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V dnešním čísle najdete:

● Volby do Evropského 

parlamentu - str. 4

● LUFT kino - str. 6

● MC Parníček - str. 8

● Archivní střípky - str. 13

● Den otevřených dveří v

hasičské zbrojnici - str. 14

● Rybářské závody - str. 15

● 10 let Empatie - str. 17

● 90 let tenisového 

klubu - str. 19

● Stolní tenis - str. 20

Sv. Matouš

Pranostiky
● Když máj vláhy nedá, 
červen se přidá.
● Jsou-li májové hřiby 
červivé, bude suché léto.
● V máji vlhko, chladno, 
bude letos vína na dno.
● Před Servácem (13.5.) není
léta, po Serváci s mrazy veta.
● Studený máj v stodole ráj.

Město Lysá nad Labem ve spolupráci 
se Svazem bojovníků za svobodu, s TJ Sokol 

a Kluby důchodců

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV

OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

8. května 2009 v 9.00 hodin

Sraz před městským hřbitovem

Revitalizace centra města - Masarykova ulice
Dne 1. 4. 2009 bylo veřejné

projednávání investiční akce:
„Rekonstrukce Masarykovy uli-
ce“ za přítomnosti zástupců měs-
ta, zhotovitele stavby Pražské sil-
niční a vodohospodářské stavby
a.s. Praha, stavebního dozoru
investora a generálního projektan-
ta stavby. Za
veřejnost se
zúčastnilo cca
50 občanů.
Jednání zahájil
starosta města
Mgr. Jiří Ha-
velka. Zástupce
z h o t o v i t e l e
seznámil přítom-
né s harmono-
gramem prací:
I. Etapa od
ulice 9. května
po ulici Za-
hradní včetně
bude zahájena
20. 4. 2009
s tím, že do 1. 6.
2009 bude vybudována dešťová
kanalizace v ulici 9. května bezvý-
kopovou technologií. Od 1. 6.
2009 započnou samotné práce
v ulici Masarykova s tím, že nej-
prve dojde k rozebrání komunika-
ce na levé straně. Stavba bude pro-
váděna v posloupnosti vybudová-
ní splaškové a dešťové kanalizace,
vodovodu a poté komunikace

a sadových úprav. Stavba I. Etapy
bude dokončena 27. 8. 2009. 

II. etapa, tj. od ulice Zahrad-
ní až po Husovo náměstí bude
zahájena dne 28. 8. 2009 s tím,
že dokončení této etapy se před-
pokládá 16. 12. 2009. Konec 
stavby je závislý na vhodných 

klimatických podmínkách. Pokud
budou nepříznivé klimatické pod-
mínky bude stavba přerušena
v takovém stavu, aby mohla být
ulice v době zimního období
maximálně využívána občany
města. Stavba bude prováděna po
jednotlivých částech v délce max.
150 m s tím, že bude pro dopravní
obsluhu ulice zajištěn stále jízdní

pruh v šíři 3 m. Ve II. etapě dojde
k dočasnému přemístění autobu-
sových zastávek. Směr od nádraží
ČD do města bude zastávka v ulici
Zahradní a směr z města k nádraží
ČD v ulici Jedličkova u parkoviště
naproti POHODĚ. 

V příloze Listů naleznete situ-
aci přechodného
dopravního zna-
čení na I. etapu
stavby s tím, že
v ulici
Pivovarská bude
omezená rychlost
na 30 km/hod.,
po obou stranách
bude zákaz stání
a bude zde zákaz
vjezdu náklad-
ních vozidel
mimo dopravní
obsluhy. Dále
bude umístněn
zákaz vjezdu
všech nákladních
vozidel v ulici 9.

května u nadjezdu v obou směrech.
V případě dotazů či podnětů

k předmětné stavbě v průběhu
výstavby kontaktujte projektové-
ho manažera pí Janu Javorčíkovou
tel. 325 510 239 nebo email:
javorcikova@mestolysa.cz.

Jana Javorčíková,
projektový manažer 

města Lysá nad Labem

MÁJOVÝ
KONCERT

úterý 26. května 
od 19.00 hodin

V kostele sv. Jana Křtitele

zazpívá smíšený pěvecký sbor

A Cappella Adult Choir

z Velké Británie. Sbor ve své

zemi patří ke špičce a v jeho

provedení si budeme moci

poslechnout díla světových

a anglických autorů.
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6. jednání rady města se konalo
24. 3. 2009. Více než pět desítek
bodů ke schválení dávalo tušit delší
průběh, což se plně potvrdilo.
S ohledem na asi 9-hodinový průběh
jednání se budeme věnovat opět jen
nejzajímavějším bodům. Devátý bod
přinesl žádost Veslařského klubu
Lysá n. L. o prodej obecních pozem-
ků na „vesláku“ pokud možno za
symbolickou cenu. Celková výměra
činí přes 6 000 m2. Diskuse ukázala
možná rizika, pokud by někdy
v budoucnosti chtěli veslaři pozem-
ky převést na někoho dalšího, a tak
bude vedení města s veslaři ještě jed-
nat během nadcházející valné hro-
mady. V bodu č. 10 se rada již potře-
tí zabývala možností zřízení sociál-
ního bydlení na Šibáku. Se záměrem
přišlo občanské sdružení Sociální
centrum Milovice, které by na
rekonstrukci mohlo získat peníze
z EU. Jak však ze stanoviska staveb-
ního úřadu vyplynulo, současně plat-
ný územní plán takovou možnost
nepřipouští, a tak se rekonstruovat
nebude. Obsáhlejší diskusi vyvolal
bod č. 23, v němž se schvalovala kri-
téria pro výběr dodavatele na veřej-
nou zakázku "Stavební úpravy letní-
ho kina". Rozsáhlá akce by měla
výrazně zlepšit prostředí a hlavně
technické a sociální zázemí pro účin-
kující i pro návštěvníky. Připravo-
vaná veřejná zakázka se bude hod-
notit podle 3 kritérií a po diskusi
byla stanovena jejich váha: cena 50
%, záruční podmínky 30 %, termín
dokončení díla 20 %. Stejná metodi-
ka byla schválena i v bodu č. 25
u akce „Oprava střechy muzea B.
Hrozného“. Půlhodinovou diskusi
vyvolal bod č. 34, kde rada posuzo-
vala, jak naložit s hospodářským
výsledkem příspěvkových organiza-
cí za rok 2008. Předchozí několika-
letá praxe byla taková, že pokud
školy a školky dosáhly kladného
výsledku, byla menší část převedena
do fondu odměn a podstatná část do
rezervního fondu škol, z něhož se
čerpaly peníze na další zvelebení
objektů. S ohledem na současnou
ekonomickou situaci se rada rozhod-
la převést peníze do rezervního
fondu města. Pokud by finanční
vývoj ve státě byl příznivý a byly by
naplněny příjmové položky města,
budou prostředky vráceny zpět.
O definitivním řešení rozhodne
zastupitelstvo. Další dlouhou diskusi
vyvolal návrh na doplnění městské-
ho mobiliáře dalšími lavičkami.
Lavičky od společnosti AD Net jsou
městům věnovány zdarma, na lavič-
kách jsou velkoplošné reklamy

firem, z jejichž příspěvků je tato
akce financována. Společnost AD
Net zajišťuje opravy a případnou
výměnu reklamních potahů. Nako-
nec bylo dohodnuto, že reklamní
lavičky budou umístěny především
na autobusových zastávkách, kde
jsou velmi potřebné, ale kde jsou
drsným způsobem „testovány“ na
odolnost a není v silách města je
trvale udržovat v solidním stavu.

V poslední třetině jednání se rada
vrátila k některým bodům, jejichž
projednávání bylo zahájeno začát-
kem března. Rada schválila uzavření
smlouvy o dílo na akci „Projektová
dokumentace výměna azbestoce-
mentového vodovodního potrubí“.
Zakázku za 399 tis. Kč vypracuje
společnost Jacobs Consultancy
z Prahy 1. V bodu č.46 rada nes-
chválila vybudování automatické
závlahy v rámci rekonstrukce Masa-
rykovy ulice. Tento problém byl
v radě projednáván několikrát
a nakonec převážily úsporné důvody
a skutečnost, že stromy by mohly
být dostatečně zavlažovány spodní
vodou, která je v celém městě
v poměrně malé hloubce. V předpo-
sledním bodu rada vzala na vědomí
návrhy Ing. Gregora a S. Ježka na
určitá opatření v souvislosti se světo-
vou ekonomickou krizí. Posledním
bodem ke schválení byl návrh pro-
gramu na zasedání zastupitelstva
začátkem dubna. Závěrečná diskuse
byla krátká - pan starosta informoval
o pořízení nového vozidla, 7-místné-
ho auta Dacia Logan, které bude
sloužit potřebám Centra sociálních
služeb.

7. jednání rady města se konalo
7. 4. 2009. Vzhledem k technickým
problémům se serverem na MěÚ
byly tentokrát materiály v tištěné
podobě, a i proto bylo bodů jen těsně
pod třicet a většinou se jednalo
o záležitosti pozemkové, nebytové
a bytové prostory a věcná břemena.
Z uvedených bodů vybírám bod 
č. 19, v němž se projednávaly sta-
vební úpravy domu v Masarykově
ulici č.p. 304, kde chtějí Dančovi
dostavět další prodejnu a doplnit
zázemí. Rada po diskusi doporučila
stavební řešení, které ani do budouc-
na neomezí případné další stavební
úpravy ve dvorním traktu. V bodu 
č. 21 se rada vrátila k oplocení lesní-
ho pozemku na Šibáku. Vzhledem
k nákladům bylo odboru správy
majetku a investic doporučeno hle-
dat jiné technické řešení, jímž by se
zabránilo poškozování mladého
porostu kolovou technikou. V bodu

č. 24 se rada zabývala projektem
výstavby nového pavilonu mateřské
školy v Brandlově ulici. V současné
době se kreslí projektová dokumen-
tace k územnímu a stavebnímu říze-
ní. Po schválení v radě je do projek-
tu zahrnuto nasazení tepelných čer-
padel a solárních panelů pro ohřev
užitkové vody. Oproti původním
nákladům projektu se cena doku-
mentace zvýší o 154 tis. Kč, což
bude kryto formou daru od společ-
nosti MS development z Prahy 10.
Také v dalším bodu se hovořilo
o stavebních pracích, a sice o rekon-
strukci Zámecké ulice. V první fázi
se vybíraly nabídky na zpracování
položkového rozpočtu. Ze čtyř
došlých nabídek se rada přiklonila
k nabídce pana J. Kotyšky, jehož
cena byla přijatelná a který skýtá
záruku kvality. Předposledním
bodem ke schválení bylo posouzení
cenových nabídek pro výrobu
a instalaci vybavení pro naučnou
stezku „Krajinou Rudolfa II.“ Stez-
ka v délce zhruba 65 km propojí
města Brandýs n. L. - Stará Boleslav,
Benátky n. J. a Lysou n. L. a nákla-
dy na její vybudování ponesou
všechny městské pokladny alikvót-
ním dílem. Na trase bude 17 infor-
mačních dřevěných stojanů, které
vyrobí a osadí Správa městských
lesů Benátky n. J za 60 tis. Kč, plas-
tové informační panely zhotoví
M-inzert za 19 tis. Kč. Turistům na
stezce pomůže propagační mapa od
firmy ŽAKET Praha, která vytiskne
6 tis. kusů map v češtině a 600 kusů
v angličtině, to vše za 39 tis. Kč.

V závěru jednání se rada sezná-
mila s možnými variantami slev na
poplatcích, které může město obča-
nům poskytnout, ale o věci bude jed-
nat především zastupitelstvo. Závě-
rečná diskuse byla krátká a týkala se
vyhlášeného průzkumu k parkova-
cím možnostem ve městě.

2. zasedání zastupitelstva města
se konalo 8. 4. 2009. Na 16:30 byla
pro členy zastupitelstva připravena
prezentace společnosti MS develop-
ment z Prahy, v níž pan Ing. arch.
Šourek představil další vývoj pro-
jektu ve Frutě. Úvodem potvrdil, že
situace ve finančním světě se nikte-
rak nedotýká záměru, jak byl od
počátku nastaven a vše pokračuje
v dohodnutém směru. Potom už při-
šly na řadu obrázky a nutno říci, že
od posledního představení doznaly
návrhy výrazného posunu vpřed.
Současně s propracováním architek-
tury se pracuje i na technologiích
uvnitř objektů. Je využita nejmoder-

nější varianta vytápění s nasazením
kogenerační jednotky, teplo z odsá-
vaného vzduchu bude využito zpět
k dalším účelům. Dešťová voda,
zachycená na střechách, bude napá-
jet malé jezírko uvnitř bloku. Na
střeše bazénu bude kromě toboganu
i travnatá plocha pro slunění v let-
ních měsících. Byty v přízemí obyt-
ných budov budou řešeny jako
rodinné domy, tzn. s přímým výstu-
pem na trávníky. Je patrné, že pro-
jekt zraje jako víno a nezbývá než si
přát brzké zahájení a úspěšný průběh
stavby. 

S mírným zpožděním pak začal
oficiální jednací program. Jako kom-
penzaci za trpělivé čekání řady
občanů zařadil pan starosta jako
první bod diskusi o plánované
výstavbě 2 bytových domů v Za-
hradní ulici. Diskuse na únorovém
zastupitelstvu skončila nerozhodně
a dohodlo se pokračování právě
dnes. Jako první řečník vystoupil
Ing. Řehák, který si posteskl, že od
posledního jednání nevyvinul inves-
tor, firma MAXIREAL, žádné úsilí,
aby jednal s vlastníky sousedních
nemovitostí nebo aby upravil pro-
jekt. Ing. Čepička jako zástupce
investora potvrdil, že názorů na
úpravy je mnoho a není možné je
v krátké době vtělit do projektu.
Varianty jsou čtyři, do projektu se
vložily nemalé prostředky a není
záruka, že některá z variant by byla
přijatelná pro všechny zúčastněné.
S věcným dotazem vystoupil p. Mgr.
Fajmon - v jakém stadiu je nyní říze-
ní? Ing. Čížková uvedla, že územní
řízení bylo přerušeno, stavební úřad
požádal o vizualizaci objektů a studii
zastínění, což investor dodal. Sta-
vební úřad je před rozhodnutím,
které bude vydáno v souladu se
zákonem, nikoliv se subjektivními
dojmy. Poté následovala obsáhlá dis-
kuse, v níž se rekapituloval průběh
událostí při tvorbě územního plánu
v roce 1998. V závěru došlo k hlaso-
vání, v němž byla 8 hlasy zrušena
výjimka z limitu 1,5 parkovacího
stání na 1 bytovou jednotku, 5 hlasů
se zdrželo, nikdo proti.

Po hlasování se program vrátil
k projednávání dalších bodů ke
schválení. Blok 10 bodů se týkal
věcných břemen a šest z nich pro-
běhlo v rychlém tempu a bez problé-
mů. Kratší diskuse nastala u bodu 
č. 7, kde se jednalo o vydání souhla-
su s rozšířením optické sítě společ-
nosti LysaFree. Tato společnost
poskytuje spolehlivé a cenově přija-
telné připojení občanů k internetu

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



a chce využít připravované rekon-
strukce Masarykovy ulice k položení
optických sítí do spodní stavby.
LysaFree má s městem uzavřenu
dohodu, podle níž je umožněno do
výkopů jiných sítí pokládat i komu-
nikační sítě. Pan Mgr. Kopecký upo-
zornil na určité riziko, které by
mohlo městu vzniknout z transfor-
mace neziskové společnosti na jiný
typ, a tak se o podmínkách zřízení
věcného břemene bude jednat ještě
v radě i v zastupitelstvu. Další tři
body k věcným břemenům byly
schváleny bez připomínek.

V bodech č. 11 a 12 byly bez pro-
blémů schváleny odprodeje obec-
ních pozemků. Další bod znamenal
určité osvěžení programu, protože
byla projednávána výjimka z obecně
závazné vyhlášky č. 12/2005, aby
byl umožněn vstup koní a velblouda
do zámeckého parku během veliko-
nočních představení divadla Traken. 

Bod č. 14 už tak zábavný a krátký
nebyl, protože se projednávala úpra-
va rozpočtu na letošní rok.
Nejvýznamnějším důvodem bylo
hledání zdrojů pro úhradu ceny spo-
třebované elektrické energie v areálu
ZŠ Komenského. Přítomná ředitelka
paní Mgr. Nováková podrobně vy-
světlila situaci, kdy v objektu je na 
1 odběrní obchodní místo napojeno
11 subjektů, které jsou vybaveny
poměrovými měřidly, a základní
škola jim na základě naměřené spo-

třeby rozúčtovává spotřebovanou
energii. Situace se zkomplikovala při
revizi energetiků v trafostanici, bě-
hem níž se zjistilo, že vlivem chyb-
ného zapojení celý areál spotřebová-
val energii, ale elektroměr se „točil
pomaleji“, takže městu během řady
let ve skutečnosti vznikla významná
úspora finančních prostředků. Na-
štěstí byla trafostanice obsluhována
výhradně dodavatelem energie,
takže nelze nikoho vinit z neopráv-
něného odběru. Správné zapojení
však znamená konec „úspor“ a je
nutné energii platit v plné výši. 

Také bod č. 15 byl ve znamení
peněz, a sice rozhodnutí o tom, jak
budou využity prostředky příspěvko-
vých organizací, pocházející z hos-
podářského výsledku za rok 2008.
Po půlhodinové diskusi, v níž byl
vzat v úvahu hlavně názor pana Mgr.
Fajmona, se 10 zastupitelů shodlo na
tom, že 75 % prostředků bude do
konce září převedeno do rezervního
fondu města a o využití zbytku roz-
hodnou školy. Pokud do září budou
příjmy města z rozpočtového určení
daní na přijatelné úrovni, poputují
peníze zpět do škol a školek. Dva
zastupitelé byli proti, 1 se zdržel.
Další dva body byly schváleny
v rychlém sledu, šlo o schválení půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení
a změnu etapizace regulačního plánu
v lokalitě Hrabanov. Zato v bodu 
č. 18 se opět diskutovalo. Jednalo se
o případné výstavbě fotovoltaické

elektrárny poblíž dostihového závo-
diště. Diskuse ukázala velkou růz-
nost názorů, byl připomenut někdej-
ší záměr na výstavbu tzv. západního
obchvatu města, který by byl výstav-
bou fotovoltaické elektrárny na
dlouhou dobu zablokován, ale po
20-minutové diskusi byl záměr
vlastníka pozemku schválen s tím,
že žadatel uhradí náklady na změnu
územního plánu. V bodu č. 19 před-
ložili zastupitelé za KSČM Ing.
Gregor a S. Ježek návrhy na přijetí
některých opatření v souvislosti se
světovou ekonomickou krizí. Po
kratší diskusi se zastupitelé shodli na
tom, že další návrhy mohou být
podány do konce dubna a zabývat se
jimi bude červnové zastupitelstvo. 

Následovaly tři informativní
zprávy. První se týkala rušení digi-
tálního TV signálu, což je v kompe-
tenci Českého telekomunikačního
úřadu. Druhá přinesla informaci
a stanovisko veřejného ochránce
práv JUDr. Motejla k případu
„komínového sporu“ z Veleslavíno-
vy ulice. Ombudsman neshledal
v postupu úředníků pochybení
a doporučil stěžovateli, aby se obrá-

til na soud v občanskoprávním říze-
ní. Ve třetí zprávě byl zápis z mimo-
řádného jednání kontrolního výboru,
který od března pracuje v novém
složení.

Kolem deváté večerní se rozprou-
dila diskuse k obecním záležitostem
a nehledě na pokročilou hodinu byla
velmi živá. V úvodu pan starosta
informoval o tom, že proběhlo první
soudní jednání o smlouvě s firmou
ACTIV Kladno, které dopadlo pro
město příznivě. ACTIV se odvolal,
a tak se bude rozhodovat na krajské
úrovni. Kolem stavby domova
důchodců se vše připravuje k zaháje-
ní stavby, ale několik vlastníků sou-
sedních nemovitostí se obrátilo na
soud, aby stavbě zabránili. Dále se
hovořilo o stavu komunikací po
zimní sezoně, o vážení kamionů,
o údržbě zeleně, o připravovaném
měření rychlosti stacionárními rada-
ry, o nedostatku míst pro děti
v mateřských školách. Po téměř 5-
hodinovém jednání bylo schváleno
usnesení a pan starosta zasedání
ukončil. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

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

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa
majetku tel. 325 510 231.

Alena Durdanová, referent SM 

Přistavování kontejnerů v měsíci
květnu 2009 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO
Sídliště 1x TDO, 1x BIO 
Kačín 1x TDO, 1x BIO Na
Mlíčníku 1x TDO, lx BIO 
Litol, K Borku 1x TDO, 1x BIO 
u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod
8:30 hod 
9:00 hod 
9:30 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod
14:00 hod

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod 
8:30 hod 
9:00 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Litol, K Borku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

l. sobota:
2.5.2008

3. sobota:
16.5.2008

3. pondělí:
18.5.2008

3. úterý:
19.5.2008

3. středa:
20.5.2008

3. čtvrtek:
21.5.2008

3. pátek:
15.5.2008
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2

Městský úřad v Lysé nad Labem 
ve spolupráci s Taneční školou FIS Mladá Boleslav pořádá

Taneční kurz září - prosinec 2009
Kurz tance a společenské výchovy bude probíhat pod vedením Ladislava
Fišera v sále Záložna v Benátkách n. J. většinou o sobotách od 17 hodin.
Doprava z Lysé n. L. bude zajištěna autobusem za 200,- Kč na osobu 
na všechny lekce, se zastávkami v Litoli, v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí, na síd-
lišti a v případě zájmu i v Benátecké Vrutici.

CENY:
Kurzovné ...................................................................... 1.400,- Kč 
PRO PÁR NABÍZÍME VÝHODNOU CENU ..... 1.200,- Kč/os. 
(při současném zaplacení za celý pár)

Gardenka ........................................................................ 200,- Kč
(Gardenka platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené 
a věneček musí být zaplaceno vstupné.)

Doprava ........................................................................... 200,- Kč
Upozornění:
doprava bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé
jízdné v autobuse již nebude možno zakoupit!

PŘÍJEM PÁRŮ A DÍVEK JE DOČASNĚ POZASTAVEN 

Přihlásit se mohou PROZATÍM POUZE CHLAPCI !!!

Přihlásit se můžete na Městském úřadě v Lysé n.L., u paní Frankeové-odbor kultury 
(tel. 325 510 212).

PRŮKAZKY BUDOU K VYZVEDNUTÍ 24. 8. - 4. 9. 2009.



Informace o volbách do Evropského parlamentu
Vážení spoluobčané,
od vstupu České republiky do

Evropské unie v roce 2004 uplynulo
již 5 let, a proto již po druhé máme
právo volit své zástupce do zastupi-
telského orgánu Evropské unie -
Evropského parlamentu (dále jen
EP). Poslanci EP jsou voleni na dobu
5 let a volby pro období let 2009 -
2014 se konají ve všech členských
státech Evropské unie v rozmezí od
4. do 7. června 2009. 

Rozhodnutím prezidenta republi-
ky byly vyhlášeny volby do EP
v České republice na dny 5. června
a 6. června 2009 a proběhnou
v obvyklých hodinách, tzn. v pátek
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00
hodin, i v obvyklých volebních míst-
nostech, o kterých budete včas infor-
mováni.

Přestože se jedná o druhé volby
tohoto druhu na našem území, dovo-
lím si upozornit na určité odlišnosti.

Občan České republiky má právo
volit ve volbách do EP na území ČR
za předpokladu, že nejpozději druhý
den voleb dosáhl věku 18 let
a nevznikla u něj překážka ve výko-
nu volebního práva. Podmínkou
výkonu volebního práva je zápis stát-
ního občana ČR, který má právo
volit (dále jen volič), do seznamu
voličů pro volby do EP. Nejpozději
40 dnů přede dnem voleb (26. dubna
2009) odbor vnitřních věcí MěÚ
Lysá nad Labem vytvoří seznam
voličů pro volby do EP, a to tím způ-
sobem, že údaje přenese ze stálého
seznamu voličů. Vzhledem k tomu,
že volební zákon neumožňuje
dopsání voliče do výpisu voličů pro
volby do EP ve dny voleb ve voleb-
ní místnosti, bylo by vhodné, aby 
si voliči, v případě pochybností,
ověřili svůj zápis ve stálém sezna-
mu voličů nebo nejpozději 30 dnů
přede dnem voleb do EP (tj. 
do 6. 5. 2009) svůj zápis v seznamu
voličů pro volby do EP. 

Volič hlasuje ve volební místnos-
ti v tom volebním okrsku, kam podle
místa svého bydliště patří. Ze zdra-
votních důvodů může požádat o hla-
sování mimo volební místnost, tzn.
do přenosné volební schránky.

Hlasování probíhá standardním způ-
sobem. Po obdržení úřední obálky,
popřípadě hlasovacích lístků, které
však stejně jako u jiných voleb,
budou všem voličům doručeny nej-
později 3 dny přede dnem voleb do
místa jejich trvalého bydliště, vstou-
pí volič do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacích lístků. V tomto pro-
storu vloží volič do úřední obálky 1
hlasovací lístek. Na hlasovacím líst-
ku může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 2 kan-
didátů uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Volič hla-
suje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží úřední obálku s hlasova-
cím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.

V jakékoliv volební místnosti
na území ČR může volič hlasovat
na voličský průkaz. Je nutné upo-
zornit, že seznamy voličů pro volby
do EP se sestavují k 26. dubnu 2009.
Jestliže se volič po tomto datu pře-
stěhuje, tzn., že u něho dojde ke
změně trvalého pobytu, zůstává
zapsán v seznamu voličů pro volby
do EP u obecního úřadu v místě
svého předešlého trvalého pobytu,
neboť tento obecní úřad nemůže
voliče z důvodu přestěhování po
uplynutí 40. dne přede dnem voleb
ze seznamu voličů pro volby do EP
vyškrtnout a obecní úřad v místě
nového trvalého pobytu voliče nao-
pak nemůže do seznamu voličů pro
volby do EP dopsat. Z uvedeného
vyplývá, že volič, který se přestěhu-
je po 26. dubnu 2009, může volit buď
ve správním obvodu obecního úřadu
v místě svého předešlého trvalého
pobytu, anebo chce-li volit v místě,
kam se přestěhoval, musí si požádat
u obecního úřadu, kde je veden
v seznamu voličů, o vydání voličské-
ho průkazu. 

Volič, který je zapsán v seznamu
voličů pro volby do EP, může požá-
dat o vydání voličského průkazu nej-
dříve ode dne vyhlášení voleb, a to
písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče, doru-
čeným nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb (do 21. května 2009)

v našem případě odboru vnitřních
věcí MěÚ Lysá nad Labem. 

Voličské průkazy můžeme předat
osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným pod-
pisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, nejdříve 15
dnů přede dnem voleb, anebo
zaslat poštou. 

Občan ČR žijící nebo nacházejí-
cí se v zahraničí, který chce volit
kandidáty uvedené na kandidátních
listinách zaregistrovaných v ČR,
může hlasovat pouze na území ČR.
Postup se však liší v závislosti na
tom, zda je občan ČR zapsán ve
zvláštním seznamu voličů vedeném
zastupitelským úřadem ČR v zahra-
ničí, nebo zda v tomto seznamu není. 

Občan ČR může také volit kandi-
dáty uvedené na kandidátních listi-
nách zaregistrovaných v tom člen-
ském státě Evropské unie, na jehož
území se občan ČR v době voleb do
EP nachází. Musí však splnit pod-
mínky pro výkon volebního práva
stanovené právním předpisem pří-
slušného členského státu Evropské
unie. 

Občan jiného členského státu EU
má právo volit ve volbách do EP na
území ČR za předpokladu, že nejpo-
zději druhý den voleb dosáhl věku

18 let, je po dobu nejméně 45 dnů
veden v evidenci obyvatel (tj. nejmé-
ně od 22. dubna 2009) a nevznikla
u něj překážka ve výkonu volebního
práva.

Do seznamu voličů pro volby
do EP bude občan jiného členské-
ho státu EU zapsán, jestliže podá
u obecního úřadu, v jehož správ-
ním obvodu je veden v evidenci
obyvatel, nejpozději 40 dnů přede
dnem voleb, tj. nejpozději 26.
dubna 2009, žádost o zápis do
seznamu voličů pro volby do EP.
K žádosti musí být přiložena kopie
dokladu osvědčující zápis žadatele
v evidenci obyvatel (tzn. kopie prů-
kazu o povolení k pobytu pro státní-
ho příslušníka členského státu
Evropského společenství) a čestné
prohlášení, ve kterém uvede svoji
státní příslušnost, místo pobytu,
adresu volebního obvodu, kde byl
dosud pro volby do EP veden ve
volební evidenci a to, že bude hlaso-
vat ve volbách do EP pouze na území
ČR.

Další bližší informace k volbám
do Evropského parlamentu můžete
získat v kanceláři č. 28 v I. patře
budovy MěÚ Lysá nad Labem.

Šťastná Irena,
odbor vnitřních věcí
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Také v letošním roce připravuje město Lysá nad Labem spolu se Spolkem
rodáků a za finanční podpory Středočeského kraje již XIII. ročník Slavností
hraběte Šporka. Při této příležitosti jsme pro žáky a studenty lyských škol
podobně jako v loňském roce připravili IV. ročník historické univerzity v lite-
rární a výtvarné oblasti tentokrát na téma

„Trochu netradičně 
v pohádkové říši“

Český národ je světově známý dlouhou tradicí pohádkových příběhů. Jistě
nemusíme dlouze představovat B. Němcovou, K. J. Erbena, J. Drdu, J. Š.
Kubína… I v moderní historii se pohádkám daří. Příkladem může být příběh
Arabely od Miloše Macourka a Václava Vorlíčka. Díky pohádkářům si umíme
docela dobře představit život v pohádkových královstvích, víme, jaké pře-
kážky musel překonávat princ, když se ucházel o ruku princezny. 

F. A. Špork byl člověk jako my, historicky žil v době feudalismu. 

1. Dokážeš si představit nějaký příběh, který se mohl v jeho době v Lysé ode-
hrát? (Je samozřejmé, že v příběhu mohou vystupovat i nadpřirozené bytos-
ti, které tehdy určitě život lidí ovlivňovaly).

2. Dokážeš vytvořit návrh kostýmu (načrtnutý nebo zmenšený ušitý model)
pro hraběnku, hraběte či člena družiny? (nejzdařilejší námět bude realizo-
ván a použit při scénce na zámeckém nádvoří či v Byšičkách) 

Soutěž bude probíhat ve 4 kategoriích - I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ,
III. SOU a SŠ, IV. veřejnost (účastní se jednotlivci v jedné z kategorií).
Termín uzávěrky soutěže je 15. 6. 2009. Práce odevzdejte nejpozději
k tomuto termínu na odboru kultury u pí. A. Frankeové. Výsledky soutěže
Vám budou sděleny do konce školního roku, tedy do 26. 6. 2009. Stejně jako
v loňském roce předá věcné odměny nejlepším jednotlivcům sám hrabě
Špork s manželkou v rámci oslav v sobotu 29. 8. 2009. Vítězové budou tak-
též zapojeni do šporkovské scénky na nádvoří. Proto je nezbytně nutné, aby
na odevzdaných pracích byly rovněž kontakty na tyto účastníky soutěže.  

PaedDr. Věra Bodnárová,
odbor školství a kultury

SOUTĚŽ | SOUTĚŽ | SOUTĚŽ | SOUTĚŽ

Pytle na tetrapacky
Vážení občané, město Lysá n. L. se snaží rozšířit sběr separova-

ného odpadu. Již v loňském roce jsme zajistili 5 ks kontejnerů 1100
l na tetrapacky (tj. obaly od mléka, juiců a podobně).

Bohužel někteří občané dávají do těchto kontejnerů komunální
odpad a tím dochází ke znehodnocení sep. odpadu. Přesto bychom
rádi zjistili zájem občanů o třídění tohoto odpadu, proto Vám nabízí-
me do domácností pytle na tetrapacky zdarma. Tyto pytle si může-
te vyzvednou kdykoliv na Městské policii v Lysé nad Labem. Po
naplnění a zavázání plného pytle, jej uložte k nejbližšímu stanovišti
na separovaný odpad (plast + papír + sklo), nebo do sběrného dvora.

Odbor SMI
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

7.4.-21.6. „Bedřich Hrozný a Chetité“
Výstava v Muzeu B.Hrozného - info tel. 325 551 868

1.5. Voříškiáda
Soutěž krásy voříšků a psů bez PP 
Od 10,00 hod před závodištěm, směr Byšičky (vpravo)
www.superpes.cz

5.5. Motýlek - Parníčkovská dílna 
Od 16,30 hod v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

5.5. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod v MěK - www.knihovnalysa.cz

6.5. Kurz drátování
Od 16,30 hod v MěK - www.knihovnalysa.cz

7.5. Logopedická poradna aneb Brousíme si jazýčky
Od 14,00 hod v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

7.5. Předporodní kurz na téma Porod
Od 16,30 hod v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

7.5. Kapitán Nemo (Bluesrock)
Od 20,00 hod v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

8.5. Kladení věnců
U příležitosti oslav osvobození od fašismu
Sraz v 8,00 hod před městským hřbitovem
bodnarova@mestolysa.cz

9.5. „Vlakem do Rožďalovic“ - terénní exkurze
V 9,30 hod sraz u pokladen ČD
svoboda@mestolysa.cz

9.5. Orchestr maďarských studentů z hudební školy Újfehértó
Od 17,00 hod v Kostele sv.Jana Křtitele v rámci mše svaté
janazkrizu@seznam.cz

13.5. Přednáška Mgr.Markéty Kicserové Hájkové:
„Má tvrdou hlavu a někdy i něco s ušima“
Od 16,30 hod v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

15.5. Vernisáž výstavy fotografií Lukáše K(r)uty
Od 20,00 hod v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

16.5. Barvičkový den
Od 15,00 hod v areálu v Čechově ulici - www.mcparnicek.cz

19.5. Rodinný den v Botanicusu
www.mcparnicek.cz

20.5. Kurz drátování
Od 16,30 hod v MěK - www.knihovnalysa.cz

21.5. Předporodní kurz na téma První setkání s miminkem
Od 16,30 hod v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

22.5. Mynameisann + DJ´s Negr a Izstvy + Sunflower Bitches
Od 20,00 hod v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

23.5. Rybářské závody pro děti i dospělé
Od 7,00 hod prezentace ma rybníku Okrouhlík (Poděbradova ul.)
firman@tsoft.cz

23.5. Závod agility
Od 10,00 hod před dostihovým závodištěm směr Byšičky
www.superpes.cz

23.5. Dětské odpoledne
Od 14,00 hod na farské zahradě - labutova@seznam.cz

24.-30.5. Výstava Natura Viva
Výstaviště - rehounek@vll.cz

26.5. Na hradě straší - Parníčkovská dílna 
Od 16,30 hod v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

26.5. A Cappella Adult Choir z Velké Británie
Májový koncert
Od 19,00 hod v Kostele sv.Jana Křtitele - janazkrizu@seznam.cz

27.5. Pokus o rekord - omotání školy gumičkami
Od 9,00 hod u vchodu ZŠ Komenského
reditelka@zsjaklysa.cz

27.5. Přednáška Mgr.Markéty Kicserové Hájkové:
„Jako z hadích ocásků“
Od 16,30 hod v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

27.5. JAZZVEČER - Infinite quintet trumpetisty 
Miroslava Hloucala
Od 20,00 hod v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

28.5. Pohádka o štěňátku
Maňáskové divadélko
Od 16,00 hod v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

30.5. Den otevřených dveří SDH
Od 13,00 hod v areálu hasičské zbrojnice

30.5. Tradiční dětský den
Od 13,00 hod v areálu v ěchově ulici
blazek@mestolysa.cz

2.6. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod v MěK - www.knihovnalysa.cz

6.6. Květinová slavnost
Na zámku Bon Repos
D.Papackova@linde-wiemann.com

6.6. Krajská výstava společenských a loveckých psů
Výstaviště
rehounek@vll.cz

P o d r o b n ě j š í  i n f o r m a c e  o  a k c í c h  s e  d o z v í t e  n a  w e b o v ý c h  
s t r á n k á c h  o r g a n i z á t o r ů .

Blahopřejeme
„Směje se jizvám, kdo nikdy rány nepocítil.“

William Shakespeare

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
Marie Rálišová

Jarmila Kluzáková

85 let
Jarmila Fiedlerová
Anna Soukupová

90 let
Terezie Procházková

Žofie Jíšová

93 let
Marie Zítová

Stanislav Hubálek

95 let
Marie Rogozinská
Ludmila Knejpová

96 let
Libuše Česalová

Mateřská škola Dráček,
Lysá nad Labem-Litol, Mírová 430

přijme od přípravného týdne v srpnu 2009, 
školní rok 2009 - 2010,

kvalifikovanou učitelku
Informace na tel. čísle 731 577 208,

e-mail: msdracek@quick.cz, pro zaslání životopisu.

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

připravuje 6. června 2009

KVĚTINOVOU SLAVNOST
na zámku BON REPOS

„Děti - květy našeho života" 

B l i ž š í  i n f o r m a c e  v  k v ě t n o v ý c h  L i s t e c h .
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ČERVEN 2008

A K C E
Začátky od 20 hod. pokud
není uvedeno jinak

Čt 7.5. Steve White - Acoustic
One Man Band, California,
United States - /Acoustic /
Blues / Folk ;
www.stevewhiteblues.com;

Kapitán Nemo - Blues Rock,
Čelákovice, 
Vstupné: 100,-

Pá 15.5. Lukáš Kuta 
(ex. The Nijmegen Orchestra,
Melody Makers Ondřeje
Havelky,...): Vernisáž výstavy 
fotografických miniatur + malý
koncert pro sólové housle 
- autorské skladby + J.S. Bach;

St 27.5. Jazzvečer:
Infinite quintet trumpetisty
Miroslava Hloucala
- (ex. Roman Pokorný quartet,

Navigators, Radůza, Druhá
tráva.), Viliam Béreš/piano, 
Petr Dvorský/kontrabas, 
Petr Kalfus/sax, Martin Novák /
bicí; Vstupné: 70,-

Pá 29.5. (ODK) Zdeněk Jírava
in memoriam - pietní večer
věnovaný vymírající 
undergroundové elitě - vystoupí 
Skrytý půvab byrokracie, 
Sbor břežanských kastrátů,
videoprojekce;
Vstupné: 70,- 

K I N O
Začátky od 20 hod. pokud
není uvedeno jinak

Út 5.5. (ODK) Gomora
Krimi / Drama, Itálie, 2008, 
137 min, ČSFD: 66%
Reálná a nepřikrášlená sonda
do Neapolského sídliště 
ovládaného mafií; film vznikl 
na základě knihy Roberta
Saviana,  oceněn Velkou cenou
- festival Cannes 2008;
Vstupné: 60,-

Út 12.5. Vévodkyně
Drama / Historický, Velká
Británie / Itálie / Francie, 2008,
110 min, ČSFD: 75%
Film o jedné z nejkontroverzněj-
ších postav Anglie 18. století,
vévodkyni Georgianě
z Devonshiru (Keira Knightley) 
# Lady Di - podobnost osudů;
Vstupné: 80,-

LUfT KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

w w w . l u f t k i n o k l u b . c z  ●● m o b . : 7 7 3  6 2 5  0 0 7

PROGRAM KVĚTEN

Út 9.5. Normal
Thriller / Drama, Česko /
Makedonie, 2009, 100 min,
Režie: Julius Ševčík
Hrají: Milan Kňažko, Pavel
Gajdoš, Dagmar Veškrnová -
Havlová, ČSFD: 70% 
Dobový thriller natočený podle
skutečného případu masových
vražd, které ve 30. letech 
minulého století otřásly celou
Evropou. Vstupné: 80,-

Čt 21.5 Milionář z chatrče 
Krimi / Drama /
Romantický,
Velká Británie /
USA, 2008, 
120 min, 
ČSFD: 88%
Vstupné: 80,-

P R O J E K C E  
N A  Z A H R Á D C E
K I N O K L U B U
Začátky přibližně od 20 hod.
(dle světla)

So 9.5. Rolling Stones
Dokumentární / Hudební, USA,
2008, 122 min, ČSFD: 80%
Shine a light;

Čt 14.5. Jak se vaří dějiny
Dokumentární, Slovensko /
Česko / Rakousko, 2008, Režie:
Peter Kerekes, ČSFD: 84%
Dokument o funkci a vlivu
kuchařů ve válkách;
Vstupné: 70,-

So 23.5. Bestiář
Romantický, Česko, 2006, 
100 min, Režie: Irena
Pavlásková, Hrají: Danica
Jurčová, Karel Roden nejml.,

Marek Vašut, ČSFD: 41%
Adaptace románu Barbary
Nesvadbové; Vstupné: 70,-

Út 27.5. Zavraždění Johnna
Lennona
Krimi / Drama, USA / Kanada,
2007, 84 min, ČSFD: 54%,
Vstupné: 70,-

D Ě T I
Vstupné: 70,-

Ne 3.5. Na půdě aneb Kdo má
dneska narozeniny?
Animovaný / Pohádka, Česko,
2009, 90 min, od 14 hod.

So 9.5. Crazy gang a záhada
stříbrného dolu 
Rodinný, Norsko, 2007, 94 min  
od 16 hod - projekce na baru
kinoklubu

Ne 24.5. Příběh 
o zoufálkovi 
Animovaný /
Dobrodružný /
Rodinný /
Komedie,
Velká Británie /
USA, 2008, 
93 min - od 16 hod.

P ř i p r a v u j e m e :  
AKCE
5.6. Alaf, Čabraka (dvojkoncert)
12.6. PAM PAM SHOW 
+ vernisáž výstavy obrazů Ivony
Kociánové;
20.6. Lyský Monmartre
11.7. LuftFEST - tradiční 
divadelně hudební festival:
vystoupení klauna Bilba,
The Dead Class (Liverpool,
UK), První hoře, 
Segundo a další;

ODK 
Odboj Duševni Korupce -
Cyklus nezkorumpované 
tvorby, vytvářející opozici

duševní slabosti a kulturní
devalvaci konzumní produkce.

Luft Bar Otevřeno Út - Čt - 14- min. 22  Pá, So - 14-24
Ne - dle projekce

Příjemné posezení na zahrádce pod slunečníky, gril, zmrzlina, koktejly,
ledová káva, zábava pro děti (klouzačka, houpačka, ...), 

free WI-FI, toasty, nakl. hermelín,... každý měsíc jiná výstava.
Možnost pronájmu sálu, baru i prostor letního kina v zámeckém parku,

dále možnost pronájmu ozvučovací techniky a dataprojektoru 
- informace na tel. 773 625 007
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Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz; 
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 6. a 20. května 2009 od 16.30 hodin

Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč ● Pokud máte možnost, 
přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

11

Besedu s paní
PaedDr. Marií Kořínkovou
na téma: Toulky českou minulostí

1. světová válka - domácí a zahraniční odboj
Beseda se koná v úterý 2. června 2009 od 16.30 hodin

V s t u p  Z DA R M A !  V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !

22

Beletrie pro dospělé
Robert Tingel, Korsický lev

a francouzská revoluce - Arsen
Ravazov, Osamocení 12 - Jane
Austen, Sandition - Irena Ober-
manová, Láska jako Řím - Robert
Parker, Potshot - Barbara Carland,
Polibek v poušti - P. D. James,
Z příčin nikoli přirozených -
Caterine Coulterová, Krásná pod-
vodnice - Kerstin Cameron, Stín
afrického slunce - Rexanne
Becnel, Něžné intriky- Zdeněk
Šmíd, Dudáci a Vlčí hlavy  

Naučná lit. pro dospělé:
Anne Iburg, Lexikon koření -

Stanislava Jarolímková, Co v prů-
vodcích nebývá 2 - Karl Shuker,
Skryté síly živočichů - Katerina
Janouch, Život dítěte, Martin
Zouhar, Druhý život, aneb, jak
mne neznáte - Valerie Shrader,

Tvoříme z obrázků našich dětí -
Emil Hácha - Armin Täubner,
Papírové talíře 

Beletrie pro děti:
James A. Owen, Rudý drak -

Caroline Plaisted, Než nám bude
šestnáct - Henry H. Neff, Tajem-
ství gobelínu - David Růžička,
Nejkrásnější pověsti - Oldřich
Lichtenberg, Čert a mlynář -
Dagmar Ritterová, Pečeť pro krále
- Božena Němcová, Malým čtená-
řům od Boženy Němcové -
Helena Štáchová, Hurvínkovy
hudební pohádky

Naučná lit. pro děti:
Emilie Beaumont, Slavné stav-

by světa - Philippe Simon, Starý
Egypt - Philippe Simon, Římané -
Christiane Saqviner, Středověk -
Receptíky pro kuchtíky - Tim
Hutchinson, Piráti a lodě 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 

Napětí: Podnájemník, XIII,
Rallye smrti, Quantum of Solase
007 
Pro mládež: Magická dobrodruž-

ství Pinocchia
Ostatní: Děti noci
Horory: Zrcadla
Komedie: Travička zelená

Nové videokazety ve videopůjčovně

Ilustrátor Adolf Dudek mezi
dětmi v Městské knihovně

17. března 2009 navštívil naší
knihovnu ilustrátor Adolf Dudek
se svým programem pro děti
„Hrajeme si na malíře“. Dětem ze
Speciální školy a školní družiny
předvedl interaktivní formou práci
ilustrátora.  Zároveň jim názorně
ukázal, že kreslit může v podstatě
každý, kdo umí namalovat koleč-
ko, čtverec, trojúhelník a obdél-
ník. Adolf Dudek seznamoval děti
s různými malířskými technikami

a pomůckami. Představil dětem
různé typy knih od klasických,
přes knihy interaktivní, vybavené
prostorovými obrázky nebo i zvu-
kem. Měl pro děti připravené
„malířské“ úkoly za jejichž splně-
ní byly odměňovány. Jeho hodino-
vý program byl nabitý energií,
nápady a nadšením. Někdy příště
ho určitě mezi námi opět rádi při-
vítáme!

Jitka Koníčková

FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM

ZVE DĚTI I DOSPĚLÉ  NA

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
N A  F A R S K É  Z A H R A D Ě

2 3 . 5 . 2 0 0 9 v e  1 4  h o d i n
Čeká Vás bohatý program plný překvapení a zábavy. 

Budeme sázet květiny a soutěžit.

Mateřské centrum Parníček
zve všechny děti a dospělé do dětského areálu 
v Čechově ulici v Lysé nad Labem na

v sobotu 16. 5. 2009 od 15.00 hodin

A co čeká návštěvníky?
● řada her pro děti i jejich rodiče

● představení pro děti
● občerstvení teplé i studené

● ALE HLAVNĚ příjemně strávené odpoledne v rámci Dne rodiny

Vstupné za dospělou osobu je 50 Kč, děti zdarma.
Akce je určena pro děti předškolního i školního věku, a rovněž i pro dospělé.

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na neděli 17.5.2009 od
15.00 hodin. MC Parníček, Čsl. armády 29/11, Lysá nad Labem,

www.mcparnicek.cz

Barvičkový den

NON
STOP

instalatéři - plynaři -
topenáři

Čištění kanalizace, revize,
údržba kotlů

Tel.: 732 534 864
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P ř i p r a v u j e m e  n a  k v ě t e n
PRO DĚTI / DO 2 LET
Hravé cvičení  pro rodiče s dětmi pro děti od 1,5 roku do 2 let
Yamaha Class - Robátka a První krůčky k hudbě
Maňáskové divadélko

PRO DĚTI / OD 2 DO 4 LET
Hravé cvičení pro rodiče s dětmi
Yamaha Class - První krůčky k hudbě
Angličtina pro děti od 3 let
Maňáskové divadélko
Tvořeníčko - tvoření pro děti od 3 let

PRO DĚTI / OD 4 LET DO 6 LET
Hravé cvičení s náčiním a hudbou pro předškoláky
Angličtina pro děti od 3 let
Maňáskové divadélko
Tvořeníčko - tvoření pro děti od 3 let

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
Předporodní kurzy
Angličtina pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé
Německá konverzace s hlídáním dětí
Pilates s hlídáním dětí
Cvičení na míčích pro ženy s hlídáním dětí - NOVINKA
Pilates
Kalanetika
Gravidjóga
Relaxační večery pro ženy s jógou
Logopedická poradna aneb Brousíme si jazýčky
Přednášky Mgr. Markéty Kicserové Hájkové, speciální pedagožky v peda-
gogicko psychologické poradně 

PŘÍLEŽITOSTNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
NOVĚ - KAŽDÝ VŠEDNÍ PRACOVNÍ DEN od 9.00 do 12.00 hodin
Děti budou hlídány „tetou“ s pedagogickým vzděláním a pozitivním 
přístupem k dětem; děti si budou moci nejen hrát, ale bude pro ně připraven
i program jako v mateřské školce s tím, že se v rámci týdne budou děti
věnovat každý den jiné aktivitě (hudba, výtvarná činnost, tvoření, cvičení,
mluvené slovo apod.)

UPOZORŇUJEME NA TYTO AKCE:
Úterý 5.5. od 16.30 hodin Tvořeníčko na téma: Motýlek
Čtvrtek 7.5. od 14.00 hodin Logopedická poradna aneb Brousíme si

jazýčky
Čtvrtek 7.5. od 16.30 hodin Předporodní kurz na téma: Porod
Středa 13.5. od 16.30 hodin Přednáška Mgr. Markéty Kicserové Hájkové

na téma: „Má tvrdou hlavu a někdy i něco
s ušima“ aneb o vzdoru a neposlušnosti

Sobota 16.5. od 15.00 hodin Barvičkový den - zábavné odpoledne 
s programem pro děti i dospělé v bývalém
pionýrském areálu v Čechově ulici

Úterý 19.5. od 10.00 hodin Rodinný den v Botanicusu ve středověké
vesničce v Ostré - divadelní představení, 
žongléři, ukázka starých řemesel, program
pro děti v zahradách

Čtvrtek 21.5. od 16.30 hodin Předporodní kurz na téma: První setkání
s miminkem

Úterý 26.5. od 16.30 hodin Tvořeníčko na téma: Na hradě straší
Středa 27.5. od 16.30 hodin Přednáška Mgr. Markéty Kicserové

Hájkové na téma: „Jako z hadích ocásků
aneb jak je to s hyperaktivitou“

Čtvrtek 28.5. od 16.00 hodin Maňáskové divadélko - Pohádka o štěňátku

Více informací a aktuální oznámení na webových stránkách 
w w w . m c p a r n i c e k . c z

Kontakt:
Mateřské centrum Parníček 
Čsl. Armády 29/11
Lysá nad Labem
www.mcparnicek.cz

Herna 
Pondělí 9.00 - 12.00
Úterý 14.00 - 18.00

Středa 9.00 - 12.00
Čtvrtek 14.00 - 18.00
Pátek 9.00 - 12.00

M C  b u d e  z a v ř e n o : 1 . 5 . ,  8 . 5 .  a  1 9 . 5 .

Mateřské centrum Parníček
zve děti a dospělé do středověké vesničky

v úterý 19. 5. 2009 10.00 - 15.00 hodin

Program:
● divadelní představení (nejen) pro děti

● vystoupení žongléra
● ukázka starých řemesel, která si budou moci děti i dospělí 

za zvýhodněnou cenu vyzkoušet (dráteník, provazník, hrnčíř, svíčkář, 
mýdlař, papírník, rýžovač zlata, košíkář, lukostřelec)

● něco malého k snědku (palačinky, koláčky) i k pití (šťávy)
● program pro děti v zahradách

Vstupné za dospělou osobu je 50 Kč, děti zdarma.
Nabízíme odvoz autobusem tam i zpět zdarma (omezený počet míst).

POZOR - PRODEJ VSTUPENEK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
JE POUZE V PŘEDPRODEJI v MC Parníček.

V areálu bude zajištěn jen prodej drobného jídla - jídlo (oběd) 
proto vezměte s sebou.

MC Parníček, Čsl. armády 29/11, Lysá nad Labem, www.mcparnicek.cz
Pořadatelem je Občanské sdružení Pro dětský úsměv, které je zřizovatelem

a provozovatelem MC Parníček.

AKCE JE POŘÁDÁNA ZA ÚČASTI MATEŘSKÝCH ŠKOLEK 
V LYSÉ N. L. A V OSTRÉ.

na dětský den
vBOTANICUSU

Polabské muzeum - Muzeum Bedřicha Hrozného si Vás dovoluje
pozvat, v předvečer výročí narození slavného lyského rodáka, na
přednášku: 

„Bedřich Hrozný
- 2. světová válka a léta po ní“

Bude se konat dne 5. května 2009 v 18:00 v muzeu v Lysé nad
Labem a přednese ji Ing. René Kopecký. Zároveň chystáme pro
všechny návštěvníky překvapení v expozici! 

Také Vás srdečně zveme na Chetitskou muzejní noc, 
která proběhne 15.5. 2009  v muzeu. Podrobnosti najdete 

na webových stránkách Polabského muzea: 
www.polabskemuzeum.cz, nebo na tel. +420 325 551 868, 

+420 731 449 380

LYSKÝ MONTMARTRE 2009
sobota 20. 6. 2009 od 12.45

Více v červnových Listech
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Maďarští studenti 
zahrají v kostele
V sobotu 9. května od 17.00 hodin 

v rámci mše svaté zahraje v kostele sv. Jana
Křtitele orchestr Hudební školy 

z Újfehértó z Maďarska.

O zpěv se postará Komorní soubor Tomáše Votavy.
Koncert se uskuteční v rámci 19. ročníku Nymburských

dnů B. M. Černohorského.

V s t u p n é : d o b r o v o l n é

Velikonoční pondělí se světoznámým pěveckým sborem
Ti, kteří na Velikonoční pondělí

dali před krásným, doslova letním
počasím přednost hudbě a zavítali

na tradiční velikonoční koncert,
určitě nelitovali. V našem barok-
ním skvostu, kostele sv. Jana
Křtitele, zazpíval světoznámý
pěvecký sbor Bambini di Praga.
Pod taktovkou Blanky Kulínské
a Jindřicha Lukáše sbor ve sklad-
bách světových a našich mistrů
nezůstal svému věhlasu nic dlu-
žen. I když kostel nebyl tentokrát
zcela zaplněný, atmosféra byla
přímo úžasná a posluchači svým
mohutným potleskem poděkovali
„Bambinám“ za krásno, kterého se
jim dostalo. To bylo umocněno
i výzdobou kostela v barvách jara.

Spokojeni byli i samotní účin-
kující. „Moc se nám tady líbilo,
byli tady úžasní lidé, překrásná

akustika, inteligentní posluchači,“
řekla po koncertu paní profesorka
Kulínská. Bambini di Praga kon-
certují po celém světě, ale přímo
o Velikonocích běžně nevystupují.
„My máme koncerty před a po
Velikonocích, ale mám takový
pocit, že jste první a jediní, kde
jsme hráli přímo o velikonočním
svátku. A byl to od vás geniální
nápad, protože k těmto svátkům
máme krásný repertoár,“ vysvětli-
la paní profesorka. A co čeká
Bambini di Praga v letošní sezo-
ně? „Máme před sebou velký
úkol. Budeme se spolupodílet na

Špalíčku Bohuslava Martinů. Děti
ze základních škol budou fungovat
jako baletní soubor a celé to
doprovodí velký orchestr. Dvě
představení plánujeme na druhou
polovinu června v pražském
Kongresovém centru,“ nastínila
nejbližší program sboru paní diri-
gentka. O prázdninách čeká

Bambini soustředění v Pasekách
nad Jizerou, na podzim pak spous-
ta koncertů a o Vánocích turné
v daleké Jižní Koreji. Velikonoční
koncert ve spolupráci s římskoka-
tolickou farností uspořádalo
Město Lysá nad Labem.

Jana Křížová (jzk)

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych využil této příležitosti

a poděkoval panu Jaroslavu Koníčkovi za
věnování květin na tradiční velikonoční
výzdobu kostela.

Stanislav Svoboda



10

5/2009 LISTY města Lysé nad Labem

Soutěže v Obchodní 
akademii v Lysé nad Labem
Protože už dávno platí, že

nejenom studiem živ je student,
organizuje obchodní akademie
pro studenty několik soutěží
v různých vyučovaných oborech
a předmětech.

Například v únoru se konalo
školní kolo soutěže v psaní na
klávesnici. První místo obsadil
Jan Doležal ze třídy 3. A, druhá
byla Petra Železníková ze 2. B
a na třetím místě se umístila
Jana Mádlová ze stejné třídy.
Tito studenti reprezentovali
školu v krajském kole soutěže,
které proběhlo 31. března
v Mladé Boleslavi. V silné kon-
kurenci 70 soutěžících se Jan
Doležal umístil na 11. místě
a Petra Železníková obsadila 17.
místo.

Školního kola soutěže v účet-
nictví, které se konalo 4. prosin-
ce 2008, se zúčastnilo 26 stu-
dentů ze třídy 4. A a 7 studentů
ze 4. B. Soutěž měla dva stupně
obtížnosti. Studenti během čtyř
hodinových bloků prošli všech-
na probíraná témata z účetnictví
a zaúčtovali všechny typické
účetní příklady. Do soutěže byl
zařazen i jeden blok účetnictví
pro certifikaci podle Svazu účet-
ních. Dva nejlepší studenti se
zúčastnili celostátního kola sou-
těže v Obchodní akademii ve
Znojmě. Lenka Zvěřinová
a Leoš Soustružník o soutěži
řekli: „Ve Znojmě se nám moc
líbilo, protože je to moc pěkné
město. Ovšem soutěž byla velmi
náročná. Skládala se ze dvou
bloků, z nichž jeden trval čtyři

hodiny a druhý hodinu a půl. Ale
byla to pro nás oba skvělá zku-
šenost.“

Další soutěže, které proběhly
na škole, byl Matematický klo-
kan a Olympiáda v českém jazy-
ce. Úskalí matematiky nejlépe
zvládl student 4. ročníku Radim
Vojta, s češtinou si zase nejlépe
poradily Darina Holcmanová ze
3. A a Lucie Rubešová ze 2.
A. Lucie Rubešová obsadila
v okresním kole soutěže 2.
místo a postoupila do krajského
kola.

Pravidelně se škola účastní
také Celostátní matematické
soutěže pro SOU a SOŠ v Praze.
Letošní ročník proběhl 27. břez-
na. 2009. 

Již tradičně se škola účastní
soutěže vyhlašované Středočes-
kým krajem, Kanceláří hejtma-
na s názvem Středoškoláci
a Evropa. Je určena pro první až
třetí ročníky středních škol
z Burgundska, Opolského voj-
vodství, středních škol Porýní-
Falce a ze Středočeského kraje.
Účastní se jí skupiny deseti
žáků. Ty odpovídají na otázky
o Evropě a o historii a součas-
nosti tří partnerských regionů.
První cena je velmi lákavá - tří-
denní pobyt v Bruselu pro celou
skupinu, takže všichni usilovně
hledají správné odpovědi na
Internetu a doufají, že zodpoví
všechny otázky správně.

S využitím materiálů 
kolegů a žáků zpracovala 

Alena Šmídová

Odešel dobrý člověk
MVDr. Pavel Doubek je

mrtev. Stručné oznámení
o odchodu z tohoto světa dobré-
ho a moudrého člověka. Odešel
ve stáří nedožitých 63 let po
vážné chorobě, dne 5. dubna
letošního roku. Pochován byl do
rodinné hrobky na hřbitově
v Plzni.

Měl jsem možnost poznat
pana Doubka a setkávat se s ním
často ve svém rodném statku,
kde měl ustájeno svých 12 koní.
Byl veterinář, drezér, iluzionista,
ale především zanícený chovatel
koní, které velmi miloval a s vel-

kým úspěchem cvičil. O tom
svědčí i to, že s nimi každoročně
pobýval půl roku ve Švédsku,
kde předváděl vrcholná čísla
drezúry. Předváděl své umění
i na výstavě „Kůň“ na lyském
Výstavišti.

Se svými koňmi procestoval
vedle Švédska i valnou část
Evropy a Střední Asie. Vystu-
poval též v televizi a zúčastňoval
se iluzionistických vystoupení
po celé republice.

Nechť mu je země lehká.

Václav Mrkvička

Američtí učitelé 
v Lysé nad Labem

Američtí učitelé ze středních
škol z Chicaga a Jižní Karoliny
navštívili v rámci jazykově
zaměřeného projektu DID
(Deliberating in a Democracy)
Střední odbornou školu
a Střední odborné učiliště
v Lysé nad Labem. 

Na přelomu března a dubna
2009 navštívili Českou republiku
v rámci projektu DID američtí
učitelé. Jazykově zaměřený pro-
jekt je rozložen do celého školní-
ho roku a jeho součástí je i vzá-
jemný výměnný pobyt pedagogic-
kých pracovníků. Čeští učitelé
mohou studovat vzdělávací
systém v USA a američtí učitelé
zase u nás. Rovněž se při této pří-
ležitosti diskutují společná témata
projektu, která během školního
roku řeší studenti zúčastněných
škol. Jejich aktivity pak vrcholí
například telekonferencí s americ-
kými studenty. Mezi zajímavé dis-
kusní problémy patřila letos pro-
blematika domácího násilí, volba
prezidenta USA nebo kontroverz-
ní téma - trest smrti.

Američtí učitelé, kteří letos
navštívili naši republiku, zvolili
návštěvu Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště
v Lysé nad Labem. Odborné
střední školství je totiž pro
Američany velká neznámá.
Odborná příprava na budoucí
povolání se v USA posouvá až na
pomaturitní studium a střední
školy jsou zaměřeny všeobecně.
Z tohoto důvodu si učitelé americ-
kých High schools prohlíželi
školu v Lysé velice pozorně.

Navštívili odborné ateliéry, dílny
a v hlavní budově se pak setkali se
studenty na společném prezentač-
ním programu. Hosté byli nadšeni
z řady specializací, které škola
nabízí. Fotografovali si výtvarné
práce grafiků a modely, které
dovedně navrhují i realizují mode-
láři či operátoři oděvní výroby.
A závěrečná módní přehlídka, kte-
rou studenti připravili, byla pří-
jemnou tečkou za náročným dnem
amerických hostů v Lysé. 

Studenti lyské školy si však
rovněž odnesli zajímavé poznatky
o americkém školství. Nejvíce asi
zaujaly informace o sociálních
programech pro studenty z ekono-
micky slabších rodin, bezpečnost-
ní opatření na školách či systém
hodnocení…Také materiální
vybavenost se nedala s většinou
našich škol srovnat. 

Při výměně názorů na oba
vzdělávací systémy se studenti
s učiteli shodli, že každý má svá
pozitiva i negativa. Pozitivem
amerického modelu byla napří-
klad právě vybavenost škol či vše-
stranná péče o studenty v době
jejich vzdělávání i ve volném
čase. Školy tam vytvářejí určité
zázemí, které často supluje i rodi-
nu. Jednoznačným pozitivem čes-
kého školství byla pro Američany
jeho odborná příprava na úrovni
středoškolského vzdělávání.

Škoda jen, že tato naše před-
nost se pomalu z českého školství
vytrácí… 

Bc. Libuše Kolářová,
Ing. Eva Küblbeková,

Mgr. Monika Fandáková
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Je možná záchrana kubistické vily v Litoli?

Jak jsem psal v předchozích
Listech, je zřejmé bezprostřední
ohrožení kulturní památky v cent-
ru Litole. Tato zpráva nevybočuje
z řady podobných, které se na nás
valí z médií. Kulturní odkaz
našich předků je některým vlastní-
kům dobrý jen ke zpeněžení
a nebo ve většině případů k oblí-
benému a hlasitému remcání na
památkáře. Pokud se kladně
vyjadřují o památkách, tak jen
v souvislosti s hrady a zámky. Jiné
kulturní dědictví jako by neexisto-
valo.

Tato skutečnost je zřejmá
i z dosavadního přístupu společ-
nosti ARS Altmann Praha spol.
s r. o., která ani po osobním jedná-
ní s památkáři nevyvinula žádnou
iniciativu k záchraně objektu.
A čas běží! Pokud se nepodaří
zajistit vilu do zimy před dalším

zatékáním do stře-
chy a stropů v prv-
ním patře, nebude
zjevně dlouho co
chránit. 

Po listopadu
1989 máme mož-
nost se aktivně
zapojovat do dění
kolem nás.
Skupině nadšenců
z Litole není osud

vily lhostejný a rozhodli se aktiv-
ně do záchrany vily zapojit.
Založili občanské sdružení „Za
záchranu kubistické vily archi-
tekta Emila Králíčka v Litoli,
o. s.“, jehož cílem a posláním je
především aktivní účast při jedná-
ní s památkovými úřady a vlastní-
kem vily, pořádání přednášek,
výstav a propagace vily jako kul-
turní památky našeho města.

Členem sdružení se může stát
osoba starší 18 let, která se dobro-
volně přihlásí a zaváže se plnit sta-
novy sdružení. O přijetí nového
člena se rozhodne po vyhodnocení
půlroční činnosti a přínosu pro
záchranu vily. Zájemci se mohou
přihlásit na adrese Sídliště 1461,
Lysá nad Labem nebo email svo-
boda@mestolysa.cz.

Za OS Stanislav Svoboda

Popelka v Dětském domově 
v Milovicích

Dne 27. února 2009 jsme nav-
štívily Dětský domov v Milo-
vicích s divadelním představením
pohádky O Popelce. Pohádka se
dětem velice líbila, a protože před-
stavení pozorně sledovaly, dostaly
od nás dárečky. Měly jsme mož-
nost si dětský domov prohlédnout

a pohrát si s dětmi. Vzhledem
k tomu, že naše představení mělo
úspěch, zopakovaly jsme ho i pro
žáky 1. a 2. tříd Základní školy
Komenského v Lysé nad Labem.

Studentky 4. A
Obchodní akademie 

v Lysé nad Labem

Maškarní zábava v Jiřicích
Na závěr letošní plesové sezó-

ny uspořádal Taneční klub dospě-
lých Lysá nad Labem v Jiřicích
dne 4. 4. 2009, za finanční podpo-
ry obce, maškarní zábavu. A tak
se do místní hospůdky přišlo
pobavit na 60 milovníků tance
a country muziky. K tanci a posle-
chu hrála tradičně pohodová kape-
la Kotlíci. K vidění bylo spoustu
nápaditých masek, z kterých se

letos nejvíce líbily Bob a Bobek -
králíci v klobouku, Obelisk
a Kleopatra, Markuša, myška,
Zoro, bezdomovci a mnoho dal-
ších skvělých masek. Všichni se
dobře bavili a loučili s přáním se
za rok znovu sejít. Je tedy dost
času vymyslet za jakou masku jít
příště, aby se maškarní zábava
opět vydařila.

Za TKD Miloslav Škoch 
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Konopné drogy (marihuana, hašiš)
Produkty konopí jsou v součas-

né době nejrozšířenější a nejoblí-
benější nelegální drogou mezi
mládeží. Je to dáno především
jejich oproti ostatním drogám
relativnější dostupností. 

Marihuana (tedy sušené květo-
vé palice a listy konopné rostliny)
je často k dostání zdarma, nebo
velice levně, což její oblibu ještě
zvyšuje. Nebezpečí spočívá přede-
vším ve zdravotních rizicích spo-
jených s formou užívání (kouře-
ním). Riziko hrozí také při konzu-
maci marihuany v jídle - vzhle-
dem k praktické nemožnosti
odhadnout účinnou dávku, která
se přidává do např. marihuano-
vých bramboráků, dochází často

k předávkování, které však nekon-
čí smrtí, nýbrž i několik dní trvají-
cím silným nevolnostem, výraz-
ným útlumem a někdy i bezvědo-
mím.

Hašiš je lisovaná pryskyřice zís-
kávaná z květových palic konopné
rostliny. Hašiš obsahuje asi 5x více
účinných látek než marihuana.
Užívání hašiše je méně častější než
užívání marihuany. V obou přípa-
dech však u jedinců, kteří zneuží-
vají konopné produkty, do-chází
k nárůstu apatie, ke snížené schop-
nosti provádět plánovitou činnost
a k narušení kreativity a abstraktní-
ho myšlení. Produkty konopí
mohou vyvolat psychickou, nikoli
však fyzickou závislost. 

Vzhled: marihuana -
květové palice (při stisknutí
lepící se mezi prsty), sušené
listy, malá hnědá (zelená)
semena
hašiš - smolnaté hrudky, liso-
vaná hnědá (černá) hmota
vzhledem podobná čokoládě nebo
asfaltu

Způsob užití: kouření (ručně
balených cigaret - tzv. jointů),
pojídání 

Příznaky: zarudlé oči, nepři-
měřený smích, typický zápach
pálící se trávy, zrychlení tepu,
poruchy krátkodobé paměti,
změny nálad, při akutní intoxikaci
zvýšení chuti k jídlu

Rizika: nepředvídatelné
úzkostné stavy, poruchy paměti,
soustředění a vnímání, riziko
zhoubných nádorů, onemocnění
dýchacího systému, riziko doprav-
ních nehod (schopnost řídit moto-
rové vozidlo je i po 24 hodinách
po požití značně snížena), duševní
poruchy - u psychicky labilnějších
jedinců nebo u jedinců s genetic-
kou predispozicí dochází pod vli-
vem produktů konopí k „nastarto-
vání“ jinak skrytých psychických
poruch (epilepsie aj.), psychická
závislost.

Kontaktovat nás můžete na
následujících telefonních číslech
a adresách:

Sběr odhozených injekčních
stříkaček, výměnný program
a poradenství pro uživatele
návykových látek přímo v Lysé
nad Labem:
Tel.: +420 724 087 925 - Míša,
Míša, Zuzana, Ondřej, Lukáš
V Lysé nad Labem jsme každé
úterý od 12:00 do 16:00
e-mail:
streetwork@os-semiramis.cz
Poradenství pro uživatele,
rodiče a blízké osoby, zprostřed-
kování léčby apod.:

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

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

Město Lysá nad Labem - sez-
nam pejsků, kteří čekají na svého
nového pána

Kříženec č. 68
- pes, štěně 10 měsíců, hlídací,
vhodné na zahradu

Kříženec ovčáka č. 69
- fena, stáří 2 roky, klidná, přítul-
ná, vhodná zahradu s vysokým
plotem

Kříženec labradora s ovčákem
č. 70
- pes, stáří 2 roky, klidný, vhodný
na zahradu

Kříženec kokršpaněla č. 7
- pes, stáří 4 roky, kamarádský,
klidný, vhodný ke starším lidem,
přítulný

Bígl č. 9
-  pes, stáří 2 roky, temperament-
ní, kamarádský, hodný

Kříženec č. 10
- pes, stáří 2 roky, kamarádský,
vhodný do bytu i na zahradu

Kříženec kokr-jezevčík č. 11
- pes, stáří 3 roky, klidný, hodný,
přítulný

Kříženec ovčáka č. 15
- pes, stáří 3 roky, klidný, vhodný
na zahradu

Kříženec bělošedý č.16
- pes, stáří 2 roky, přátelský, snese
se s ostatními psy, nutné vyšší
ploty

Kočky, kocouři a koťátka dle
aktuální nabídky.

Město Lysá nad Labem by
rádo touto cestou poděkovalo
všem dobrým lidem, kteří se
ujali našich opuštěných pejsků.
Seznam čtyřnohých kamarádů
nalezených v okolí města najde-
te na (www.mestolysa.cz) pod
odkazem listy, taktéž v měsíč-
ním vydání listů města Lysá nad
Labem.

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hraba-
nov č.p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí, které si
můžete přijít prohlédnout. Doba
pro návštěvy útulku je PO - ČT
8,00 - 13,00, PA 8,00-12,00 a kaž-
dou první sobotu v měsíci od 9,00
- 11,00.

Noví majitelé, kteří se ujmou
pejska z útulku, jsou osvobozeni
z platby (roční poplatek za psa) po
dobu dvou let. MěÚ Lysá n. L.
děkuje všem občanům, kteří pro-
jeví zájem o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Durdanová Alena

Městská policie, která zajiš-
ťuje odchyt toulavých psů
v Lysé nad Labem, vždy po
odchytu pejska vyfotí a uloží na
internetové stránky www.mesto-
lysa.cz pod odkazem městská
policie - odchycení psi. Tímto je
umožněno občanům, kterým se
zatoulal pes, ihned zjistit, zda se
nenalézá v útulku v Lysé nad
Labem.

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Za Lysou krásnější XXII.
Jarní záhony jsou jen chvilko-

vou záležitostí. Oč kratší dobu
v uličním prostředí působí, o to
více si jich po dlouhé zimě všímá-
me. Předzahrádky v ulici U Kříž-
ku u domů 1315 a 1282 byly tak
zajímavé, že mne donutily zastavit
kolo a fotit. Kromě dlouhého zá-

honu růží a kosatců, který se
v plné kráse předvede až v červnu,
mne zaujalo množství drobných
cibulovin. Žluté krokusy a bílé
sněženky doslova zářily na celou
ulici a to se mezi nimi již klubaly
tulipány a narcisy.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda
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Vzpomínka na Heidrichiádu
Dne 27. května 1942 provedli

čeští parašutisté, vycvičení v Ang-
lii, atentát na říšského protektora
Heidricha, který byl bezohledný
nacista. On byl hlavním viníkem
vyvraždění milionů evropských
Židů. Věřil, že nacisté vyhrajou
válku a připravoval i likvidaci čes-
kého národa. Hitler po atentátu sli-
boval Čechům pomstu.

Tenkrát mi bylo dvacet let,
dojížděl jsem denně do Prahy do
zaměstnání. Právě 27. května jsem
si vzal jiné sako a zapomněl jsem
doma všechny doklady, včetně
jízdenky na vlak. Měli jsme ve
vlaku svoji partu a nebylo pro-
blém do Prahy dojet bez jízdenky.
Ovšem odpoledne, když jsem při-
šel na Denisovo nádraží, jsem zji-
stil, že nádraží bylo zablokované,
v hale bylo několik set lidí, čekali
na svůj vlak, ale pouštěli jen po
kontrole dokladů. Nebyl to pří-
jemný pocit. Známí mi radili,
abych zůstal v práci, že mi dokla-
dy přivezou druhý den. Namítal
jsem, že je nebezpečí, že kamkoli
může přijít německá kontrola a to
by byl konec. Pomocí jednoho
železničáře jsem se dostal do
vlaku, který byl doslova přecpán.
To byly ještě staré dřevěné vago-
ny, a tak jsem při cestě seděl na
schůdkách. Konec byl dobrý.

Nikdy jsem již nezapomněl
doklady. Asi čtyři dny po atentátu
jsme cestou na nádraží potkali
hlídku německé polní policie,
která byla silně ozbrojena. Šli od
nádraží směrem do města. Po
návratu z práce jsem se dozvěděl
smutnou novinu. Policie šla od
nádraží a pak zahnula do Zahradní
ulice, ve které jsou dodnes čtyři
rodinné domy. Všechny tyto domy
se staly předmětem policejní pro-
hlídky. Navštívili i náš dům.

Babička byla sama doma a byla
hrůzou bez sebe. Byla švadlena,
a když šila pro některého sedláka,
dostala od něj pytel mouky a ten
byl schován v malé komůrce.
Potraviny byly tenkrát na lístky,
ale prohlídka nebyla zevrubná, jen
zastrašující.

Z našeho domu šli policisté
k sousedům. Dům byl rodiny
Šinkmajerových. Zde jejich pro-
hlídka skončila, šli sem totiž naji-
sto. Odvedli s sebou Jana Šinkma-
jera a nikdy ho již nikdo neviděl.
Hned po atentátu nastala pro náš
národ doba hrůzy. Každý den byly
ve všech novinách uveřejňovány
seznamy lidí, kteří byli popraveni
- důvod schvalování atentátu.
Bohužel během krátké doby byl
v těchto seznamech i Jan Šinkma-
jer.

Jan Šinkmajer dojížděl do
Prahy do práce a právě 27. května
jel tramvají, která musela zastavit
právě v místech atentátu a všichni
cestující byli svědky atentátu.
Každý si jistě dovede představit
pocity, rozrušení i zmatek všech
cestujících. Jan Šinkmajer se vrá-
til do práce a všude i po cestě
vykládal, co viděl. Vykládal to
i ve vlaku po cestě domů i v Lysé.
Jak mohlo Gestapo zjistit, že jeden
z cestujících tramvaje je z Lysé
a k tomu jeho adresu? Nikdy se
nezjistilo, kdo ho udal, ale zlých
lidí je moc. Jan Šinkmajer byl
hodný člověk, v Lysé byl oblíbe-
ný, v mládí hrál i za klub SK Lysá
fotbal. Dům rodiny Šinkmajerů 
od té doby změnil několikrát maji-
tele, a tak je jeho jméno zapome-
nuto.

Ale opakuji, byl to hodný člo-
věk a byl popraven jen proto, že
viděl atentát. Čest jeho památce.

kol-

Od počátku 19. století probíha-
lo v Čechách komplexní mapová-
ní celé země. Bylo v pořadí již
druhým projektem tohoto druhu
a podle iniciátora, císaře Františka
I., se tradičně nazývá „Františ-
kovo“. Narozdíl od předchozího
„Josefova“ mapování se již opíra-
lo o pevnou a přesně určenou tri-
angulační síť.

Stejně jako předchozí mapova-
cí akce, i „Františkovo“ mapování
bylo záležitostí armádních geo-
metrů. Vyměřování triangulačních
bodů započalo roku 1806, na
lyské panství přišla řada v roce
1811. Podstatou vyměřování bylo
sestavení sítě přesně určených
bodů, která pak sloužila k dalšímu
zakreslení terénu. Z každého bodu
musely být vidět minimálně další
dva body. Zaměřené body byly
označeny dřevěným kůlem, jenž
měl být při následné „stabilizaci“
nahrazen kamenem.

Vyměřování na lyském panství
ilustruje přípis krajského úřadu
v Mladé Boleslavi z roku 1811.
Především se připomíná, že pan-
ství a magistrát musí být vyměřo-
vací komisi a jejímu doprovodu ve
všem nápomocni. Též by měli
poskytnout „přidavače“ (Handlan-
ger) - tedy pomocníky „k ruce“,
„odvinovače“ (Wegweiser) - patr-
ně lidi na odvíjení provazu
k vyměřování a koně, a také se
nikterak nepříčit těm důstojní-
kům, kteří jsou v „soupisu“ osob,
jež budou vyměřování provádět.
V této souvislosti se připomínalo,
že hejtmana barona Hillera nahra-
dí nadporučík Fretsch. Závěrem
se připomíná, že pokud již existují

starší triangulační značky a jsou
nějak poškozeny, je zapotřebí je
okamžitě opravit.

Se zachováním označení trian-
gulačních bodů byl vůbec pro-
blém. Další zprávy vypovídají
o jejich velmi problematické údrž-
bě. Již roku 1813 referuje vrchní
lyského panství, Karl Czerkauer,
že dvě značky byly poškozeny a je
třeba je opravit. Přesněji řečeno:
„zčásti byly některé kůly zcizeny,
jiné vyvráceny větrem a zlome-
ny.“ Jednalo se o značku na Šibe-
ničním vrchu a o značku při vinici
pana poštmistra. Jak je zřejmé
z dalších dokumentů, jednalo se
o značku v poloze „Na Viničkách“
západně od Lysé. Vrchnost dodala
skrze svého forstmistra na určená
místa dřevo, z kterého měli náde-
níci najatí městem značky obno-
vit. Zhruba za šest dní lyský
magistrát hlásil, že byl úkol spl-
něn.

Příliš to však nepomohlo, neboť
o tři roky později hlásil vrchní
Czerkauer znovu ten samý neutě-
šený stav s tím, že ozřejmil i třetí
a poslední triangulační bod na
panství, místo v polích poblíž vsi
Stratova. Dle mapy II. vojenského
mapování se zjevně jednalo o vrch
Stratov, severně od stejnojmenné
vesnice. Všechny tři značky byly
zničeny a dříví ukradeno. Czer-
kauer výslovně připomínal obno-
vu značky „Na Viničkách“, která
byla na pozemcích města. S touto
značkou byly patrně závažnější
problémy a není tak divu, že se
jako jediná neobjevila na výsled-
ném otisku mapy II. vojenského
mapování v polovině 19. století.
Poškozenou triangulační síť bylo
potřeba urychleně obnovit, neboť
ve Vídni se již připravovalo zamě-
ření nového katastru, zv. „stabil-
ní“, jehož autoři chtěli právě
vojenskou triangulační síť využít
při přeměřování veškeré půdy.

PhDr. Michal Řezníček

Archivní 
střípky

Zajímavé fasády
Předem podotýkám, že archi-

tektura není mou specializací, ale
nedalo mi, abych veřejně nepo-
chválil na místní poměry naprosto

úžasnou obnovu fasá-
dy. Shodou okolností
to jsou dva sousední
domy v Čechově ulici
č. p. 694 a 690. Nějak
takto si představuji
cit pro architekturu
a radost z detailu.
Škoda, že tak krás-
ných fasád a domů
ubývá.

Za odbor ŽP
Stanislav Svoboda



14

5/2009 LISTY města Lysé nad Labem

Zásahy za první tři měsíce roku 2009
Když bujaré veselí příchodu

nového roku trvalo už bezmála
hodinu, byl naší jednotce vyhlášen
požární poplach. Hořelo osobní
auto ve Školské ulici v Milovicích.
Vyjela dvě vozidla a devět členů.
Auto naštěstí stálo osamocené
a požár se dále nerozšířil. 

Dne 2. ledna po osmnácté hodi-
ně byla hlášena nehoda dvou
osobních aut na silnici Lysá nad
Labem - Milovice. Provedli jsme
zajištění místa nehody, protipožár-
ní opatření a po vyšetření PČR
odklizení vozidel a úklid vozovky. 

Dne 3. ledna dopoledne jsme
byli přizvání k pátrání po pohřešo-
vané osobě. Byl nám určen pro-
stor kolem potoka Mlynářice od
Benátecké Vrutice k Milovicům.
Akce, které se zúčastnilo 20 členů,
byla ve 12.30 hodin odvolána. 

Dne 5. ledna deset minut před
polednem nás povolali k pomoci
zdravotní záchranné službě s nalo-
žením pacienta. 

V úterý 13. ledna v půl dvanác-
té jsme vyjeli hasit kontejner do
ulice Za Zámkem v Lysé nad
Labem. 

Ve středu 21. ledna v půl páté

odpoledne byla hlášena dopravní
nehoda osobního auta, které bylo
na střeše. Po příjezdu bylo na
místě zjištěno, že se zde nikdo
nenachází. Provedli jsme protipo-
žární opatření a vše předali PČR. 

V sobotu 24. ledna byla naše
jednotka vyslána do Armádní

ulice v Milovicích k požáru sklep-
ních prostor. Včasným ohlášením
a rychlým zásahem se požár
nerozšířil. 

První požár suché trávy byl
nahlášen 3. února v patnáct hodin.
Jednotka vyjela s dvěmi cisterna-
mi do prostoru letiště Boží Dar.
Na základnu jsme se vrátili
v 15.40 hodin. 

Třetí dopravní nehodou v tomto
roce, na kterou jsme vyjížděli,
byla opět pod kopcem Šibák, a to
5. února po šestnácté hodině. Toto
místo je snad magnetem na neho-
dy. Mírná pravotočivá zatáčka
z klesajícího kopce svádí možná
k vyšší rychlosti, a když je namrz-
lá či zablácená silnice, může to být
past na řidiče. 

Devátého února v 11.15 hod. je
hlášen požár v budově na náměstí
v Lysé. Průzkumem bylo zjištěno,

že se jednalo o prasklý teplovodní
bojler, z kterého unikla pára omy-
lem považovaná za kouř. 

Naopak kouř a plameny jsme si
užili při požáru sazí v komíně ve
Dvorcích 11. února ve 20 hodin.
Nejprve jsme za pomoci automo-
bilového žebříku do komína nasy-
pali písek k uhašení plamenů
a poté kominickou růžicí strhli ze
stěn doutnající saze. Vybíracími
dvířky dole se saze a písek vybíral
a venku kropil vodou. Majiteli
bylo doporučeno prohlédnout
komín odborníkem. 

V pátek 13. února byl smolný
pro řidiče osobního auta jedoucího
od Lysé nad Labem ke Starému
Vestci. Svoji bezohlednou jízdu
zakončil nárazem do betonového
mostku polní cesty před Starým
Vestcem. Před naším příjezdem
byl již v péči ZZS. Provedli jsme
zachycení unikajících kapalin.
Odpojit akumulátor jsme nemuse-
li, neboť při nárazu auta do most-
ku se odpojil sám. 

V sobotu ve třičtvrtě na osm
ráno jsme opět vyjeli k požáru sazí
v komíně, tentokrát v ulici Česko-
slovenské armády v Lysé n. L. 

V pátek 20. února v 10 hodin
jsme byli povolání k dopravní
nehodě osobního automobilu na
silnici číslo 272 u semické křižo-
vatky. Po příjezdu na místo naše
jednotka nezasahovala, protože
zde již byla jednotka HZS
Nymburk. Vozidlo bylo mimo sil-
nici v lese, a tak nebránilo provo-
zu. 

Dne 4. března v 16.10 hodin
v prostoru obce Dvorce jsme
poskytli technikou pomoc zdra-
votní záchranné službě při nalože-
ní pacienta na špatně přístupném
místě. 

Dne 10. března 2009 v 11.21
hodin vyjížděla naše jednotka

k požáru sklepa v rodinném
domku v obci Ostrá. V zakouře-
ném objektu byl proveden prů-
zkum v dýchací technice, při kte-
rém byl zachráněn uvězněný pes -
jezevčík. Použit k hašení byl vyso-
kotlaký proud a přetlakový venti-
látor k odvětrání objektu. 

V sobotu 14. března byly tři
výjezdy. 

První byl v sedm hodin ráno.
Jednalo se o pomoc zdravotní
záchranné službě s naložením
pacientky do sanitního vozu. Tady
bych chtěl zmínit nekázeň někte-
rých občanů, kteří si na chodby
a schodiště umisťují různé před-
měty a znesnadňují tím průchod-
nost. Dále jsme se setkali s bezo-
hledně zaparkovanými auty, kdy
sanitka musela projíždět křovím
a parkem. 

Druhý sobotní výjezd byl na
dopravní nehodu osobního auto-
mobilu ve 13.20 hod. na ulici Čes-
koslovenské armády při odbočce
do ulice Okrsek. Po odpojení aku-
mulátoru a zamezení úniku PHM
policie pořídila dokumentaci a my
jsme mohli odklidit auto z vozov-
ky. Na základnu jsme se vrátili ve

14 hodin. 
V 17.30 hodin jsme byli povo-

láni po třetí, a to na asistenci při
přistání vrtulníku záchranné zdra-
votnické služby, který zde byl pro
zraněného mladého chlapce.

V úterý 17. března v devět
hodin jsme byli svoláni k výjezdu
na dopravní nehodu osobního
automobilu na silnici mezi obcemi
Dvorce a Benátky nad Jizerou. Při
navázání spojení s operačním stře-
diskem a žádosti o upřesnění místa
nehody byla jednotka odvolána,
jednalo se o nehodu u obce
Brodce.

Za SDH Lysá nad Labem
Jiří Ziegelheim

Sbor dobrovolných hasičů města Lysá nad Labem 

si dovoluje pozvat spoluobčany města na

Den otevřených dveří,

který se uskuteční dne 30. května 2009 od
13.00 hodin v areálu hasičské zbrojnice.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout historickou i současnou
hasičskou techniku v areálu zbrojnice, kde mimo jiného proběh-
ne koncert hasičské dechové hudby našeho sboru. Při této příle-
žitosti bude uskutečněn tradiční závod branné všestrannosti
mladých hasičů o pohár starosty města Lysá nad Labem. Tento
závod bude odstartován v 10:00 hodin v zámeckém parku.

Na akci Vás srdečně zvou hasiči města 
Lysá nad Labem.
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Co mě trápí
Podél silnice k Velasu byla

vysázena alej vzrostlých modřínů.
Byla krásná. Čtrnáct pyramidálně
zapěstovaných korun zářilo na
dálku jasnou zelení. Dnes tu stojí
jen 6 zcela uschlých a 8 víceméně
zmrzačených stromků. Stromky
začaly usychat od vrcholu. Z toho
usuzuji, že měly nedostatek vláhy
v kořenovém balu a tím sílu vytla-
čit potřebné živiny a vodu do
vrcholových partií. Ještě smutněj-
ší je pohled na stromořadí třešeň
ptačí podél silnice do Stratova.
V tomto případě nejde o jedince,
ale o stovky stromků, které zřejmě
rovněž uschly nedostatkem vláhy.
Není to zde první pokus o obnovu
původní zeleně. Všechny skončily
stejně. Úplným nezdarem. Nedo-
statkem následné péče.

Nevím, kdo nese za tento stav
odpovědnost. Nevím, zda jde
o opomenutí, nedbalost či šlendri-
án. Jedno však vím zcela určitě.
Kdo to zaplatí. My všichni ze
svých daní.

Občas někdo reaguje na moje
články. Naposledy mě upozornila
paní Marešová z Okrsku na chod-

ník před číslem 784 na náměstí
Bedřicha Hrozného. Je tu krásná
mozaiková dlažba, zcela rovná,
bez problubní. Podél obrubníku je
jen úroveň pokleslá, jako následek
nedávné nekvalitně obnovené
zádlažby po inženýrských sítích.
Co je však na dlažbě zajímavé, 
je letopočet provedení. Velkými
číslicemi čteme rok 1897. V té
době byl majitelem usedlosti pan
Josef Žlab a jak píše páter
Vojáček, domek sloužil jako poš-
tovní úřad, tehdy pod domovním
číslem 181. Kdo dodnes kvalitní
dlažbu před 112 lety zhotovil jsem
se nedočetl. Je zde pouze mono-
gram LZ, zřejmě iniciály majitele
firmy, která zádlažbu provedla.
Zato jsem se dočetl, že tady
v naprosté chudobě zeřela bývalá
majitelka lyského zámku, kněžna
Štěpánka Rohanová. Po přestavbě
sloužil dům jako Baťova prodejna.
Trápí mě, proč my v dnešní době,
při takovém pokroku, neděláme
tak dobře, aby nám chodníky
sloužily zachovale též sto let. Čím
to asi je?

Václav Mrkvička

Zámecký park v dubnu
V březnových Listech jsem

nastínil směr údržby a obnovy
zámeckého parku pro nejbližší
dobu. Po dlouhých 60 letech se ze
severní louky podařilo panu
Kolářskému odstranit cca 15
nákladních vozů betonu a písku
z bývalé letní scény. Jsme tak zase
o krok blíže k původní terénní

modelaci nejbližšího okolí zámku.
V těsném sousedství pak do nově
uvolněných skupin jasanů dosadil
8 ks pyramidálních tisů (Taxus
baccata). Tímto pro změnu sledu-
je hmotovou členitost porostů
a formování budoucích průhledů
v parku.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Rytířské turnaje v zámeckém
parku v Lysé

Ve dnech 11. 4. - 13. 4. vystou-
pila skupina Traken se svými
rytířskými turnaji v zámeckém
parku. Zde se rytíři utábořili
se svými stany a vybudovali
tribunu pro své hosty. Počasí
bylo nádherné, a tak se každý
den tribuna zaplnila zvědavý-
mi návštěvníky. Rytíři vjeli na
bojiště na nádherných koních
v historických kostýmech.
Předváděli v různých disciplí-
nách své rytířské umění. Mezi
rytíři byla i krásná princezna
Adriana, která statečně bojo-
vala a v některých rytířských
soubojích své mužské protěj-
šky dokonce porazila.
Obecenstvo se bavilo a každý
fandil svému favoritovi.
O přestávce si děti mohly
vyzkoušet střelbu z luku na

terč, hod kroužkem nebo jízdu na
rytířském koni.

Jitka Fialová, kronikářka 

MO ČRS Lysá n. L. a Rybářský klub Lysá n.L. 

Vás srdečně zvou na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
pro děti i dospělé

které se konají dne 23. května 2009 na rybníku
OKROUHLÍK v Lysé n. L. (Poděbradova ul. u žel. trati)

kategorie závodníků:
mladší žáci - starší žáci - dospělí (nad 15 let) - senioři (od 60 let)

Oddělené závodní sektory pro žáky (jižní břeh) 
a ostatní (západní a severní břeh).

Startovné: dospělí 100,- Kč, děti a senioři zdarma.
Hodnotí se celková délka všech ulovených ryb. Za každého uloveného
kapra, nebo amura se připočítá bonus 30 cm. Lovit se smí na 1 prut s
1 háčkem, na položenou nebo plavanou.
Ryby musí být ihned po změření šetrně vráceny do vody. Každý účast-
ník si může ponechat jednoho kapra o délce od 40 do 60 cm, kterého
sám ulovil. Asistence další osoby kromě podebrání ryby je nepřípustná.

Hodnotné ceny pro každou kategorii. Občerstvení zajištěno.

Prezentace od 7.00 - Rybolov od 8.00 do 11.00 
- Vyhlášení vítězů 11.30 - 12.00

V případě velmi nepříznivého počasí se závod nekoná.
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1. Klíčový servis CMZS  
(cech mechanických zámkových systémů)

v Lysé nad Labem 
U Nové hospody 912/16;

Na litolské straně podchodu ČD; 
Út 16 - 18 hod., Čt 15 - 18 hod.
Pá 14 - 18 hod., So 12 - 18 hod

P r o  b e z p e č í  V a š e h o  d o m o v a

● cylindrické vložky MUL-T-LOCK, GUARD, FAB, Arco,
(ve 2., 3. a  4. bezpečnostní  třídě, dle pyramidy 
bezpečnosti)

● bezpečnostní kování vchodových dveří
● přídavné bezpečnostní zámky
● bezpečnostní dveřní řetízky
● dveřní kukátka
● zhotovení nových klíčů - kopií cylindrických 

a důlkových klíčů dle originálu klíče, karty, 
nebo kódu; dozické klíče, tvarové klíče

● vybrané druhy autoklíčů
● sjednocení vložek na stejný klíč
● systém hlavního a generálního klíče
● klíčařská bižuterie, visací zámky

Tomáš Sedláček Telefon: 325 510 230
IČ: 45068593 večer: 325 561 144
nejsem plátcem DPH mobil: 604 949 944

e-mail: sed.tom@seznam.cz

Reakce na reakci
Je to již poněkolikáté a nejedná

se pouze o příspěvky do diskuse,
které jsem napsal do Listů já a nebo
pan Ježek, příp. někdo jiný, kdy má
pan starosta nějaké nadlidské,
mocenské oprávnění jako „majitel“
Listů napsat reakci na články, aniž
ještě vyjdou. Nevím, co na to říká
redakční rada, je snad pod nějakým
„demokratickým“ nátlakem?
Jednání pana starosty, a nejen
v tomto směru, považuji přinejmen-
ším za neetické a ve svých důsled-
cích za zcela nemorální. Ne nadar-
mo se mu ve veřejnosti říká „car
Jiří“.

Za daleko závažnější však pova-
žuji skutečnost, že Vás čtenáře,
potažmo obyvatele města, zcela
úmyslně a hluboce uvádí v omyl,
když naprosto zkresluje informace.

Není pravdou, že město získalo
na dotacích, pokud jde o občanskou
vybavenost a infrastrukturu 30
mil. Kč. Ve skutečnosti jde o pouhé
necelé 4 mil. Kč. Je možné, že si
pan starosta plete základní pojmy
a počítá do dotací, dotace pro soci-
ální účely, předávané státem pro-
střednictvím Kraje nebo do nich
počítá dotace na rekonstrukci
Masarykovy ulice ve výši více jak
30 mil. Kč, které město nedostalo
ani v roce 2009, nebo více jak 30
mil. Kč na zateplení budov v areálu
ZŠ Komen-ského, které však budou
využity v roce 2009, příp. až 2010. 

Nevím proč připomíná pan sta-
rosta stavby z let 1995-1998 nebo
obnovu kostela z roku 2002, které
ODS bojkotovala a jejich výstavbu
brzdila a komplikovala a při řešení
některých z nich rozpočet města
několik let „krvácel“. Kde pan sta-
rosta bere tu drzost, že se k těmto
stavbám vůbec hlásí. To samé je
v případě případné výstavby v are-
álu bývalé Fruty, kdy ODS nesou-
hlasila ani s přípravou těchto
pozemků, na rozdíl od bývalých
zástupců za KSČM.

Není pravdou, že jsme napadli,
jako zástupci KSČM smlouvu se
společností MS Development, s.r.o.,
ta byla připravena velice amatérsky
a kritikou nešetřili všichni vč. z řad
zástupců ODS. My i nadále nesou-
hlasíme s celým postupem výběru
partnera pro město ani s dosavad-
ním projektem, především z titulu

mrhání městského pozemku převáž-
ně na bytovou výstavbu, což jste si
v anketě ani Vy občané v takovémto
rozsahu, nepřáli. Preferujeme zde
především občanskou vybavenost
a tím daleko účelnější využití takto
ojedinělého prostoru v majetku
města, když na jeho přípravu bylo
vynaloženo více než 10 mil. Kč.

Jediné v čem nechci rozvíjet
nadále diskusi, je činnost KV, nepí-
ši záměrně „bývalého“, protože
dosavadními obstrukcemi
a neschopností vedení města ukon-
čit zákonně jeho činnost, je činnost
nového výboru fakticky nelegální
a veškerá jeho usnesení a nebo sta-
noviska jsou neplatná. Již z této
skutečnosti je Vám patrné, zdali
pan starosta ovládá zákon o obcích
a nebo já, neprávník, zejména jeho
ustanovení, týkající se činnosti KV.
Nemám k jeho invektivám, ničím
nepodložených, uvedených
v Listech 4/09, co dodat. Mohu Vám
kdykoliv ukázat písemné dokumenty
o tom, kvůli komu odešli z funkcí
někteří členové KV. I obnova členů
v KV probíhala z hlediska vedení
města velice liknavě a situace se
ani podstatně nezlepšila ani po
mých písemných urgencích.

K tomu, zda je KSČM demokra-
tická a nebo ne, se nebudu jako
bezpartijní vyjadřovat. Jak jsou
„demokratické“ ostatní strany , ať
již uvnitř nebo vně, si může čtenář
udělat obrázek z většinově cenzuro-
vaného obecného tisku nebo jiných
médií. Mohu však jednoznačně pro-
hlásit, proč jsem se nechal přemlu-
vit, abych ve volbách kandidoval za
KSČM.

Jeden z důvodů byla určitě sku-
tečnost, že i před rokem 2006 se
chovala KSČM v parlamentu jako
jediná demokraticky a transparent-
ně. Na rozdíl od ostatních zastupi-
telů mne vedení KSČM ve městě
ani jeho vyšší orgány nijak neovliv-
ňují a ani neusměrňují. Jsem tomu
velice rád, neboť při řešení problé-
mů města, a Vás obyvatel, mohu na
rozdíl od ostatních, používat vlastní
rozum a mít čisté svědomí.

Ing. Petr Gregor, 
zastupitel a kandidát 

do Evropského parlamentu 
za KSČM

N O V Ě  O T E V Ř E N O

LAHŮDKY - CUKRÁRNA
SMETANOVA UL. U NÁDRAŽÍ (BÝVALÁ VEČERKA)

DENNĚ DO 19.00 HODIN

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT ZÁKUSKŮ, LAHŮDEK, PEČIVA.
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA CELÉ DORTY, ZÁKUSKY, CHLEBÍČKY A JINÉ.
VÝBORNÁ KÁVA, KOPEČKOVÁ ZMRZLINA, NANUKY, CUKROVINKY.

V Y H L A Z O V Á N Í  V R Á S E K

Kosmetika
Milovice
Od 1.4. nově ošetření

MULTIFUNKČNÍM PŘÍSTROJEM

intoforéza, vacupress,
ozónizér.

Nabízíme kosmetická ošetření 
a masáže lávovými kameny.

tel. 733 178 658, Pavla Olachová, 5. května 267 Milovice
www.kosmetikamilovice.cz

NATURA VIVA
Mezinárodní výstava myslivosti, 
rybářství, včelařství a zahrádkářství

24. 5. - 30. 5. 2009

KRAJSKÁ VÝSTAVA
SPOLEČENSKÝCH 
A LOVECKÝCH PSŮ

6. 6. 2009
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Nové školicí centrum společnosti
Šimon a Kolman s.r.o. 

zahájilo činnost
V letošním roce byla společnosti

Šimon a Kolman s.r.o. udělena
odborem dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje akreditace
k provozování výuky a výcviku
odborné způsobilosti řidičů. Na zá-
kladě tohoto rozhodnutí k 1. březnu
zahájilo provoz Školicí centrum
profesní způsobilosti, které najdete
v sídle společnosti (v Poděbradově
ulici 1751 v Lysé nad Labem). Tuto
skutečnost jistě uvítají všichni pro-
fesionální řidiči či řidiči, kteří pou-
žívají v zaměstnání služební vozid-
lo. Ti mají povinnost absolvovat
každý rok odborné školení. V okolí
podobné středisko není. Řidiči
nemusí za školením dojíždět do vět-
ších měst, školicí centrum společ-
nosti Šimon a Kolman s.r.o. poskyt-
ne komplexní služby.

Školicí centrum připravuje i řidi-
če s čerstvým řidičským oprávně-
ním, který
k výkonu povo-
lání řidiče musí
získat ještě
osvědčení od-

borné způsobilosti řidiče, tzv. pro-
fesní průkaz. Dle nedávno vydané-
ho zákona budoucí řidič musí projít
speciálním školením v rozsahu 140
až 280 hodin. Školení má formou
výuky i praktického výcviku na
vozidlech v různých provozních
situacích. Pro toto vstupní školení
disponuje školicí centrum moderní-
mi vozidly a pro výuku kvalitními
lektory, kteří mají dlouholetou praxi
v silniční dopravě a její legislativě,
konstrukci motorových vozidel
apod.

Zájmem provozovatelů školicího
centra je zajistit nejvyšší možnou
informovanost řidičů, kteří absolvu-
jí jejich školení. Tímto usilují o eko-
nomický, ekologický a především
bezpečný provoz na veřejných
komunikacích a nápravu obrazu
nákladní silniční dopravy v očích
laické veřejnosti.

Je tomu již 10 let, kdy jsme
slavnostně otevíraly centrum obč.
sdr. Empatie. Naše sdružení
vzniklo v době, kdy se podobná
mateřská centra začala zakládat
v celé republice. V Lysé n. L. ještě
nic podobného nebylo a tak se
hrstka nadšených mladých žen,
pustila do poměrně náročného
projektu s vírou, že podpoří
a zapojí nejen mladé maminky
s dětmi ale i vnesou do veřejného
života v Lysé něco nového.
Vlastními silami jsme přeměnily
prostory pronajaté od MěU
v hernu, tělocvičnu i posluchárnu,
kam bylo možné každý den zajít
jednak s dětmi na některý z krouž-
ků - například výtvarný, zpěv, cvi-

čení, divadélko. Dospělí docházeli
na přednášky, kurzy hubnutí,
aerobic nebo počítačový kurz.
Naše děti odrostly, my odešly do
zaměstnání, prostory jsme bohu-
žel neudržely ale mnoho zavede-
ných akcí probíhalo a dosud ve
městě probíhá. Za dobu trvání
Empatie jsme uspořádaly bezpo-
čet přednášek na různá témata,
několik koncertů, módních přehlí-
dek a různých akcí pro děti,
z nichž nejmasovější jsou napří-
klad Pohádková cesta, průvod
s lampiony, drakijáda a jiné.
Pravidelně měsíčně se stále schá-
zíme a stále nás baví dělat radost
druhým. Děkujeme všem, kteří
nám během těchto 10 let pomáha-
li, podíleli se na pořádání akcí, jak
svou prací, tak i finančně. Touto
cestou děkujeme především
Městskému úřadu za podporu naší
činnosti. Doufáme, že budeme
i v dalších letech mít ještě dosta-
tek síly a nápadů jak připravit pro
občany Lysé mnoho zajímavých
akcí. Hodně nadšení a úspěchů
přejeme i dalším sdružením
a spolkům v Lysé nad Labem   

Vaše Empaťačky

Empatie slaví 10 let založení
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Seminář DOGFRISBEE 
a DOGDANCINGU  

Dne 4. 4. 2009 uspořádala
ZKO 432. Lysá nad Labem pro
své členy i širokou veřejnost semi-
nář na téma dogdancing a dogfris-
bee. Tyto dvě mladé disciplíny
kynologického sportu si získávají
čím dál tím více příznivců z řad
majitelů psů i pejsků všech veli-
kostí. A právě proto jsme se roz-
hodli seznámit s těmito „psími“
sporty i další zájemce. Těch se
v krásném slunečném počasí sešlo
na cvičišti „Za Kruhovkou“ téměř
dvacet.

Dogdancing - česky tanec se
psem, přednášela, radami a prak-
tickými ukázkami doprovodila
slečna Alena Smolíková, z jejíchž
úspěchů vyjmenujme například 1.
místo na mistrovství ČR 2008
v dogdancingu divize A, 1. místo
na mistrovství ČR 2008 v dogdan-
cingu divize D, Vítězkou Grand
prix de France, Vítězkou Dog
Dance competition Itálie a 3.
místo v dogdancingu na Cruftově
výstavě ve Velké Británii v roce
2009.

Její milý, trpělivý a vstřícný
přístup k těm šikovným i méně
šikovnějším pejskům a páníčkům
jistě všechny povzbudil do dalšího
zkoušení nových figur a cviků
a možná se i mezi nimi najdou
i nové taneční dvojice.

Dogfrisbee - tedy házení disku
pejskovi přednášel a se zájemci
i procvičoval opět jeden z nejpo-
volanějších - pan Michal Roman,
úřadující mistr Evropy v disciplíně
superminidistanc.

Celá jeho část programu se
opět nesla v duchu velké trpěli-
vosti s námi nováčky, pochopení
pro jednotlivé pejsky a úžasného
zájmu o tento sport. Po vysvětlení
základních pravidel, techniky
a pojmů všichni začali házet disky
a za chvíli vypadalo cvičiště jako
na srazu „ufounů“.

Někomu šly hody lépe, něko-
mu hůř, ale myslím, že všechny
tahle opravdu akční disciplína
nadchla a nových adeptů bude
spousta.

Všichni na cvičišti prožili nejen
zábavné, ale i užitečné odpoledne
a já věřím, že se nám takových
akcí podaří v letošním roce víc.

Na všechny naše akce si vás
také za členy ZKO dovoluji srdeč-
ně pozvat.

Podrobnosti o plánovaných
akcích najdete na webu ZKO -
www.kynologielysa.zde.cz.

Informace o disciplínách uve-
dených v článku potom na
w w w . d o g d a n c i n g . w z . c z /
a www.discdog.cz/ 

Kamila Kuchařová

KČT odbor Lysá n. L. je opět pořadatelem 

tradičního dětského letního tábora

Šumava 2009
v tábořišti Radešov u Rejštějna ve dvou turnusech  

v termínech - I. běh od 1. 7. do 18. 7. 2009 
- II. běh od 18. 7. do 4. 8. 2009 

- celkem 18 dnů v ceně 3900,- Kč.

Kontaktní adresa:
Blažek František, Okružní 1492, 289 22 Lysá n. L. 

tel. 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.cz

Klub českých turistů odbor Lysá nad Labem,
Městská policie a Policie ČR 

pořádají

TRADIČNÍ
DĚTSKÝ DEN

v areálu mládeže v Čechově ulici 
v sobotu dne 30. května 2009 od 13.00 hodin

se sportovně soutěžním odpolednem 
a sladkou odměnou.

D ě t i ,  p ř i j ď t e  m e z i  n á s !

Rezervace štěňat irského vlkodava, bez PP, 
rodiče s PP, odběr v červnu, očkování, čipování.

www.fabiogoldenerinor.cz
Tel.: 608 373 527

ŽALUZIE - HORIZONTÁLNÍ,

VERTIKÁLNÍ

Sítě proti hmyzu, rolety

Václav Krejza
Tel.: 603 700 237
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Nebojte se začít cvičit...
Jedním z nejdůležitějších okamži-

ků je rozhodnutí jít cvičit a udělat něco
pro sebe a své zdraví. Pojďme se podí-
vat, jak začít cvičit aerobik. Co vše
budete potřebovat k tomu, abyste
správně cvičili? Řada fitness center
vám nabízí celé spektrum aerobních
cvičení. Aerobik má mnoho různých
podob - basic aerobic, dance aerobic,
mix aerobic, step, body step, slide,
taebo, kick box, ale také hodiny, které
jsou zaměřeny na tvarování problémo-
vých zón (bodystyling a P-class, inter-
valový trénink, kruhový trénink). 

Je jenom na Vás vyzkoušet několik
hodin a vybrat si ty, které Vám budou
vyhovovat. Každá lekce má svoji obtíž-
nost a intenzitu. Mnozí si myslí, že ač
začínají, mohou jít na jakoukoliv hodi-
nu. Ano, mohou, ale každý by měl zvá-
žit na co má a podle toho vybírat. Znám
mnoho lidí, kteří si řekli, že jdou na
hodinu pro pokročilé, protože by přece
nešli do lekce, kde se začíná. Ta hodina
je odradila. Proč? Neznali kroky, ang-
lické názvosloví, tempo bylo rychlé.
Není to žádná ostuda, když začínáte od
začátku, od nejlehčí hodiny a postupu-
jete dál a dál. Sami poznáte, že když
budete znát základní kroky, krokové
variace, názvosloví kroků a jejich sprá-
vnou techniku, budete schopni absol-
vovat každou hodinu naplno, budete
mít z ní dobrý pocit, protože jí zvládá-
te. Časem zjistíte, že potřebujete víc
a víc. Potom můžete postoupit do
obtížnějších kurzů. Nebojte se na

všechno, co budete potřebovat, zeptat
instruktora. 

Nenechte se odradit tím, že ze
začátku nebudete stíhat, do všeho se
postupně dostanete. V každém sportu
je třeba trochu trénovat, abychom
v něm byli dobří a věřte, že pokud
chvíli vydržíte, budete dobří opravdu
všichni. Nebojte se přijít v tričku
a pohodlných teplákách či elastikách.
Ale bez čeho opravdu cvičit nechoďte,
jsou dobré boty - opravdu určené na
sport (nejlépe na aerobic). Boty mají
speciální podrážku, jsou odpružené
a umožní dobré upevnění chodidla. 

Jak často cvičit? Nejideálnější je
kombinovat aerobní aktivity, posilo-
vnu, správnou výživu a regeneraci.
Dvakrát, až třikrát týdně absolvovat
hodinu aerobiku, jít zpevnit svaly do
posilovny. Samozřejmě také nezapo-
mínat na regeneraci, odpočinek a kva-
litní stravu.

Cvičíme v tělocvičně Obchodní
akademie (bílý pavilon nové školy
v Lysé n. L. ul. Komenského)

Duben až Květen
Pondělí 19,30 - 20,45 (Bodysty-

ling, P-class) kondičně posilovací
hodiny = vhodné i pro začátečníky

Čtvrtky 19,30 - 20,45 (Aerobik
mix, Dance aerobik), dynamičtější
hodina s tanečními prvky
Více informací naleznete na:
www.houzvickova.wz.cz,  
tel. 721 658 766 

Hana Houžvičková, cvičitelka

MUDr. Čerňanská 

/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 

/ mobil: 728 234 392

MUDr. Chocholová 

/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 

/ mobil: 607 746 211

Ve všední dny 

od 17,00 hod. - 22,00 hod.

V sobotu, neděli, svátek 

od 8.00 hod. - 20.00 hod.

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách

Květen 2009

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Čt 30.4. MUDr. Dáňová
Pá 1.5. MUDr. Chocholová
So 2.5. MUDr. Čerňanská
Ne 3.5. MUDr. Čerňanská
Po 4.5. MUDr. Čerňanská
Út 5.5. MUDr. Matasová
St 6.5. MUDr. Chocholová
Čt 7.5. MUDr. Dáňová
Pá 8.5. MUDr. Čerňanská
So 9.5. MUDr. Matasová
Ne 10.5. MUDr. Matasová
Po 11.5. MUDr. Čerňanská
Út 12.5. MUDr. Matasová
St 13.5. MUDr. Chocholová
Čt 14.5. MUDr. Dáňová
Pá 15.5. MUDr. Matasová

So 16.5. MUDr. Dáňová
Ne 17.5. MUDr. Dáňová
Po 18.5. MUDr. Čerňanská
Út 19.5. MUDr. Matasová
St 20.5. MUDr. Chocholová
Čt 21.5. MUDr. Dáňová
Pá 22.5. MUDr. Dáňová
So 23.5. MUDr. Chocholová
Ne 24.5. MUDr. Chocholová
Po 25.5. MUDr. Čerňanská
Út 26.5. MUDr. Matasová
St 27.5. MUDr. Chocholová
Čt 28.5. MUDr. Dáňová
Pá 29.5. MUDr. Chocholová
So 30.5. MUDr. Čerňanská
Ne 31.5. MUDr. Čerňanská

Začínáme 90. sezónu
Tenisový klub Lysá nad Labem

vstupuje do 90. roku existence teni-
su v našem městě. Podle dostupných
zpráv to byl rok 1919, kdy byl
v Jaromírových sadech postaven
první tenisový kurt. Později byly
vybudovány další dva a tenis se
hraje v Lysé oněch 90 let nepřetrži-
tě, i když především válečná doba
a také 50. léta minulého století teni-
su nepřála.

I současnost přináší malým teni-
sovým klubům jako je náš jisté potí-
že, ať již finančního charakteru nebo
potíže dané menším zaujetím dětí
a mládeže, přitahovaných novými
aktivitami a možnostmi zábavy.

V uplynulé zimní sezóně většina
lyských tenistů hrála v halách ve své
režii. Jediným závodním hráčem,
který startoval na celostátních zim-
ních turnajích, byla mladší žákyně
Tereza Stehnová, která v nich navá-
zala na úspěšnou loňskou sezónu.
V prosinci vybojovala na turnaji TC
Head tour v Praze - Vestci spolu
s S. Herdovou z TK Tábor 1. místo
v deblu. V následujícím měsíci se jí
nedařilo na přeboru středočeské
oblasti, kde narazila na druhou nasa-
zenou, ale vzápětí na turnaji TC
OAZA Říčany získala 1. místo

v singlové soutěži. V únorovém tur-
naji pořádaném TC Benátky se pro-
bojovala do semifinále a v březnu na
turnaji v Praze - Nedvězí obsadila 2.
místo v singlu a 1. místo v deblu.
Zimní sezónu zakončila opět v Be-
nátkách dvojnásobným vítězstvím.

Naše závodní družstvo dospělých
vstoupí do letošní letní části sezóny
2. května zápasem s LTC Poděbrady
B. Na domácích kurtech v Jaromí-
rových sadech bude družstvo ještě
hrát 9. a 16. května a 6. a 27. června
vždy od 9 hodin.

Tenisový klub bude i letos věno-
vat pozornost žákům a dorosten-
cům, kteří vesměs startují v soutě-
žích družstev jako hostující hráči
v okolních větších klubech, kterým
se lépe daří soustředit potřebný
počet hráčů a hráček do družstva
určité věkové kategorie.

I letos zveme zájemce o tenis na
naše dvorce, aby si zahráli v tichu
a zeleni na kvalitním antukovém
povrchu. Informace o možnostech
hry podají členové klubu nejlépe
v podvečerech, kdy jsou kurty nejví-
ce využívány.

Mgr. Bedřich Stehno,
předseda klubu

Mateřské centrum Parníček
nabízí rodičům službu 

pondělí až pátek od 9.00 do 12.00 hodin

Potřebujete jít na pracovní pohovor, na brigádu, do zaměstnání,
k lékaři, na úřad, na jednání, na sebevzdělávací kurz,

na hodinu cizího jazyka, do obchodu, jenž nemá bezbariérový přístup,
do autoservisu, ke kadeřnici, na masáž, nebo si zařídit cokoliv jiného 

či se na chvíli věnovat jen sama sobě? Anebo chcete, aby si Vaše 
dítě nenásilnou formou zvykalo na kolektiv a připravovalo se tak 

na vstup do školky?

Nabízíme Vám příležitostné hlídání Vašeho dítěte či dětí „tetou“
s pedagogickým vzděláním v prostorách MC Parníček. Děti si budou 
moci nejen hrát, ale bude pro ně připraven i program obdobný v MŠ 

s tím, že se v rámci týdne budou věnovat každý den jiné aktivitě 
(hudba, výtvarná činnost, tvoření, cvičení, mluvené slovo apod.).

Tato služba je určena především pro děti starší 2 let,
nicméně po osobní dohodě lze hlídat i dítě mladší 2 let.

Dítě musí mít s sebou pití, jídlo, bačkůrky a náhradní oblečení, 
příp. plenku. Mateřské centrum si vyhrazuje právo dítě 

k hlídání nepřevzít.

Rezervaci je nezbytné učinit nejpozději do předchozího dne 
do 12.00 hodin u kontaktní osoby na telefonním čísle 721 739 652.

CENA za hlídání 1 dítěte je 50,- Kč za každou započatou hodinu

PŘÍLEŽITOSTNÉ

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
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Stolní tenis v Lysé nad Labem v sezóně 2008/2009
P o s l e d n í m

zápasem družstva
Sokola Lysá nad

Labem „A“ s týmem Sokol
Sadská „C“ v neděli 29. března
skončila soutěžní sezóna oddílu
stolního tenisu. Zúčastnila se jí
čtyři družstva mužů, která obsadi-
la všechny okresní soutěže a nižší
soutěž přeboru Středočeského
kraje.

Sportovnímu zápolení v pravi-
delných soutěžích předcházela již
tradiční účast borců Sokola Lysá
v tzv. Letní lize. Tuto soutěž pořá-
dá Sokol Písková Lhota jako letní
dvoukolové měření sil mezi týmy
Poděbradska a Kolínska. Po dvou
sezónách paběrkování obsadil tým
Lysé soutěž silnějšími hráči, kteří
vybojovali výborné třetí místo
(z osmi účastníků) a potvrdili tak
celkově lepší úroveň týmů z okre-
su Nymburk. Zároveň ukázali
dobrou formu před začínající
sezónou, na kterou se připravili
i dvěma klíčovými přestupy. Za
Lukáše Nováka odcházejícího na
studia sehnala kvalitní náhradu,
Milana Boháče (Sokol Veltrusy)

a Petra Adamčíka (Sokol
Kostomlaty nad Labem). Do sou-
těžních bojů počátkem října
nastoupilo i nově zformované
družstvo D.

Družstvo A ve složení Josef

Sádlo, Miloslav Bittner, Martin
Havel, Milan Boháč a Petr
Adamčík již od počátku dokazo-
valo, že již přivyklo kvalitní kraj-
ské soutěži a od počátku se pohy-
bovalo kolem 6. místa. Toto umís-
tění zůstalo i po kompletních 22
kolech a družstvo A si tak polepši-

lo proti předchozí sezóně o dvě
místa, bez jakýchkoliv komplikací
se záchranou. Výraznějšího
výsledku dosáhlo áčko i v soutěži
českého poháru, kde se propraco-
valo do 3. kola. Zde vypadlo 

teprve s týmem TTC Brandýs 
nad Labem A, který hraje divizní
soutěž (http://www.stcstolnitenis
.cz/souteze/soutez.php?id=62).

Družstvo B nakonec dodatečně
postoupilo do 1. třídy okresního
přeboru, čímž se podařilo rozložit
všechna čtyři mužstva klubu tak,
aby hrála v různých soutěžích.
Díky tomu se mohli hráči v růz-
ných týmech pravidelně prostřídá-
vat. V nabité konkurenci nejvyšší
okresní třídy, kde hraje několik
hráčů krajského formátu, obsadilo
družstvo ve složení Jan Vlček,
Karel Havlena, Petr Adamčík,
Jakub Šichta a Petr Jirsa vynikají-
cí 3. místo, což se nakonec ukáza-
lo jako nejlepší umístění ze všech
družstev.

Družstvo C v základní sestavě
Jakub Šichta, Martin Vlček, Luboš
Ludvíček a Tomáš Domnosil po
suverénním postupu v minulém
roce, sbíralo o třídu výše především
cenné zkušenosti. I díky výpomoci
Michala Řezníčka obsadilo nakonec
překvapivé 6. místo ve 2. třídě
okresního přeboru.

Nově vzniklé (přesněji obnove-
né) družstvo D posloužilo k roze-
hrání našich nováčků, které jsme
nabrali v minulé sezóně. Tým ve
složení František Michal (TTC
Říčany), Zdeněk Šochman
(Lokomotiva Vršovice), Pavel
Beneš (Slavoj Praha) a Jiří Hladík
srdnatě bojovalo o své první sou-
těžní zkušenosti, se vzpomínkami

na své dávnověké účinkování ve
špičkovém (hlavně pražském)
mládežnickém stolním tenise.
Opět za pomoci Michala Řezníčka
(kdysi Stadion Žižkov) vybojovalo
7. místo, které je dobrým počin-
kem do další sezóny, zvláště když
se rýsuje posílení jeho řad nejlep-
šími žáky. Veškerý průběh soutěží
dokumentují internetové stránky
okresního svazu stolního tenisu
(http://pingpong.nymburk.cz/). 

Vedle hlavních soutěží se hráči
Sokola Lysá účastnili tradičního
okresního přeboru, tentokrát
v nově zrekonstruované herně
týmu LOKO Nymburk v Nym-
burce Na Remanenci a memoriálu
Zdeňka Fajmana v Pískové Lhotě.
Jednotlivci též reprezentovali
oddíl stolního tenisu na vánočním
turnaji TJ Dolní Chabry a velmi
silně obsazeném turnaji O pohár
města Sadské.

První úspěchy přinesla též
práce s mládeží. V sezóně
2008/2009 navštěvuje oddíl stol-
ního tenisu 10 starších a mladších
žáků, kteří mají dvakrát týdně
dvouhodinový trénink. V okresu
Nymburk se sice nehraje dlouho-
dobá soutěž mládeže, její náhra-
dou je však seriál 4 turnajů,
z nichž nejlepších 12 účastníků
postupuje do pátého klání, tzv.
TOP 12. Žáci oddílu Sokola Lysá
se zúčastnili série bodovacích tur-
najů s dobrými výsledky a na
topku postoupili nakonec tři borci:
Jan Hrubý, Jakub Semera a Vít
Souček. Nečekaného úspěchu
dosáhla pak dvojice Jan Hrubý-
Michal Husák, která se stala okre-
sními přeborníky ve čtyhře star-
ších žáků. Úspěch v mládežnic-
kých kategoriích podtrhlo vítěz-
ství již mužskými soutěžemi ostří-
leného Jakuba Šichty na okresním
přeboru dorostu jednotlivců.

Oddíl stolního tenisu pokračo-
val i v této sezóně ve vylepšování
své herny a především díky velmi
dobré internetové prezentaci
(http://ttclysa.wz.cz/) pronikl
hlouběji do povědomí hráčů
i činovníků dalších klubů nejen
z okresu Nymburk. Nyní čeká vět-
šinu borců zasloužená herní dovo-
lená, zpestřená účastí v dalším
ročníku Letní ligy.

Michal Řezníček

Aerobic s hostující cvičitelkou
Klárou Horáčkovou

Dne 8. března 2009 se v soko-
lovně uskutečnila další sportovní
neděle - tentokrát s hostující cvi-
čitelkou Klárou Horáčkovou
z Nymburka. Zacvičit si přišlo 26
nadšenců. Všem děkujeme za
účast a vytvoření bezvadné atmo-
sféry. 

Cvičily jsme dvě hodiny. Na
programu byl dance aerobic
s prvky latiny a neúprosný body-
styling. Mezi oběma hodinami se
losovala tombola o pěkné ceny:

volná vstupenka do solné jeskyně
v Nymburce, volná vstupenka na
další aerobikovou akci a bonusová
permanentka na naše lekce. 

Zájemci si mohli zakoupit
sportovní oblečení.

Informace o nás naleznete na
našich internetových stránkách
http://aerobiklysa.tym.cz.

Těšíme se na Vás na našich pra-
videlných hodinách (pondělí,
úterý, středa od 19:00 hod.). 

cv. Veronika Šimková


