motivace zaměstnavatelů v oblas-
ti rovných příležitostí. Tímto smě-
rem se obrátila i Organizace pro po-
moc uprchlíkům, která zareagovala 
na potřeby svých klientek a klientů 
a ve snaze řešit neuspokojivou situ-
aci v otázkách rovných příležitos-
tí mužů a žen cizinců na trhu prá-
ce získala fi nanční podporu z Ev-
ropského sociálního fondu, cílenou 

právě na Středočeský region, kde je 
s ohledem na neuspokojivou situaci 
skutečně potřebná. Projekt Podpo-
ra žen a mužů cizinců s malými dět-
mi na trhu práce běží úspěšně už od 
října minulého roku a bude pokračo-
vat až do podzimu roku 2011. Účast 
v projektu je otevřená všem osobám 
z této cílové skupiny.

Díky této podpoře dnes nejsou ci-
zinky a cizinci na problémy s integ-
rací na trh práce sami, ale mohou 
se obrátit na organizaci, která jim 
pomůže uplatňovat požadavky, vy-
plývající z práva na rovné zacháze-
jí. Společně s nimi a také s konkrét-
ními zaměstnavateli se pokouší na-
lézt způsob, jak skloubit rodinný ži-
vot s profesním, ku prospěchu cizin-
ců, českých zaměstnavatelů i společ-
nosti a státu. 

Mgr. Pavla Rozumková,
Org.  pro pomoc uprchlíkům

Dům číslo 265 na náměstí Bedři-
cha Hrozného je uváděn prvně roku 
1546, za purkmistra Václava Chalu-
py. Původně zde byla rychta – síd-
lo rychtáře. Později radnice neboli 
rathouz se šatlavou a velkou zahra-
dou. „Před radnicí stával pranýř, 

kde provinilci pro hanbu svou, dr-
žíce v ruce ukradenou věc, nebo na 
hlavě košík, na posměch lidstva stá-
ti museli. Také zde býval vystaven 
„osel“ – dvě prkna na způsob stře-
chy k sobě šikmo postavená a na 
ostrém hřbetu musil odsouzenec 

Kdysi panský špitál – dnes Polabské muzeum
seděti po jezdecku.“ Tolik páter Vo-
jáček a já dodávám, jaká škoda, že 
tam nestojí dodnes.  O delikventy by 
nebyla určitě nouze.

Dům několikrát vyhořel, v roce 
1666, 1682, 1751 a 1754. Zbylou 
ruinu pak odkoupila vrchnost.

V roce 1753 se začalo s novou 
stavbou, shodující se plošně se sou-
časným rozsahem zástavby. Nový 
objekt sloužil jako špitál pro 24 sta-
řen, členek Bratrstva Srdce Páně. 
V té době byly v Lysé tři špitály – 
v Široké ulici Kolovratský, dále špi-
tál na Karlově a shora uvedený 
sv. Alžběty, z nadace hraběte 
Sweerts Šporka. Špitál byl zrušen 
v roce 1805. Dalších uživatelů bylo 
několik. Byla zde v části lékárna, 
hostinec, vinárna, ubytováno zde 
bylo vojsko a jednu dobu zde byd-
lela kněžna Štěpánka Rohanová. 
V patře byl i učitelský byt. V roce 
1909 koupila dům Městská spoři-
telna. Po změně režimu zde bylo po 
určitou dobu městské kulturní stře-
disko. Tolik stručně k historii.

V poslední době byl dům částeč-
ně zrestaurován. Dnes je v objektu 
umístěno Polabské muzeum Bed-
řicha Hrozného, Úřad práce a Od-
bor státní sociální podpory. Domní-
vám se, že takováto kumulace zce-

la nesourodých institucí je na tom-
to význámném místě zcela nevhod-
ná. Přitom město postrádá vhodné 
výstavní prostory pro další slavné 
rodáky – profesora Jedličku, diva-
delního kritika Vodáka, spisovatele 
Otrubu, hitorika pátera Vojáčka, ale 
i dochované památky ze šporkov-
ské doby. Vhodná by byla síň pro 
prezentaci aktuálních problémů 
města, informační středisko ces-
tovního ruchu, i prostory pro drob-
né komorní akce. Žádnému městu, 
které si cení své kulturní minulosti, 
by nemělo takové centrum chybět. 
Nemělo by chybět ani nám!

Páni radní, přemýšlejte o tom. 
Úřad práce sem ale rozhodně ne-
patří.

Václav Mrkvička

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz
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První červnovou sobotu krátce po 
poledni procházelo kaštanovou ale-
jí směrem k zámku Bon Repos ne-
zvykle mnoho lidí. Není divu – již 
čtvrtým rokem v tomto nádherném 
areálu pořádal lyský Spolek rodáků 
Květinovou slavnost. Díky pochope-
ní současného majitele, pana Char-
lese Butlera, se jindy klidné místo 
zvoucí k meditaci proměnilo v pro-
stor plný vůní, barev, tvarů, tónů 
a dalších úžasných zážitků.

Letošní Květinová slavnost byla 
věnována přírodě, myslivosti a také 
patronu myslivců, svatému Huber-
tovi. A protože všechno souvisí se 
vším, byl to právě zakladatel zám-
ku Bon Repos, František Antonín 
hrabě Špork, kdo založil myslivecký 
Řád svatého Huberta.

S bohatou historií Řádu i s jeho 
novodobými rytíři se návštěvníci 
měli možnost seznámit hned při za-
hájení slavnosti. Hrabě Špork i další 
význační hosté si na uvítanou připi-
li novým šporkovským vínem, které 
se pak po celé odpoledne ochutná-
valo a ochutnávalo a ochutnávalo...

Špork si v tom krásném odpoled-
ni chtěl na zámku odpočinout, po-
klábosit si se svým věrným hofmist-
rem Seemannem, ale „okolnosti“ 
ho donutily plány trochu přehodno-
tit. Těmi okolnostmi byly dvě slič-
né dámy. Hraběnka Františka Apo-
lonie a paní hofmistrová „úplně ná-
hodou“ projížděly kolem a ke svým 
drahým manželům se na celé odpo-
ledne připojily. K jejich obrovské ra-
dosti. Jak jinak…

Kratochvíle, které byly pro všech-
ny návštěvníky připraveny, zauja-
ly děti i dospělé, lidi urozeného pů-
vodu i prosté vesničany. Na zámecké 
terase k obveselení (nejen) panstva 
zatroubili hornisté lovecké fanfáry 
a krátce poté se k nim přidaly dva 
pěvecké sbory. Společně pak všich-
ni předvedli podstatnou část Sva-
tohubertské mše. Oba sbory měly 
pak ještě samostatný koncert v Čín-
ském pavilonu. A kdože návštěvní-
kům letošní Květinové slavnosti zpí-
val? Milým hostem byl mužský pě-
vecký sbor Charvatčané z Břeclavi 
a druhým tělesem byl Chrámový 
sbor z Lysé.

V Čínském pavilonu byla pro ná-
vštěvníky připravena i zajímavá vý-
stavka s názvem „Myslivecký rok 
v obrazech i trofejích“. Myslivecká 
tématika byla součástí i většiny kvě-
tinových aranží, které byly umístě-
ny po celé ploše parku. Aranžérky 
a květinářky se při přípravě opravdu 

„vyřádily“. U kašny odpočíval slič-
ný myslivec i s jezevčíkem, opodál 
v houští číhal na Karkulku strašlivý 
vlk a lasičky, kuny nebo barevný ba-
žant dokázali bez hnutí pózovat nad-
šeným fotografům.

A co teprve návštěva Příchovské-
ho sálu… To byla pastva pro oči. Kdo 
se po delší době na Bon Repos vrátil, 
zjistil hned při vstupu do sálu, že re-
staurování původní fresky je už sko-
ro u konce. Hluboký nádech z vší té 
krásy vystřídaly libé pocity trochu ji-
ného rázu. Uprostřed sálu byla totiž 
připravena dlouhá hodovní tabule, 
na které, kromě jiných laskomin, vo-
něly skutečné a čerstvé domácí zvěři-
nové klobásy. Pro mnohé návštěvní-
ky byl tento drobný detail vrcholem 
Květinové slavnosti a jen přirozený 
ostych a neustálá přítomnost mno-
ha lidí zabránily krádeži vystavené-
ho exponátu hned v prvních minu-
tách po otevření… 

Na hladové žaludky a mlsné jazýč-
ky bylo samozřejmě také pamatová-
no. Stánky s občerstvením nabízely 
dostatečně široký sortiment od zvě-
řinových specialit po sladké dobro-
ty, od osvěžujících ovocných šťáv po 
neméně osvěžující a lahodná vína. 
Lahodná byla i hudba stálice Květi-
nových slavností, kapely Evergreen 
kvartet, která hrála nejen k poslechu 
ale mnohým návštěvníkům i k tanci. 
V prostoru u kapely se také v pozd-
ním odpoledni konala dražba části 
vystavených květinových dekorací. 
Mnozí návštěvníci si tak odnášeli ze 
zámku náruč plnou květin.

Pro klidnější část publika se v kap-
li Nejsvětější Trojice konaly tři fl ét-
nové koncerty. Milovníky přírody za-
jisté zaujalo předvádění psů lovec-
kých plemen včetně výcvikových do-
vedností nebo ukázky vábení zvěře 
doplněné zajímavými informacemi 
z této oblasti. I tyto části programu 
si našly své nadšené diváky.

S nadšením bývá vždy očekávána 
také módní přehlídka u zámeckého 
bazénu. Malé i větší manekýnky ne-
zklamaly ani v letošním roce. Publi-
kum tleskalo nejen krásným a nápa-
ditým modelům, ale i několika taneč-
ním vystoupením, které s noblesou 
sobě vlastní připravili ti nejmenší. 

V programu Květinové slavnos-
ti bylo pamatováno i na dětské ná-
vštěvníky. Kromě všemožných dob-
rot pro ně byla připravena spousta 
zajímavých her na jižní louce, sve-
zení na ponících a také netradiční 
suvenýr. Po celé ploše zámeckého 
parku byly v trávě zapíchány stovky 

špejlí a na nich nalepené obrázky zví-
řat. S vlastnoručně „uloveným“ zají-
cem, tchořem nebo liškou odcházel 
domů i nejeden „dospělák“.

Čtvrtá Květinová slavnost na zám-
ku Bon Repos byla od první minu-
ty zalita teplým letním sluncem. Ni-
komu se ani nechtělo věřit, že ještě 
několik desítek hodin před zaháje-
ním foukal studený vítr a na mnoha 
místech v parku „stála voda“ po vy-
trvalých deštích. Že by zázrak? Mož-
ná. Každopádně náš milý hrabě dob-
ře věděl, proč si tohle místo vybral... 

Čtvrtá Květinová slavnost na zám-
ku Bon Repos byla od první minu-
ty příprav zalita laskavým opečová-

váním mnoha jmenovaných i ne-
jmenovaných sponzorů, dárců, po-
mocníků …. prostě lidí, kteří rádi dě-
lají radost druhým. Že by zázrak? 
V dnešní době možná...

Věra Káča Škvrnová,
kronikářka Spolku rodáků

P.S.: Jediným, kdo opravdu 
ochutnal voňavé klobásy z pro-
střené ta-bule v Příchovské-
ho sále, byl zámecký kocou-
rek Hubert. Bezpečně veden 
svým vytříbeným čichem vědo-
mě narušil kompozici aranžérek 
a prachsprostě sežral část dekora-
ce ještě před zahájením…

Květinová slavnost s Hubertem
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Vážení čtenáři,
jsou prázdniny, doby dovole-

ných, kdy častěji vyjíždíme do pří-
rody či za pamětihodnostmi a kdy 
nabíráme energii do našeho dal-
šího počínání. K této atmosféře, 
alespoň jak doufám, přispějí i tyto 
řádky.  Těmi vám představíme 
dalšího z lidí, kteří do pomyslné 
mozaiky života vkládají barevná 
sklíčka. Člověka, který má tak ši-
roký záběr aktivit, že je velký pro-
blém na některou z nich nezapo-
menout. Člověka, který se věnu-
je kultuře v tom nejširším smys-
lu slova. Tím člověkem je Stani-
slav Svoboda. Ač lyský rodák, po-
lovinu svého dosavadního života 
prožil v Praze, kde také vystudo-
val Českou zemědělskou univer-
zitu, obor okrasné zahradnictví 
a na lyské radnici má coby úřed-
ník na starosti ochranu přírody 
a krajiny. A když mu skončí úřed-
ní hodiny, tak se převlékne do 
zahradnického a jde zušlechťo-
vat farskou zahradu nebo si na-

opak vezme oblek a jde přivítat 
pana kardinála nebo jiné vzác-
né hosty cyklu Polabských vari-
ací, které od roku 2006 každo-
ročně připravuje. Kromě toho 
se podílí na vydávání řady pu-
blikací o místních historických 
a přírodních zajímavostech, pus-
til se do obnovy sadu ve Sta-
ré Lysé, spolu se „zámeckým“ 
zahradníkem by rád zámecké-
mu parku navrátil dřívější krá-
su a lesk a v neposlední řadě je 
strůjcem výzdob kostela sv. Jana 
Křtitele při různých příležitos-
tech, především pak o vánoč-
ních a velikonočních svátcích. 
Sám z květin a přírodních ma-
teriálů tvoří krásná dílka a díla 
pro potěchu svoji i ostatních. 
Práce se pro něj stala koníčkem 
a koníček profesí. A někdy mám 
pocit, že má někde schovaný kou-
zelný prsten, který otočením do-
káže změnit 24 hodin na 48. Pro-
tože za deset let působení v našem 
městě stihl tolik věcí, které někdo 

nezvládne ani za celý život. Někdo 
ho zná z úředních jednání, někdo 
jako pořadatele krásných pozná-
vacích autobusových výletů, ně-
kdo vůbec. A jaký vlastně je? A co 
ho „pohání“? To jsme se jednoho 
červnového dne pokusili zjistit.

Školní a studentská léta jste pro-
žil v Praze. Když jste se sem před de-
seti lety vrátil, nechyběl vám ruch vel-
koměsta?

Já můžu za sebe říci, že jsem se ni-
kdy nesrovnal s Prahou. A asi proto 
jsem se úprkem vracel sem. Patřím 
mezi lidi, kteří potřebují mít něja-
kou historickou návaznost, kořeny, 
smysl existence. Ještě na vysoké ško-
le jsem se prohrabával v rodokme-
nu a podařilo se mi dohledat předky 
v Lysé až do roku 1677. Předky
jsem měl i v Milovicích, tam se mi 
podařilo dostat až do 16. století, což 
mě přišlo úžasné.

Čím jste chtěl být jako dítě?
O prázdninách, když jsem měl jít 

do čtvrté nebo páté třídy, tak jsme 
začali jezdit na chalupu do Staré 

Lysé a v té době jsem chtěl být mys-
livcem. A pak to postupně přešlo 
k tomu zahradníkovi.

V jaké době, když byste si mohl vy-
brat, byste chtěl žít? A jako kdo a kde?

To je zajímavá otázka. Mám rád 
Čechy, takže bych se moc nevzdalo-
val a časově bych se nevzdálil dále 
než do roku 1 000. V té době asi 
bylo fantastické být něco jako bis-
kup, opat. Tím, který nerazil moc 
mečem, ale knihou, a který kultivo-
val společnost.

Teď zpátky do současnosti. Co se 
vám líbí a co oceňujete na dnešních li-
dech, kterou vlastnost byste vyzdvihl?

Celkově asi cílevědomé lidi, kte-
ří něco umí. Je inspirující je pozoro-
vat při práci nebo s nimi mluvit. Vý-
borným příkladem toho jsou man-
želé Kořínkovi. Také vyhledávám 
lidi, kteří nejsou zahleděni do sebe 
a chtějí druhým pomáhat. Byl jsem 
překvapen, jaký na mne mají vliv 
charitativní akce. Za toto pozná-

Pokračování na str. 21

Pracovní tým Polabských variací s panem Stivínem Nekonečná práce na farské zahradě

Odměna po práci v zámeckém parku A trocha charity na Montmartre 2009

Představujeme
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ní děkuji především ředitelce Farní 
charity „sestře“ Jaroslavě Labutové.  

A naopak, co vás na lidech štve?
Neúcta k práci druhých. Taková ta 

arogance, nevím, možná i neochota 
se domluvit.

A co podle vás lidem chybí, co se 
stalo v dnešní době „nedostatkovým 
zbožím“?

Dnes a denně pokora k přírodě, 
pokora k přírodním hodnotám v tom 
smyslu, že ne všechno je nevyčerpa-
telné a ne všechno se dá zaplatit.

Ale zpátky k vašim aktivitám. Ved-
le výsadby památných stromů a obno-
vy zámecké aleje jste inicioval obnovu 
sadu ve Staré Lysé. Je to o tom, že po 
sobě chcete něco nechat? A co máte 
v tomto směru do budoucna v plánu?

Zahradník vždycky chce, aby po 

něm něco zůstalo, nesází jenom pro 
sebe.  Hrozně rád bych – a  je to i můj 
dlouhodobý sen – postupně vymezil 
v terénu trasu Zemské stezky a zalo-
žil podle ní alej.

Co rád kromě toho všeho děláte ve 
volném čase? Myšleno v čase, který 
máte jenom sám pro sebe.

Co mě asi baví nejvíc, to je cesto-
vání. Rád cestuji po Čechách. Rád 
jezdím i třeba na kole v noci do By-
šiček. Někdo na mě kouká jako na 
blázna – proč po tmě? Protože tu 
krajinu vnímám úplně jinak. Ale 
vnímám i světlo, je pro mě hod-
ně důležité a miluju jeho různé va-
rianty – svítání, stmívání, bouřky. 
To jsou takové emoce, které se de-
rou ven a člověk vnímá tu atmo-
sféru. Rád chodím pěšky, třeba na 

Housku nebo Kokořín. Ale rád ces-
tuji i po cizině. Obdivuji to, co for-
moval člověk svojí rukou tisíce let, 
proto hledám hrady, zámky, kaple, 
galerie a zámecké zahrady. To jsou 
věci, které mě naplňují jak profes-
ně tak i vnitřně. Rád jezdím do di-
vadla na opery a na koncerty přes-
to, že hudbě vůbec nerozumím, ale 
podvědomě v tom člověk najde ryt-
mus, barvu, náladu.

Právě začaly prázdniny, podzim 
je daleko. Přesto se zeptám už teď. 
O čem budou letošní Polabské varia-
ce?

Letošní téma Polabských varia-
cí je hudba v barokní krajině. Hud-
ba je to, co nás všechny oslovuje, 
od těch nejstarších po ty nejmlad-
ší. A barokní krajina proto, že jsme 

v Lysé, tedy v baroku.  I letos budou 
variace vzdělávací, to znamená, že 
chci všechny včetně sebe seznámit 
s vývojem barokní krajiny. Barok-
ní člověk měl pro nás zvláštní vní-
mání. Něco měl do pusy (stromy 
podél cest), něco na koukání (Boží 
muka), něco na lov. Tu stvořil kap-
li, tu zámek, tu vesnici a ono to bylo 
harmonické. Sami dnes zjišťujeme, 
že nám ta harmonie chybí.

Co říct psaným slovem zá-
věrem? Ať se Standovi Svobo-
dovi podaří nejen prostřednic-
tvím Polabských variací nachá-
zet pro nás trochu krásna, tro-
chu poznání, trochu obdivu 
k umu našich předků a trochu úcty 
k přírodě jaké takové.

Jana Křížová (jzk)

Pokračování ze str. 20

Humanitární sbírka Sboru dobrovolných hasičů Dvorce u Lysé n. L.
ženým živlem a v době od 13 do 15ti 
hodin přinesli a předali v hasičské 
zbrojnici jak materiální pomoc, tak 
i fi nanční hotovost. Přišlo celkem 
28 občanů a kromě balené pitné 
vody, úklidových pomůcek, lůžko-
vin, spacáků, čistících a dezinfekč-
ních prostředků odevzdali také fi -
nanční hotovost v celkové výši 
2.100 Kč. Následně výbor SDH
kontaktoval Městský úřad v Lysé
nad Labem o provedené sbírce, 
ke které se připojili i hasiči Lysé 
nad Labem a přispěli také ma-
teriální a fi nanční pomocí s na-
bídkou, předat řídícím krizovým 
pracovníkům materiální pomoc 
v místech, kde je tomu nejvíce po-
třeba a to i poskytnutím vozidla 
pro přepravu uvedeného materiá-
lu. Samotné předání proběhlo dne 
28. 5. 2010 ve 12 hodin přímo v jed-
né z postižených obcí a to Petrovice 

u Karviné po dohodě s krizovým 
výborem moravskoslezského kraje, 
starostovi obce panu Ing. Trojkovi, 
který požádal o vyslovení díků pro-
střednictvím SDH Dvorce všem ob-
čanům, kteří se na sbírce podíleli za 
pomoc občanům Petrovic, jež byli 
krutě zasaženi přírodním živlem 
a odkázáni na pomoc druhých. Po-
dotkl, že je překvapen aktivitou tak 
malé obce a takovým přístupem 
a pomocí, která je neocenitelná 
v této době. Zástupci sborů DH 
Dvorců a Lysé nad Labem pan Petr 
Nenutil, pan Milan Novák a pan 
Antonín Fiala po prohlídce obce 
vyjádřili soudržnost a solidari-
tu a popřáli postiženým občanům 
mnoho zdaru v jejich neutuchají-
cím úsilí o obnovu nejen svých do-
movů, ale také celé obce Petrovice 
u Karviné.

Petr Nenutil

Dne 23. 5. 2010 vyhlásil SDH 
Dvorce u Lysé nad Labem veřej-
nou sbírku na pomoc postiženým 
záplavami a sesuvy půdy na Mo-
ravě. Akci připravili členové sbo-

ru pan  Petr Nenutil, starosta SDH, 
pan Jiří Jonáš, člen SDH a slečna 
Petra Koubová, členka SDH. Obča-
né obce pojali tuto výzvu s veškerou 
solidaritou a ochotou pomoci posti-

Dne 29. května se v zámeckém 
parku v Lysé sešli mladí hasiči, 
aby změřili své síly v závodu bran-
né všestrannosti požárních hlí-
dek o pohár města Lysé nad La-
bem. Celkem se sešlo 63 dětí 
z SDH Lysá nad Labem, SDH 
Milovice, SDH Dvorce a SDH 
Stará Lysá. V kategorii star-
ších žáků zvítězilo druž-
stvo z SDH Milovice, v kate-
gorii mladších družstvo SDH 
Lysá nad Labem a družstvo pří-
pravky - děti do 6 let věku, bylo 
složeno z dětí SDH Milovice.

Vladimír Juříček

Závod branné všestrannosti požárních hlídek
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Ve dnech 7. - 8. 6. 2010 si ob-
čané, kteří se pohybovali po Hu-
sově náměstí určitě všimli, že je 
zde umístěno dopravní hřiště, 
na kterém se děti ze základních 
škol v Lysé nad Labem učily do-
pravní výchově. Tato akce byla 
uskutečněna Městskou policií 
v Lysé nad Labem ve spolupráci 
s Městem Lysá nad Labem, BE-
SIPEM a důchodci z Domova na 
zámku. Po dlouhodobém vyjed-
návání se podařilo mobilní hřiš-
tě zajistit na shora uvedené dny. 
Vzhledem ke kapacitě hřiště byl 
ve spolupráci se základními ško-
lami v Lysé nad Labem zpraco-
ván harmonogram využití a to tak, 
aby se našla volná chvilka i pro 
veřejnost. V pondělí 7. 6. 2010 
bylo hřiště v provozu do 18.00 
hodin a 8. 6. 2010 do 15.00 hod. 
Při návštěvě dopravního hřiště se 
děti na třech stanovištích učily po-
znávat dopravní značky, napsaly 
si dopravní testy a nakonec si svo-
je znalosti ověřily v praxi na hřiš-
ti. Po oba dva dny provoz zajišťo-
vali strážníci městské policie a to 
ze svého osobního volna. Dále zde 
byl přítomen pracovník Besipu, 
který upozorňoval děti na nedo-
statky při pohybu na hřišti. Každý 
účastník si nakonec odnesl na pa-
mátku nějaký dárek a dostal i ně-
jakou sladkost. Nejlepší žáci do-
stali věcné dárky, které jim pře-
dali důchodci z Domova Na zám-
ku. Myslím si, že tato akce před 
prázdninami dětem osvěžila zna-
losti z dopravní výchovy a byla 
i zábavou, na kterou si vzpome-
nou, až se budou o prázdninách 
pohybovat po komunikacích. Zá-
věrem bych chtěl poděkovat všem 
za spolupráci při zajištění této 
akce.   

  Luděk Přibyl,
ředitel MP Lysá nad Labem

Mobilní dětské dopravní hřiště v Lysé nad Labem

dámské, pánské, d tské

tel.734 582 188

Králí ková Magdalena

mail - Majda.Kralickova@seznam.cz

V nabídce máme růže moderní (pnoucí, 
velkokvěté, miniatury, sadové), botanické 
a historické (bourbonky, stolístky, 
damascénky, portlandky a další).

Obchod má otevřeno vždy v sobotu 
a najdete jej podle fi alových cedulí 
směrem na Čelákovice.

V n
vel
a h
d

O

Specializovaný obchod s růžemi
v Přerově n. L. nabízí přes 200 druhů kontejnerovaných růží

www.obchodsruzemi.cz 
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Nedělní dopoledne se dá pro-
žít různým způsobem: procházkou 
v přírodě (parku), poslechem hud-
by, návštěvou zajímavých míst 
a nebo docela prozaicky – přípra-
vou oběda. Nic takového však v ne-
děli 6. června nečekalo na klienty 
Domova Na Zámku. Ti totiž zaži-
li díky Dětskému folklórnímu sou-
boru Šáteček opravdu kouzelné 

Dětský folklórní soubor Šáteček na zámku

Skvělá akce v Domově Na Zámku

a nezapomenutelné chvilky.
Když se ve společenském sále 

v I. patře zámku objevili muzikanti, 
zpěváci a tanečníci, sál doslova roz-
kvetl jako letní louka. Tančící v tra-
dičních polabských krojích před-
vedli s velkým úspěchem Polabské 
mateníky a další tance – mimo jiné 
i Dřeváčkový, Kuželka a Mlynářský.

Skvělá akustika sálu dala vynik-

nout zajímavě aranžované muzice, 
která podmanila a uchvátila poslu-
chače tak, že mnozí z nich neodola-
li a dali se do zpěvu známých písní 
i s podupáváním či taktováním ru-
kama. Muzikanti ve složení dvo-
je housle, dva klarinety, kontrabas, 
dudy a příčná fl étna opravdu do-
kázali posluchače chytit za srdíč-
ko. Muziku doplňoval a projasňoval 
zvonivými tóny malý cimbálek, kte-
rý býval kdysi typický pro tento regi-
on. Nejvíce zaujaly písničky „Hon-
zíček“, „Stojí hruška“, „Vyrostla mě 
bílá růže“, které byly navíc umocně-
ny stříbrným sopránkem zpěvačky 
Zuzky Roudnické. Samotná Zuzan-
ka je fi nalistkou soutěže „Zpěváček 
roku 2010“.

A tak díky krásnému vystou-
pení Šátečku, který mnohým kli-
entům připomenul písničky a li-
dové tance z mládí, uteklo neděl-
ní dopoledne doslova jako ta po-
věstná bystrá voda. K tomu ješ-
tě dodejme, že všichni vystupu-

jící byli odměněni bouřlivým po-
tleskem, který se však ozýval i po 
každém tanečku a každé písnič-
ce. Pan ředitel domova, který Šá-
teček uvítal, na závěr všem vystu-
pujícím poděkoval a jako malé oce-
nění předal souboru překrásnou 
publikaci „Nejkrásnější zahrady“ 
i drobný dárek pro všechny účin-
kující. 

A co popřát souboru Šáteček zá-
věrem? Aby mu to hrálo, zpívalo 
a tančilo stále stejně dobře jako za 
celých uplynulých 25 let, aby děti 
a mládež ve věku 6 – 23 let nachá-
zely radost a potěšení v propaga-
ci lidového umění. Aby ruce spon-
zorů (Nadace 02, města Nymburk 
a Lysá nad Labem, obce Semice 
a Přerov nad Labem, Středočeské-
ho kraje a hlavně pak rodičů) zůstá-
valy i nadále otevřeny a tak se kul-
turní dědictví našich předků mohlo 
rozvíjet v plné kráse a zpěvnosti do 
budoucích let.

M. Kořínková

Na čtvrtek 3. června 2010 bude-
me dlouho vzpomínat. Zúčastni-
li jsme se   prvního ročníku Lyské-
ho pětiboje, v němž jsme změřili 
své síly a schopnosti ve sportovním 
a kulturním zápolení. Našimi sou-
peři byli senioři nejen z našeho Do-
mova Na Zámku, ale i z jiných do-
movů Středočeského kraje a senioři 
z Lysé n. L.

Soutěžní disciplíny byly docela 
náročné. Ruské kuželky, hody k zá-
sahu cíle (šipkami do terče a míč-
kem do fi guríny), dovednost kuli-
nářská, sólový zpěv a znalosti ze zá-
kladů české historie. Tolik nám pro-
zradily propozice a my se museli 
– chtíc nechtíc – na úspěšnou účast 
taky trochu připravit.

Celé soutěžní odpoledne proběh-
lo v družné pohodě a každý z nás, 
soutěžících, předváděl své nejlep-
ší výkony před přísnými rozhodčí-
mi a zraky ostatních účastníků sou-
těže. Jimi byla čtyřčlenná družstva, 
delegovaná od Centra seniorů Měl-
ník,  Domova Modrý kámen Mni-
chovo Hradiště, Luxoru Poděbrady, 
lyských spolků – Obce baráčníků, 
Klubu důchodců, Zahrádkářů Síd-
liště a družstvo vyzyvatele – místní-
ho Domova Na Zámku.

Po náročném dvouhodinovém 
soupeření, sečítání výsledků a do-
plnění skvělých diplomů následo-
valo vyhlášení vítězů. V kategorii 

„Domovy seniorů“ to byli soutěžící 
z našeho Domova Na Zámku, v kate-
gorii „Ostatní“ pak Klub důchodců 
Lysá n.L. Odměnou byly kromě di-
plomu hodnotné ceny – skvělá pub-
likace Petra Dvořáčka „Naše nej-
krásnější zahrady“, v níž se dočtete 
hodně poutavého i o našem zámec-
kém parku, dále „repre“ hrníčky“ 
s potiskem významných objektů na-
šeho města, které budou ještě dlou-
ho připomínat všem účastníkům 
nádherné soutěživé odpoledne. Ce-
nou byla ještě bonboniéra a pro ví-
těze obou kategorií nazdobený dort.     

Kromě četných doprovodů a při-
hlížejících byla potěšitelná i účast 

pracovníků Středočeského krajské-
ho úřadu a hlavně zapojení funkci-
onářek sociálního odboru MěÚ Lysá 
n.L. do sboru rozhodčích, za což jim 
patří veliký dík.

Hlavního cíle celé akce – 
podchytit zájem a schopnosti
seniorů při kulturních a sportov-
ních utkáních a prokázat tak je-
jich možnosti k aktivnímu zapoje-
ní se do kulturně společenského a 

Nestačí mi obdiv, poděkování a slova vřelá,
kterými bych za organizaci a přípravu krásně prožitého odpoledne

celému kolektivu zaměstnanců Domova Na Zámku
v Lysé nad Labem poděkovat chtěla.

Ať Vás stále provází jen zdraví, elán a píle,
abyste nám mohli zase připravit ty hezké chvíle.

Ať žije druhý ročník Lyského pětiboje!

sportovního dění – bylo dosaženo.
Zbývá ještě upřímně poděkovat 

celému kolektivu pracovníků Do-
mova Na Zámku, zejména pak man-
želům Kořínkovým, za přípravu 
a průběh nádherného odpoledne 
pro všechny účastníky prvního roč-
níku Lyského pětiboje. 

Za všechny účastníky, kteří se již 
dnes těší na příští ročník 

Alena Hradecká
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Hasičská dechová hudba v Lysé 
nad Labem má ve městě již více než 
padesátiletou tradici. 

Často byla a je hudebním dopro-
vodem na významných akcích kona-
ných nejen ve městě, ale i v blízkém 
i vzdálenějším okolí, a i za hranice-
mi státu.  Je také především vel-
mi dobrou základnou pro umělec-
ký rozvoj mladých absolventů místní 
i okolních ZUŠ.

Současní členové Hasičské de-
chové hudby, až na několik vyjímek 
(p. Jiří Fišer, Jan Hůja, Pavel Kost-
roun, Miloš i Pavel Stříbrný, Ro-
man Zima), nejsou členy Sboru 
dobrovolných hasičů Lysá n. L., 
avšak na svých vystoupeních ne-

jen v České republice, ale i v zahra-
ničí vystupují tradičně v hasičských 
stejnokrojích jménem Sboru dobro-
volných hasičů (dále SDH) Lysá nad 
Labem a Města Lysá nad Labem. 
Odměnou za reprezentaci SDH 
a města je mnohaletá možnost vyu-
žívání kulturní místnosti v hasičské 
zbrojnici jako zkušebny i skladu ně-
kterých hudebních nástrojů a apa-
ratury a částečně i archivu. Hudba, 
která jako jedna z mála kulturních 
aktivit, často úspěšně reprezentuje 
naše město, ale není, až na podporu 
při účinkování na různých konkrét-
ních akcích (zájezdech),  stabilně 
fi nancována z rozpočtu Města Lysá 
n. L. a už vůbec ne z položky „Požár-

O Hasičské dechové hudbě v Lysé nad Labem

ní ochrana“, jak si mnozí spoluob-
čané mohou myslet... Je zastřešena 
neziskovým sdružením „Klub přátel 
dechové hudby Lysá n. L.“.

Hudbou dosud používané hasič-
ské stejnokroje zpravidla přesaho-
valy stáří dvacet a více let. Byly po-
užívány stejnokroje neúplné, růz-
ných střihů a provedení, získané 
v minulém období mimo jiné i da-
rem vynošených stejnokrojů od 
profesionálních hasičů, často do-
plněné civilními kalhotami čer-
né barvy a různých čepic se štít-
kem, což při pohledu na orches-
tr jako celek nepůsobilo kvalit-
ním dojmem, zvláště ve srovná-
ní s ostatními soubory při různých 
velkých kulturních akcích a např. 
na festivalech. 

Výše uvedené důvody vedly už 
v polovině loňského roku k podání 
žádosti hudby na radu i zastupitel-
stvo města o jednorázové uvolně-
ní fi nanční částky z rozpočtu měs-
ta na rok 2010 za účelem pořízení 
37 ks nových slavnostních stejno-
krojů SDH. 

Rada i zastupitelstvo Města Lysá 
nad Labem, přes složitou fi nanční 
situaci, této žádosti vyhověla a po-
čátkem letošního roku bylo možné, 
po obvyklých procedurách s výbě-
rem dodavatele, přistoupit k nákupu 
nového ošacení.  Všichni hudebníci 
se postupně osobně dostavili k od-

běrateli k vyzkoušení všech součástí 
oděvů tak, aby všem vše „sedělo“… 

Nové hasičské stejnokroje (viz. 
foto) jsou tmavomodré barvy, nové-
ho střihu a lehkého, nemačkavého 
materiálu. Všechna saka jsou ozna-
čena vyšívanými rukávovými znaky. 
Na pravém rukávu je nášivka v po-
době znaku Města Lysá nad Labem 
s nápisem „Hasičská dechová hud-
ba Lysá nad Labem“, na levém ru-
kávu je nášivka v podobě státního 
znaku.

Hudba se v nových uniformách 
představila spoluobčanům na jar-
ním koncertě v kině Luft. 

Naposledy významně reprezen-
tovala město i Sbor dobrovolných 
hasičů mj. např. 26. května 2010, 
kdy účinkovala na slavnostním slu-
žebním shromáždění Policie Čes-
ké republiky – KŘP Středočeské-
ho kraje, které se konalo v refek-
táři bývalé Jezuitské koleje v Kut-
né Hoře, sídle Galerie Středočes-
kého kraje, u příležitosti převzetí 
praporu pro Polici ČR. Tento nový 
prapor zde převzal z rukou hejtma-
na Středočeského kraje MUDr. Da-
vida Ratha ředitel Krajského ředi-
telství policie Středočeského kra-
je plk. JUDr. Václav Kučera. Této 
historicky významné události byl 
přítomen i policejní prezident 
genmjr. Mgr. Oldřich Martinů 
a další významní hosté.

Jménem Hasičské dechové hud-
by Lysá nad Labem děkuji tímto 
radě a zastupitelstvu našeho měs-
ta za jednorázové uvolnění nema-
lé fi nanční částky z rozpočtu města 
k tomuto účelu a tím za vyjádřenou 
podporu hudbě v dalším účinková-
ní spojeném s kvalitní reprezenta-
cí města! 

Nesmím také zapomenout na 
tomto místě poděkovat švadleně 
paní Aleně Burešové z Litole za při-
šití všech 74 ks nášivek na všechna 
saka!                     

Roman Zima, SDH

AUTOŠKOLA MAX
výuka pro skupiny Am, A1, Ao, An, B 
(studenti se slevou), kondiční jízdy,

teorie - v pondělí 14 - 17, jízdy dle dohody 
Komenského 1534 - pavilon OA Lysá n. L.

Irma Pěkná                             606 444 080

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

mobil: 731 457 359

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
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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

Šance pro Vaše auto
Družstvo pro výstavbu

levných garáží v Lysé nad Labem.
přijímá další členy.

Dislokace Čechova ulice - u železničního přejezdu

Volejte: 777 189 923
nebo 604 949 944

Mailujte: info@energoeko.cz
nebo sed.tom@seznam.cz

Allianz pojiš ovna si Vás dovoluje oslovit 
s nabídkou nejžádan jších produkt .
Allianz - stojíme p i Vás

Pojišt ní majetku
•  sleva 30 % na pojišt ní rodinných dom
•  pojišt ní domácnosti, nemovitosti a odpov dnosti 
•  t i úrovn  pojistné ochrany – Normal, Optimal, Exkluziv
•  pojistné pln ní p evážn  v nových cenách
•  bonus za bezeškodní pr b h až 30 % (p evod i od jiných pojiš oven)
•  bezplatné asisten ní služby HOME-ASSISTANCE

Penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem
•  penzijní fond ocen ný Zlatou korunou 2010 
•  dlouhodobé zhodnocení min. 3 % ro n
•  státní p ísp vek až 1 800 K  ro n
•  úrazové pojišt ní hrazené Allianz penzijním fondem
•  jednorázová výplata nebo výb r ze 16 typ  penzí
•  bezplatná služba „Da ový automat“

Autopojišt ní
•  bonus až 85 % na povinné ru ení
•  úrazové pojišt ní d tí ve vozidle ZDARMA
•    otilové sazby pojistného již od 5 voz
•  dopl kové pojišt ní skel, zavazadel, asisten ní služby
•  asisten ní služby pro p ípad nehody i poruchy
•  rychlá likvidace on-line

Životní pojišt ní Rytmus na míru Vaší rodin
•  pojišt ní až dvou dosp lých a ty  d tí na jedné smlouv
•  nejširší nabídka p ipojišt ní na eském trhu
•  ZDARMA pojišt ní úmrtí následkem úrazu ve vozidle ve výši 500 000 K
•  výb r z 8 investi ních fond
•   investice bez rizika s Fondem Garance, min. zhodnocení 2,4 % ro n  
•  možnost da ových odpo t  až do výše 12 000 K  ro n

Edita Martínková, Volmanova 1886, elákovice 
tel.: 602 357 857, e-mail: edita.martinkova@iallianz.cz

Inzerce_Martinkova_produkty_A6_06_10.indd   1 18.6.2010   10:29:40

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
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LYSÁ N. L. , STAVEBNÍ POZEMKY U VODÁRNY II
V CENĚ POZEMKŮ JE ZDĚNÝ PILÍŘ S PŘÍPOJKOU PLYNU A ELEKTŘINY (JISTIČE 3x25 A),
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
A ŠACHTA PRO NAPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE.

Výše ceny za m2

závisí na termínu uzavření kupní 
smlouvy

do vydání stavebního povolení na 
výstavbu IS a komunikace

do dokončení staveb IS a komunikace

po dokončení staveb IS a komunikace

1.690 Kč

1.890 Kč

1.990 Kč

www.realis.cz

V našem kurzu Pečovatel/ka o děti od 3 do 15 let Vás naučíme:
základy první pomoci, základy vývojové psychologie, pedagogickou teorii a jak jí uvádět do praxe,

obecně i v různých výchovách (výtvarné, hudební, pohybové atd.)
Kurz je akreditován MŠMT a probíhá od září 2010 do května 2011.

Od září probíhají také kurzy PC zaměřené na tvorbu webu a grafi cké programy.

Všechny kurzy budou pořádány jeden den v týdnu, 4 – 8 hodin v KCR Heřmánek (Vybíralova 969, Praha – Černý Most, 
7 min pěšky od stanice metra). Kurzy jsou zdarma (podpořeny prostředky z ESF), určené zejména pro ty, kteří jsou na 
MD/RD nebo registrováni na úřadu práce déle než 6 měsíců. V rámci kurzů je také zabezpečeno hlídání dětí od 2 let.

Přihlášky – telefonicky 724 761 196, info@prorodinu.cz a www.prorodinu.cz

Zveme Vás také na webovou stránku www.abcprorodice.cz, na které naleznete podnětné a užitečné rady jak začít podnikat, 
jak založit živnost, jak snít a realizovat svoje sny i v pracovní oblasti. Jedná se o internetový kurz, který obsahuje praktické 

i teoretické podklady pro založení a rozjezd vlastní živnosti či drobného podnikání.

Chcete pracovat či pracujete jako babysitter či chůva malých dětí?
Chcete se dále rozvíjet v této práci, či uvažujete o ní?
 Jste rodič malých dětí a potřebujete vědět více? 

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz
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Na Vysoké mezi 387/34, Litol, Lysá nad Labem
www.litol.cz, info@litol.cz

Telefon: 314 501 201

Spolehlivý

internet
pro domácnosti i  rmy 

v celé Lysé

•garance nejlepší nabídky na trhu

•cena od 288 K  m sí n  bez DPH

•rychlost stahování dat až 10 Mbit/s

•rychlost odesílání až 4x vyšší než u ADSL

•osobní instalace zdarma

•non-stop technická podpora

•levné hovory do pevné i mobilní sít

Ov te si nezávazn  dostupnost internetu ve vaší lokalit . Pošlete prosím SMS obsahující vaše jméno, 

p íjmení a adresu na íslo 603 369 310. Obratem se vám ozveme!

Ak ní prázdninová nabídka je ur ena novým klient m po p edložení tohoto letáku.

získejte

INTERNET dom  do konce roku

ZDARMA!

lyske_listy_210x297.indd   1 10.6.2010   21:19:26
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Každou 
středu se 
v tělocvič-
ně ZŠ 
Bedřicha 
H r o z n é -
ho schází

od 17.30 děti a od 19.00 dospělí 
na tréninku Taekwon-do ITF od-
dílu Sabom. 

Na tréninky chodí žáci z Lysé 
nad Labem i okolí. Celkem se jedná 
o 19 dětí ve věku 8-15let, kteří pil-
ně trénují každou středu. Někteří 
z nich již mají za sebou první zkouš-
ky a tudíž již mají bíložlutý pásek. 
Jedná se o Míšu Janouškovou, 
Hanku Řehákovou, Janu Bláho-
vou, Adama Kovaříka a Mojmí-
ra Hulinského. I další se v součas-
né době chystají na zkoušky, které 
proběhnou 18. a 25. června. Sku-
pinu dospělých tvoří 4 muži a 3 
ženy. Většina se chystá na své první 
zkoušky 18. června. Tréninky jsou 
velmi pestré, od cvičení sestav, přes 
trénování boje až po učení se zá-
kladních prvků sebeobrany, a to jak 
proti noži, tak beze zbraně. Samo-
zřejmě nechybí ani posilování.   

Mimo tréninky se hromadně 
jezdí i na soustředění, a to jak bě-
hem letních prázdnin, tak na ví-
kendové podzimní. Jak to vypada-
lo loni, můžete vidět na fotkách na 
www.sabom.cz.

Hodiny vedou trenéři Aneta 
a Martin Procházkovi. Aneta je 
několikanásobná vícemistryně svě-
ta a také mistryně Evropy. Posled-
ním úspěchem jsou 4 zlaté medai-
le na závodech Nitra Cup 2010. 
Je držitelkou II. danu a trénuje již 
15 let. Martin je také zkušený zá-
vodník (mistr České republiky), má 
taktéž II. dan a trénuje již 17 let. 

V těchto dnech se členové oddí-
lu především pilně připravují ne své 
první závody a to Pohár Tří Škol, 
který se uskuteční 19. června 2010 
v Roztokách u Prahy. Soupeřit 
mezi sebou budou školy Kwang 
Myong, Toi Gae a náš Sabom. Své 
síly si porovnáme především v zá-
kladních disciplínách, jako je tul 
a matsogi a ti odvážnější mohou vy-
zkoušet i t-ki a wiryok.
Držte nám palce!!!

Pokud Vás náš oddíl zaujal 
a chtěli byste si protáhnout tělo 
a naučit se něco nového, tak sta-
čí přijít na náš trénink, případ-
ně se informovat na kontaktech 
uvedených na stránkách oddílu
www.sabom.cz. 

Taekwon-Do ITF oddíl Sabom v Lysé nad Labem

Taekwon-do je korejské bojové 
umění sebeobrany. Poprvé bylo 
představeno roku 1955. Nejprve 
bylo stvořeno pro vojenské účely, 
potom přizpůsobeno pro civilní po-
třebu. Název taekwon-do se skládá 

Rozvrh od září 2010

Pondělí
17.00 – 18.00 děti nábor
18.00 – 19.00 děti
Středa
17.30 – 19.00 děti   
19.00 – 20.30 dospělí

z korejských slov: tae znamená cho-
didlo, kwon znamená pěst a do zna-
mená cestu nebo také fi losofi e živo-
ta. V tomto bojovém umění existu-
je okolo 3.200 přesně popsaných 
technik úderů, kopů, bloků, seků, 
podmetů a dalších - z nichž jsou 
všechny založeny nejen na princi-
pech bojových umění ověřených 
staletími, ale i na nejnovějších po-
znatcích z moderních věd, jako je 
anatomie, fyzika aj. Taekwon-do 
lze proto považovat za jedno z nej-
vyspělejších bojových umění. České 
taekwon-do se pravidelně umísťu-

je na Mistrovství světa do 4. místa.  
Hlavní disciplíny: tul (vzorové 

sestavy), matsogi (boj), t-ki (speci-
ální techniky), wiryok (silové přerá-
žení).

Stupně: pokročilost a schopnost 
studenta taekwon-do vyznačuje 
jeho pás. Je 10 žákovských stupňů 
(10.-1. kup) a 9 mistrovských stup-
ňů (I.-IX. dan). Pásy od nejnižšího 
jsou: bílý – bíložlutý – žlutý –  žlu-
tozelený - zelený – zelenomodrý – 
modrý – modročervený – červeno-
černý. Černý pásek je již mistrovský 
stupeň. 

Ing. Martina Sedláčková
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PODZIMNÍ KURS
Pondělky od 6. 9. 2010 od 19.00 do 20.00 hodin
v tělocvičně OA v Lysé n. L., ul. Komenského

                            

Power jóga využívá některých klasických jogových pozic, upravených 
do dynamického a silového provedení. Je to cvičení určené pro kaž-
dého zdravého jedince, který chce zpevnit a protáhnout své tělo, pra-
covat na své postavě. Meditace proto v lekcích Power jógy nenajde-
te. Stejně jako při klasické józe se zde naučíte správně pracovat s de-
chem - nesprávné dýchání může být příčinou zdravotních problémů.
Power jóga je zaměřena na harmonii těla a mysli, odbourání stresu a 
napětí. Je vhodná jako prevence před bolestí zad, které jsou čas-
to způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení těla, špatné pohybo-
vé 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 poho-
dové cvičení pro všechny...                                   

S sebou dlouhou podložku na cvičení, ručník, pití, pohodlné oblečení, 
mikinu, cvičí se naboso na vlastních podložkách

Power jóga = za cenu 700 Kč (10 lekcí za zvýhodněnou cenu) 
Jednorázový vstup na pondělní lekci (platba na místě) = 100 Kč
Přihlášky e-mailem nebo na místě  +  informace naleznete na:

www.houzvickova.wz.cz
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz
tel.: 721 658 766

                                    

tel.: 721 658 766

VENKOVNÍ
PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ☻

 Pondělky 5. červenec  až 16. srpen 2010
19.30 hod. – 20,45 hod. BODYSTYLING x P-CLASS
na hřišti s umělým povrchem u areálu nové školy
a Obchodní akademie  v Lysé n. L. (ul. Komenského)  

P – CLASS x BODYSTYLING 
= je silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalo-
vých skupin a hlavně na tvarování problémových partií celého těla. 
Kombinací posilovacích a protahovacích cviků si nejen svou postavu 
vylepšíte, ale zpevněním svalů a zvýšením kondice můžete přispět 
k odstranění některých zdravotních problémů (bolesti zad). Cvičí se 
s vahou vlastního těla, s posilovacími gumičkami.

Platba lekce na místě = 55 Kč

V případě nepřízně počasí (deště) se cvičení nekoná!
             
S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití bez bublinek, sportovní 
obuv, mikinu

Bližší nformace naleznete na:

www.houzvickova.wz.cz
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz
tel.: 721 658 766

Dne 15. 5. 2010 se naše organi-
zace ZKO Lysá n. L. Za Kruhov-
kou rozhodla uspořádat 2. ročník 
dogtrekkového závodu – Polabskou 
stezkou. Po zkušenostech z minu-
lého roku jsme se rozhodli rozdělit 
závod rovnou do 2 kategorií – výlet, 
jehož trasa byla stanovena na 30 km 
a procházka – čítající 10 km.

Pro nepřízeň počasí, která pano-
vala celý týden, se mohlo zdát, že 
se mnoho účastníků nesejde, sku-
tečnost však byla jiná a závodníků 
byl dostatek. V sobotu se rozmary 
počasí umoudřily a bylo ideální po-
časí na výlet s pejskem. 

Závodníci se sešli v časných 
ranních hodinách, aby mohla být 
provedena nutná zdravotní prohlíd-
ka a rozdány pokyny pro závodní-
ky a potom už se mohlo jít rovnou 
na start! 

Trasa závodů byla vedena krás-
nou krajinou Polabí, která je sice 
víceméně rovinatá, za to je zde mož-
no vidět mnoho krásných a zajíma-
vých míst. 

V průběhu celého dopoledne 
se závodníci vraceli do výchozího 
bodu závodu, který zároveň sloužil 
jako cíl a to na naše cvičiště a če-
kali na zbylé pomalejší závodníky.
Jelikož všem po tak velkém výko-
nu vyhládlo, přišlo jim vhod ob-
čerstvení z kantýny. Zvláště vý-
borná gulášová polévka měla vel-
ký ohlas!

 Po příchodu opozdilých jedinců 

se mohly sečíst časy a došlo na vy-
hlášení vítězů. 

V kategorii procházka vyhrá-
la paní Mázlovská s pejskem Re-
xíkem, kterého si pořídili ze psího 
útulku, na dalších místech se umís-
tili – Jana Malínská s Ritou a Lucie 
Zduchoví s Carmen. 

V kategorii výlet vyhrál Mar-
tin Kubica se psem Quentinam, 
který svoji výhru věnoval útulku 
pro psy v Lysé nad Labem. Tím-
to bychom mu velice rádi za sebe 
a i za pejsky poděkovali! Na dal-
ších místech se umístili Petra Ško-
chová s Čendou a Martin Tužinský 
se Sárou. 

Díky našim sponzorům, kterými 
jsou město Lysá nad Labem a fi rma 
VaFA, jsme každému účastníkovi 
mohli dát malou pozornost a zá-
vodníkům na stupních vítězů pře-
dat zajímavé a hodnotné ceny.

Po rozdání cen byl závod ukon-
čen a unavení, ale spokojení závod-
níci se rozjeli do svých domovů. Ná-
zev „závod“ možná odradil spous-
tu zájemců o účast,ale vězte, že jde 
o báječnou procházku a kdo nechce 
spěchat, nemusí. A tak doufáme, 
že příští rok se na startu sejdeme 
s mnohými z vás.

Více informací o našich ak-
cích a jejich fotogalerii najdete na 
www.zkolysa.cz.

Text a foto
Romana Macháčková,

místopředsedkyně klubu

Polabská stezka

1.  Alice Tomková - Romana Bäumeltová (Lysá)
2.  Kristýna Svobodová - Diana Bakešová (Lysá)
3.  Lenka Sochová - Jana Baarová (Sadská)
4.  Eva Jonášová - Martina Spudichová (Lysá)
5.  Lenka Karlová - Petra Janebová (Sadská)

Alena Frankeová, TK Slovan Lysá n. L.

Výsledky turnaje v beachvolejbale 
žen konaného dne 20. 6. 2010
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V sobotu 22. května 2010 se do-
poledne na rybníku Okrouhlík ko-
naly již tradiční rybářské závody 
dětí a mládeže do 15 let z Lysé nad 
Labem a okolí. Počasí sice neby-
lo ideální, ale z hrozivých černých 
mraků, které se honily nad koste-
lem, nakonec nezapršelo. Třicítka 
účastníků závodu tak mohla celé 
tři vymezené hodiny zkoušet různé 
nástrahy rostlinné i živočišné, ně-
kteří měnili i způsob lovu z polo-
žené na plavanou a naopak. Ani to 
však nebylo mnohým závodníkům 
nic platné, rybám se ven z Okrouh-
líku nechtělo a o záběry byla nouze. 

V kategorii mladších nakonec slavil 
úspěch Jakub Tlamicha, který vytá-
hl kapra 68 cm a zvítězil. Na dalších 
místech se umístili Martin Hnilička 
a Magda Šumpíková.  Starší kate-
gorii vyhrál se třemi kapry v souč-
tu 132 cm Pavel Kotas, druhé a tře-
tí místo patřilo bratrům Pavlu a Do-
miniku Jarešovým. Šestice nejlep-
ších si odnesla s diplomy i pěkné 
ceny, ostatní alespoň upomínkové 
předměty. Příští rok snad Svatý Petr 
dopřeje na závodech mladým rybá-
řům víc štěstí a úlovků.  

Petr Eliška,
MO ČRS a Rybářský klub

Výsledky rybářských závodů dětí
a mládeže

V týdnu od 23. do 28. srp-
na 2010 bude Sportovní cent-
rum v Nymburce hostit účastní-
ky 17. ročníku mezinárodního fot-
balového turnaje juniorů „Me-
moriál Václava Ježka“ Jednotli-
vé zápasy se hrají na stadionech 
v okolí Nymburka a stejně jako 
v předchozích ročnicích, jsme 
byli opět vybráni k sehrání jedno-
ho utkání na na našem stadionu 

Fotbalový turnaj “Memoriál
Václava Ježka” opět v Lysé!

a to ve čtvrtek 26. srpna od 17.00 
hodin. Jména soupeřů budou 
oznámena na plakátech a v klubo-
vé skříňce. 

Zveme příznivce fotbalu v uve-
dený den na stadion TK Slovan 
Lysá nad Labem, kde budete mít 
možnost shlédnout utkání fotbalo-
vých nadějí dvou evropských států.

Jaroslav Urban,
TK Slovan Lysá n. L.

Dorostenci fotbalového klubu 
Slovan splnili výkonnostní cíl - zví-
tězit v okresním přeboru a postou-
pit do krajské I.A třídy. Po nevyda-
řeném uplynulém ročníku, kdy jim 
postup v závěru unikl, byli tentokrát 
suverénní!

Okresní přebor se hrál ve dvou 
skupinách. Ve své A skupině, ze 
čtrnácti zápasů, prohráli jen první 
utkání v Kostomlatech 0:1, kde do-
stali branku hned v první minutě! 
V dalších zápasech zvítězili a svým 
soupeřům nastříleli 112 gólů, což 
je průměr 8 branek na zápas a do-
stali jen šest gólů! Po skončení zá-
kladní části sehráli dvoukolovou 
baráž, s vítězem skupiny B - SK Ve-
lenice. Na domácím hřišti zvítězili 
8:2 a na soupeřově prohráli 4:5. 
Při stejném bodovém zisku, díky 
většímu počtu vstřelených bra-
nek 12:7, se stali přeborníky okre-

Dorostenci FK Slovan přeborníky
okresu a postupují do kraje!

su Nymburk pro soutěžní období 
2009-10.

Pod vedením trenéra Aleše 
Schneiberga a asistentů Václavů 
Nováka a Šlingra se na vítěztví po-
díleli: brankáři Ondra Novák a Lu-
káš Odstrčil a hráči Marek Šlin-
gr, Marek Červák, Ondra Hanke, 
Honza Kodeš, Aleš Schneiberg ml., 
David Šťastný, Martin Urban, Lu-
káš Moravec, Tomáš Kříž, Mirek 
Anderš, David Šnajdr, Hajný Fan-
da a Václav, David Müller, Mar-
tin Schulz, Zdeněk Doležal ml., 
v podzimní části ještě Jaromír 
Cáska a Ondra Janda, kteří pře-
stoupili do vyšších soutěží.

Blahopřejeme k tomuto úspěchu 
a věříme, že v krajské I.A třídě bu-
dou úspěšně reprezentovat nejen 
náš klub, ale i město Lysá nad La-
bem.

Jaroslav Urban, sekretář

19. halová sezona deblového oddílu 
SKP Nymburk skončila úspěšně

Těsně po uza-
vření ofi ciální 
devatenácté ha-
lové sezony deb-
lových ekvilib-
ristů, reprezen-

tujících vzorný deblový oddíl SKP 
Nymburk, aktualizoval precizní se-
kretář Standa Randa dlouhodobé 
ofi ciální žebříčky jednotlivců halo-
vých turnajů SKP, jejichž pořadí je 
rekrutováno zpravidla z nejlepších 
playerů a hráček mateřského oddí-
lu, originálního a jediného sportov-
ního subjektu svého druhu v České 
republice. 

Postavení nejlepších deblistů 
a volejbalistek v žebříčcích je 

určeno součtem všech bodů, které 
jednotlivci posbírali za medailová 
umístění v rámci všech turnajových 
akcí, zrealizovaných od roku 1991 
deblovým oddílem v nymburských 
halách a tělocvičnách.

V období let 1991 - 2010 proběh-
lo 14 ofi ciálních turnajů SKP Nym-
burk.

Halový žebříček mužů:
1. místo – T. Kokojan    
2 - 3. místo – P. Kutnar a S. Randa
4. místo – P. Hamerník  
5. - 7. místo – P. Turynský 
a J. Urbánek a P. Sedlatý

Pokračování na str. 31
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Dne 22. 5. 2010 bylo v Psí ško-
le SUPERPES opět již od ranních 
hodin rušno. Přijelo 100 závodních 
týmů z celé republiky, aby poměřili 
své síly s ostatními pejskaři v závo-
dech agility. Psí sport zvaný agility 
vypadá na první pohled jako velká 
zábava, což také je, ale pokud chce 
psovod se svým psem absolvovat 
parkur, složený z překážek různého 
druhu – tunel, slalom, kladina atp. 
bez chyb a v povoleném čase, musí 
systematicky a pravidelně trénovat. 
Samozřejmostí je důvěrný vztah se 
svým psem a zajištění jeho kvalitní-
ho života.

Součástí závodu byl již tradič-
ně pohár o nejlepšího německé-
ho ovčáka, který vyhrála domácí 
Dita Frydrychová s Elfi í a Bull Cup 
o nejlepší plemeno typu bull. Tato 
plemena se snažíme vyzdvihnout 
a ukázat veřejnosti, protože lidé mají 
často špatné či nepřesné informace 
o povaze těchto psů. Při správném 
přístupu jsou to ryze psí sportovci 
a milovníci své rodiny i ostatních lidí.

Během dne se na závody přišlo 
podívat mnoho návštěvníků, přede-
vším kolařů a výletníků. Po krásné 
podívané na psí sportovce se moh-
li občerstvit v naší kvalitní kantýně 
a pokračovat v procházce po oko-
lí Lysé. Náš závod byl podpořen fi -
nanční dotací od Městského úřadu 
v Lysé nad Labem, a tak jsme moh-
li závodníkům poskytnout oprav-
du dobré zázemí s ovocným ba-
rem zdarma, poskytli jsme kvalitní 

ozvučení a elektronickou časomí-
ru a vítěze jsme obdarovali krásný-
mi poháry.

Naše Psí škola chystá mnoho dal-
ších akcí pro pejskaře i širokou ve-
řejnost. Věříme, že tím přispívá-
me k dobrému jménu našeho měs-
ta a poskytujeme mnohým smyslu-
plné vyžití.

Výsledky a fotky najdete na ad-
rese www.superpes.cz. Děkujeme 
sponzorům: město Lysá nad La-
bem, Tenesco, Květiny Romantic, 
SPC-NET grafi cké studio Marcela 
Nováková, paní veterinářce Micha-
ele Oravské a dalším.

Děkujeme také účastníkům a di-
vákům, kteří přispěli na městský 
útulek, vybralo se 2.000 Kč!

Romana Hanousková,
Psí škola Superpes

www.superpes.cz

Agility závody SUPERPES

Úspěšná výprava juniorů

O víkendu 5. a 6. června jsme 
se vydali na juniorské závody, kte-
ré se konaly v Lukášově u Jablon-
ce nad Nisou. Závody byly pod zá-
štitou Českomoravské kynologic-
ké unie, proto měly všechny děti 
startovné zdarma. Děti z Psí školy 
SUPERPES měly zdarma také stra-
vu, díky příspěvku na mládež od 
Městského úřadu Lysá nad Labem.

Závod zahrnoval 3 kynologická 
odvětví: agility, sportovní kynologii 
a junior handling. Naše juniorky se 
zúčastnily pouze agilit, ale přes vel-
kou konkurenci (60 týmů z celé ČR) 
přivezly mnoho cen.

V sobotu se ve zkouškovém běhu 
SA2 umístila Katka Chalušová 
s fenkou plemene jack russel teriér 
Gledis na krásném prvním místě 
v juniorech. V kategorii MA2 s fen-
kou šeltie Ený byla na třetím mís-
tě. V kategorii MA1 se nenechala 
zahanbit ani Romana Hanousko-
vá s mladou kříženkou Marlenkou, 
se kterou se mezi juniory umístila 
taktéž na prvním místě. V kategorii 
SA2 jsme měli Káju Šonskou, která 
se s voříškem Minim umístila mezi 
dětmi na druhém místě.

Druhým během dne byl jumping, 
tedy parkur více běhavý a bez zóno-
vých překážek, jako je třeba áčko, 
kladina či houpačka. V kategorii 
MA1 opět Romana Hanousková 
s Marlenkou obsadily první místo. 
V kategorii MA2 byla Katka Cha-
lušová s Ený na druhém místě. 
A v kategorii SA2 - děti se opět 
umístila Kája Šonská s Minim na 
druhém místě.

V neděli se dva běhy – jeden agi-
lity open a druhý jumping sčítaly, 
přesto na bedně zazářila opět Kat-
ka Chalušová s Ený na prvním mís-
tě. Ve stejné kategorii se Romana 
Hanousková s Marlenkou umísti-
la na třetím místě a Kája Šonská 
v kategorii SA byla v součtu na mís-
tě pátém.

V neděli taktéž probíhala vě-
domostní kynologická soutěž. Na 
druhém a třetím místě se umístily 
Kája a Kristýna Šonských. Kristý-
na sice ještě nezávodí, protože má 
mladého psa, ale již nyní je vidět, 
jaké vědomosti nejen o psích spor-
tech má. Mezi juniory se na prvním 
místě umístila Katka Chalušová.

Domů jsme odjížděli s plnými 
náručemi pohárů a cen. Počasí se 
vyvedlo, jen pro pejsky bylo až moc 
horko. Příští rok na Junior Open 
pojedeme s ještě početnější výpra-
vou dětí a doufáme, že obhájíme 
naše letošní úspěchy. 

A aby toho nebylo málo, za-
tímco jsme byli v Lukášově, naše 
dvě další juniorky závodily na 
neofi ciálních závodech agility 
v Nymburce a rozhodně se také mezi 
konkurencí neztratily. Bára Ryne-
šová s Falcem se umístila na os-
mém místě a Kristýna Hejňáková 
s Ketty se umístila na místě jede-
náctém.

Všem juniorkám gratulujeme 
a děkujeme za úspěšnou reprezen-
taci Psí školy SUPERPES.

Romana Hanousková,
Psí škola Superpes

www.superpes.cz

Výsledky volejbalové soutěže
OP ženy 09/10

1. Kostomlaty n. L. 16 14 2 44   :  11 30 
2. Lysá n. L. C 16 13 3 42   :  11 29 
3. Bohem. Poděbrady 16 13 3 41   :  15 29 
4. Sokol Sadská 16 11 5 35   :  22 27 
5. SKP Nymburk A 16 8 8 31   :  29 24 
6. Lysá n. L. B 16 6 10 25   :  33 22 
7. Kostelní Lhota 16 5 11 18   :  41 21 
8. SKP Nymburk B 16 2 14 12   :  43 18 
9. Spartak Pečky 16 0 16 5   :  48 16

Halový žebříček žen:  
1. místo -  E. Rajlová      
2. místo – A. Frankeová /Lysá/  
3. místo – J. Janků                 
4. - 5. místo – V. Martínková 
a D. Bakešová /Lysá/

President dublového oddílu To-
máš Kokojan spolu s věrným se-

Pokračování ze str. 30
kretářem S. Randou vyhodnoti-
li po sezoně nejlepší letošní halo-
vou deblistku. Stala se jí po zásluze 
A. Frankeová z Lysé n. L., která 
tak spravedlivě přebrala imaginár-
ní žezlo nejúspěšnější halové hráč-
ky od nezlomné veteránky E. Rajlo-
vé, která kralovala v loňské sezoně.

Mgr. Tomáš Kokojan
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Finálový turnaj defi nitivně uza-
vřel desátý jubilejní ročník Mixové 
ligy Nymburska ve volejbale smí-
šených týmů, kterého se zúčastni-
lo sedm týmů. Družstvo SKP Nym-
burk v turnaji zvítězilo a získalo 
v pořadí již osmý soutěžní triumf, 
díky čemuž také obhájilo loňské pr-
venství!

Družstvo SKP Nymburk tak do-
sáhlo na neuvěřitelné 31.(!) turna-
jové vítězství v rámci desetiletého 
ofi ciálního fungování Mixové ligy 
Nymburska, když dohromady bylo 
sehráno celkem něco přes 50 ofi ci-
álních turnajů, včetně těch fi nálo-
vých (10).

Borci vítězného týmu navíc 
zkompletovali v pořadí již druhý 
čistý „hattrick“, z hlediska koneč-
ného pořadí celé soutěže, v rámci 
posledních šesti ročníků ligy, kte-
ré byly zrealizovány v období nové-
ho milénia!

Celosezónní osu týmu tvořilo 
mužské kvarteto v podání R. Goe-
roja, P. Kutnara, J. Vecka a dlou-
holetého lídra T. Kokojana, kteří 
po svém boku úspěšně nastupovali 
v devadesátých letech v barvách 
SKP Nymburk v krajském přeboru 

1. třídy. Veteránská parta tak s chu-
tí navázala na své volejbalové a deb-
lové úspěchy z minulosti.

Co se týká samotného průbě-
hu turnaje, oba papíroví favorité, 
v podání ambiciózního družstva 
Poděbrad a borců z SKP Nymburk, 
procházeli postupně turnajem bez 
ztráty setu, aby se posléze utkali 
v konfrontačním souboji o celkové-
ho turnajového vítěze. Zásadní roz-
díl mezi dosavadními zápasy obou 
týmů spočíval ve skutečnosti, že za-
tímco maximálně koncentrované 
Poděbrady vyhrávaly své sety hlad-
ce a bez problémů, nadstandardně 
chybující Nymburáci otáčeli čtyři 
nepříznivě se vyvíjející sety až v ú-
plných koncovkách a to jen díky 
svým letitým hráčským zkušenos-
tem.

Ve fi nálovém prestižním duelu 
však družstvo SKP Nymburk za-
bralo, zpřesnilo hru a při setové re-
míze přetlačilo zaražené lázeňáky 
v konečném účtování o pět bodů 
z hlediska vzájemného špílu. „Výho-
da soubojů proti kamarádům z Po-
děbrad spočívá v tom, že své spo-
luhráče vlastně nemusím vůbec ni-
čím motivovat. Úplně totiž stačí, 

že chlapce z Poděbrad vidí na dru-
hé straně sítě“, bonmotoval zaslou-
žené vítězství dobře naložený dlou-
holetý lídr policejního týmu, Tomáš 
Kokojan.

V konečném účtování celého ju-
bilejního ligového ročníku tak po-
tvrdili reprezentanti SKP Nym-
burk, díky tomuto vítězství na fi -
nálovém turnaji, své výsadní a prů-
běžné vedoucí postavení na čele 
této halové volejbalové soutěže. 
Celkově druhé místo v letošním 
desátém ročníku ligy bralo muž-
stvo Žertu Nymburk, vedené cha-
rismatickým nadšencem a absti-
nentem Doubravou, které skončilo 
na fi nálovém turnaji tradičně třetí. 
Mančaft samotný pro srandu svým 
soupeřům příliš nebyl, když herně 
kousal všechny favority a celý roč-
ník předváděl solidní a vyrovnané 
volejbalové výkony.

Na celkově bronzový soutěž-
ní stupínek proskočila, především 
díky poměrně nečekané fi nálové ne-
účasti Mladé Boleslavi, poděbrad-
ská parta krajských playerů, sou-
středěná kolem šikovného „skákav-
ce“ J. Votavy a vznětlivého J. Novot-
ného.

Desátý ročník Mixové ligy: Finálový turnaj 2010
Dále už se na fi nálovém turna-

ji nic zvláštního nestalo, když Ma-
šince Nymburk, do které promotér 
Kokeš poměrně infantilně infi ltro-
val třetí ženu, došla jako už tradičně 
pára a sympatická parta Lojza Kou-
řim své soupeře příliš netrestala.

Mužstvo Lysé nad Labem, tvoře-
né převážně mladými hráči, hrálo 
poměrně solidně, ale svůj stín opět 
nepřekročilo.  

Černým koněm turnaje byly ne-
tradičně Počernice, vedené žoviál-
ním „Fidlikem“ Fiedlerem, které 
posílily o mladého smečaře a v po-
hodě si dokráčely pro letošní nejlep-
ší turnajové umístění a to těsně pod 
bednou.

Celkové a konečné pořadí týmů 
na 10. ročníku Mixové ligy Nym-
burska 2009 / 2010:

1. místo: SKP Nymburk       
2. místo: Žert Nymburk   
3. místo: Poděbrady
4. místo: Mladá Boleslav     
5. místo: Mašinka Nymburk    
6. místo: Lysá nad Labem 

Mgr. Tomáš Kokojan,
předseda AVD v ČR

Prezentace 12.30
Zahájení závodu 13.50
Předškoláci (120 m) 13.55
Žákyně mladší (600 m) 14.00
Žákyně starší (700 m) 14.05
Žáci mladší (700 m) 14.10
Žáci starší (750 m) 14.15
Dorostenci (2000 m) 14.25
Ženy a dorostenky (2000 m) 14.40
Muži, mílaři (4000 m) 14.55
Vyhlášení výsledků uvedených závodů  15.20
Muži, senioři  - od 40 let (4000 m) 15.50
Muži, vytrvalci - hlavní závod (8000 m) 16.20

Běh zámeckou zahradou – 47. ročník
Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 4. září již 47. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou. 

Závod, který sokolové založili v roce 1941, den před zrušením Sokola nacisty.
V prvním ročníku závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento významný závod vyhrál Emil Zátopek. 

Před sedmi lety se k pořadatelství vrátil Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. 

Program letošního BZZ je stejný jako v minulých letech, pouze délka tratí byla upravena v souvislosti s následky vichřice v létě 2009:  

Věcné ceny pro 1. až 3. místo.
Pohár MěÚ Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

Startovné:
dospělí – 50 Kč, dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti 
a Vás ostatní – přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na 
závody v krásném prostředí zámecké zahrady v Lysé nad 
Labem!

T.J. Sokol Lysá nad Labem


