
Restaurování soch v zámeckém
parku v Lysé nad Labem probíhá
již několik let. V posledních čty-
řech letech je tato činnost intenziv-
nější. Bylo dokončeno restaurová-
ní alegorie 12-ti měsíců (vyjma
sochy „Listopad“, která je výdus-
kem), dále mramorové lavičky,
putti živlů „Oheň“ a „Voda“, socha
„Neptuna“, „Architektury“, sochy
„Lvů“ a „Lvic“ a vázy. K velkým
úspěchům se řadí restaurování
„Venuše s Kupidem“ a následně
její osazení zpět. Originál restauro-
vané sochy je uložen v klášteře,
nyní Státním okresním archivu

v Lysé nad Labem. V loňském roce
byl zakoupen kámen, tzv. „mšen-
ský“ pískovec a byly započaty
práce na vyhotovení další kamenné
kopie, a to „Apollona“. Originál
sochy je v současné době v atelieru
akademického sochaře pana Jiřího
Kačera. 

Obnova a restaurování památek
v našem městě je realizováno díky
finančním příspěvkům z rozpočtu
města, Programu regenerace MPZ
Ministerstva kultury ČR, Kraj-
skému úřadu Středočeského kraje
a všem našim dárcům. 

Ráda bych připomněla Společ-
nost Výstaviště Lysá nad Labem,
s.r.o., která uhradila restaurování
alegorické sochy Říjen ze zámec-
kého parku v plné výši, a to část-

kou 122.115,- Kč. Dílo obnovil
ak. sochař pan Adamec.

Od paní Krepsové město získa-
lo finanční dar ve výši 25.000,-Kč,
od JUDr. Krále 20.000,- Kč.
Uvedené dary byly vyčleněny na
restaurování sochy Lvice - severní
ze zámeckého parku. Zbývající
částku 13.000,- Kč uhradilo
město. Celkové náklady činily
58.000,- Kč. 

Pan Frňka - stavitel daroval
městu částku ve výši 30.000,- Kč,
která pokryla polovinu nákladů na
restaurování sochy Lvice - jižní ze
zámeckého parku, druhou polovi-

nu uhradilo město. Obě sochy res-
tauroval ak.sochař pan Pospíchal.

Restaurátor pan Oto Pospíchal
zdarma obnovil i schodiště mezi
těmito sochami.

Společnost A.S.A, s.r.o., věno-
vala městu dar ve výši 63.000,-
Kč. Prostředky byly použity na
restaurování sochy Lva ze zámec-
kého parku. Město poskytlo
16.905,-Kč. Celkové náklady čini-
ly 79.905,- Kč. Socha byla zres-
taurována ak. sochařem panem
Adamcem.

Na sochy přispěli i hasiči
z Byšiček částkou 1.000,- Kč.

Další akcí bylo restaurování
soch „Dne, Noci a zídek po stra-
nách středního schodiště“ ze
zámeckého parku (Z rozpočtu

města roku 2006 bylo poskytnuto
na obnovu uvedené památky
202.825,- Kč a z veřejné sbírky
77.000,- Kč). V roce 2007 bylo
vyčleněno z městského rozpočtu
77.175,- Kč. Celkové náklady
činily 357.000,- Kč.

K výše uvedeným dárcům loň-
ského roku se nyní připojil i Klub
důchodců v Litoli, jehož členové
poskytli na restaurování dalšího
kamenného díla v zámeckém
parku částku ve výši 700,- Kč. 

Městský úřad Lysá nad Labem,
odbor školství a kultury děkuje
touto cestou všem poskytovatelům

finančních darů, kteří se takto
podílí na zkrášlení barokních kle-
notů našeho města. 

Městský úřad Lysá nad Labem,
odbor školství a kultury nadále
pokračuje v této činnosti. V letoš-
ním roce budou restaurovány další
kamenná díla, a to alegorická
socha „Podzim“ a „Zima“ ze sou-
boru čtyř ročních období, dále
sochy „Sfing“ (severní a jižní) ze
zámeckého parku a v souvislosti
s probíhající opravou zámecké zdi
bude zahájena 1. etapa restaurová-
ní 9 ks váz v torzálním stavu z této
zdi. A již druhým rokem probíhají
reprodukční a kamenosochařské
práce na vytvoření kopie
„Apollona“. 
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V dnešním čísle najdete:

● Nízkopodlažní autobusy
ve městě - str. 4

● Lyský Montmartre - str. 9
● Výsledky výtvarné 

soutěže - str. 11
● Talentové zkoušky ZUŠ 

- str. 14
● Rybářské závody mládeže

- str. 25
● Sokolský triatlon - str. 25

Hefaistos

Pranostiky
● Kdo na Medarda zasívá,

hojnosti lnu i zelí mívá
(8.6.)

● Po suchém máji, červnové
kapky cenu zlata mají.

● Je-li v noci na sv. Jána
mnoho hvězd, poroste
mnoho hřibů.

● Včelí roje, které padly před
sv. Janem Křtitelem, jsou
nejlepší.

Pokračování na str. 9

Obnova památek v zámeckém parku
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9. jednání rady města se kona-
lo 28. 4. 2008. Hned první bod při-
nesl delší diskusi, neboť se týkal
opakovaného vyhodnocení nabí-
dek na zpracování analýzy dopravy
v klidu (= parkování) ve městě. Na
veřejnou zakázku přišly v termínu
do 31. 3. 2008 tři nabídky, jejichž
hodnocení zpracovala komise,
ustavená zastupitelstvem. Dne 7. 4.
2008 doputovala poštou nabídka
čtvrtá, a jak z podacího razítka
vyplynulo, byla podána k expresní
přepravě již 28. 3. 2008! Rada
obálku otevřela na jednání 15.4.
a doporučila komisi nabídku od
Centra dopravního výzkumu Brno
dodatečně zařadit do soutěže.
Důvody byly dva - CDV Brno je
renomovanou firmou, která usku-
tečnila řadu zakázek, a nemohla
předpokládat, že expresní zásilka
do 24 hodin bude cestovat déle než
týden. Komise toto řešení odmítla,
protože se jednalo o nestandardní
postup. Rada nakonec akceptovala
stanovisko komise, rozhodla o zru-
šení zakázky a uložila odboru sprá-
vy majetku a investic, aby vyhlásil
novou zakázku, při níž by bylo
osloveno alespoň 6 firem.

Blok následujících 9 bodů se
týkal pozemků, bytových prostor
a věcných břemen, a proto se pře-
suneme rovnou k bodu č.11. V něm
firma JPC požádala radu města
o umístění obchodní reklamy na
dům v majetku města, konkrétně
na sídlo Policie ČR. To se radě
nezdálo vhodné, a proto nabídla
plochu garážových vrat v těsném
sousedství. O výtvarném provedení
se bude dále jednat. 

V bodu č. 14 rada schválila
smlouvu o dílo na zateplení bývalé
trafostanice č.p. 1517 v Sídlišti,
která se rekonstruuje na byty. Práci
provede stavební firma Bezucha
z Libice n.C. za 754 tis. Kč. V dal-
ším bodu byla schválena smlouva
na zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci místní
komunikace v Lipové ulici. Doku-
mentaci za 190 tis. Kč zpracuje
firma D PLUS. Dalšími veřejnými
zakázkami bylo doplnění digitální
technické mapy města - firma
Hrdlička doplní vektorizaci vodo-
vodu a kanalizace za 200 tis. Kč
a Elektrosdružení Skořepa Petrá-
ček z Kamenného Zboží provede
rekonstrukci osvětlení v mateřské
škole Mašinka, náklady budou
necelých 99 tis. Kč. Také ve dvou
bodech následujících se jednalo
o mateřských školách, v prvním
z nich o výsledku auditu v MŠ
Čtyřlístek. Jedním z opatření bude
vypsání výběrového řízení na
poskytovatele účetních služeb.
V druhém bodu byly schváleny
výjimky z počtu dětí ve třídách ve

školním roce 2008/2009. V MŠ
Mašinka ve 2. a 3. třídě bude po 25
dětech, stejný počet dětí bude
v MŠ Dráček ve všech třídách.

V bodu č. 25 se obsáhle projed-
návaly připravované smlouvy
k zástavbě bývalého areálu Fruty.
Právníci firmy MS Development
ve spolupráci s právníkem města
připravují smlouvy, aby je bylo
možno projednat a schválit na příš-
tím zastupitelstvu. Předposledním
bodem byla úprava Jednacího
a organizačního řádu výborů zastu-
pitelstva podle připomínek Ing.
Gregora. I v tomto případě bude
mít rozhodující slovo zastupitel-
stvo, jehož návrh programu byl
posledním jednacím bodem. 

1. mimořádné jednání rady
města se konalo 5. 5. 2008.
Jednání bylo krátké, protože jedi-
ným bodem byla příprava usnesení
na nadcházející zastupitelstvo,
konkrétně dopracování podmínek
a smluv k zástavbě bývalé Fruty.

3. zasedání zastupitelstva
města se konalo 7. 5. 2008. Větší
počet občanů v zasedací místnosti
signalizoval delší průběh jednání,
což se také potvrdilo. V úvodu jed-
nání požádal Ing. Gregor o změnu
jednacího pořadu, ale nezískal
dostatečnou podporu. V prvním
bodu byly schváleny 2 finanční
dary městu: 50 tis. Kč od firmy
RIMMCO, která provozuje hudeb-
ní klub Calypsso a 17,5 tis. Kč od
firmy LINDE+WIEMANN. První
částka je určena na zlepšení měst-
ského mobiliáře, druhá na rozvoj
partnerských vztahů s Břeclaví
a Kuksem. Druhý bod byl technic-
ký - zastupitelstvo schválilo umís-
tění kabelové trasy v pozemku
města podél Borku v Litoli. Nové
vedení a trafostanice umožní další
výstavbu v této části města, proto-
že současná kapacita již byla
vyčerpána. Ve třetím bodu zastupi-
telstvo potvrdilo rozdělení finanč-
ních dotací z Programu regenerace
a z rozpočtu města pro letošní rok:
100 + 90 tis. Kč Jednotě na opravu
domu č.p.177 na Husově náměstí,
130 + 40 tis. Kč Římskokatolické
farnosti Lysá n. L. na restaurování
obelisků z ohradní zdi kostela, 30 +
40 tis. Kč Farnímu sboru Čes-
kobratrské církve evangelické Lysá
n. L. na opravu severní strany kos-
tela.

Blok dalších šesti bodů se týkal
prodeje obecních pozemků a až na
bod, kdy se jednalo o prodeji
pozemku panu Janu Palyzovi na
závodišti, při němž se 2 zastupitelé
zdrželi hlasování, proběhl tento
blok hladce. V bodu č. 10 navrhl
stavební úřad název nově vznikají-

cí ulice na severním okraji města
v Hrabanově. Nová ulice bude po
dokončení sběrnou komunikací, do
níž budou ústit „ovocné“ ulice. Již
dnes jsou to Jahodová a Rybízová,
pokračovat se bude v obdobném
duchu, a tak je logicky navržen
název nové ulice „Sadová“. Zastu-
pitelům se návrh líbil a podpořili
jej všemi hlasy. První větší diskusi
vyvolal bod č. 11, kde se projedná-
val návrh na udělení výjimky ze
stanoveného počtu parkovacích
míst u bytových domů ve městě.
Pro Lysou je stanovena norma 1,5
stání na 1 byt. V Zahradní ulici
vznikl projekt, kdy by na místě
dnešní prodejny stavebnin vyrostly
dva bytové domy. Stavebník, firma
Maxi Real CZ, požádala o výjim-
ku, aby mohla vybudovat méně
parkovacích míst, tzn. že navrhla
koeficient 1,2 stání/byt. V diskusi
pan Ježek poukázal na to, že
výjimka není řešením, co může při-
jít příště? Ing. Otava doporučil
budovat spíše 2 stání/byt, neboť aut
stále přibývá. Pan Houštecký pod-
pořil výjimku, protože výstavbou
bytových domů skončí trápení
obyvatel Zahradní ulice s hlukem,
vyvolaným provozem prodejny
stavebnin. Ing. Gregor také podpo-
řil výjimku, doporučil vytvořit
zóny města s různým počtem par-
kovacích míst a s touto myšlenkou
se ztotožnil i Mgr. Fajmon. Při hla-
sování se 2 zastupitelé zdrželi, nic-
méně stavět se bude. Dvanáctým
bodem byla úprava rozpočtu města
na letošní rok. Jednalo se o zahrnu-
tí došlých dotací 1 021 tis. Kč na
agendu odboru sociálního a zdra-
votního a přesuny řady menších
položek.

K bodu č. 13 obdrželi zastupite-
lé zatím největší „balík“ dokumen-
tů. Projednával se návrh na schvá-
lení prodeje pozemků v bývalém
areálu Fruty. Podkladem pro jedná-
ní bylo 5 návrhů smluv o celkem
72 stranách a k tomu další 4 strany
vyjádření pana JUDr. Drábka.
Ukázalo se, že zastupitelé si byli
vědomi závažnosti následujících
kroků, a vystoupili s důležitými
pozměňovacími návrhy a připo-
mínkami. Pan Mgr. Fajmon jich
měl celkem 10 a předložil je píse-
mně. Pan Houštecký požádal
o upravenou studii zástavby. Ing.
Gregor pochválil JUDr. Drábka za
odvedenou práci, nicméně 5 smluv
se mu zdá nadbytečných a lhůta
pro zaplacení ceny pozemků na 10
let je pro něj nepřijatelná. Pan Mgr.
Kopecký měl také celou řadu návr-
hů a poukázal i na možná rizika
dlouhodobých smluv. Do rozpravy
přispěl i Ing. Otava. Po 50 minu-
tách bylo jasné, že předložené pod-
klady nemohou být v takové podo-

bě schváleny. Diskuse, ač obsáhlá,
posunula věc směrem k praktické-
mu řešení. Bylo dohodnuto, že veš-
keré připomínky budou zazname-
nány a úkolem pana starosty je
bude pokud možno všechny zahr-
nout do navržených smluv, aby
mohly být projednány nejpozději
18. 6. 2008. Bod č. 14 byl projed-
náván na podkladě požadavku Ing.
Gregora, a sice úprava Jednacího
a organizačního řádu výborů zastu-
pitelstva. Šlo o upřesnění podmí-
nek, kdy je výbor usnášeníschopný
a kdy je platné usnesení - vždy
nadpoloviční většina. Druhá část
problému se týkala termínu, do kdy
musí výbor dodat podklady, aby je
bylo možné doručit před zasedá-
ním zastupitelstva - bylo schváleno 
8 dnů před zasedáním.

Posledními dvěma body byly
informativní zprávy. Prvním byl
obsáhlý materiál o činnosti kon-
trolního výboru, druhou pak zpráva
o interním auditu v MŠ Čtyřlístek.
Obě zprávy vzali zastupitelé na
vědomí.

Poté následovala diskuse
k obecním záležitostem. Pan sta-
rosta informoval o vývoji kolem
studie parkování, o výkupu pozem-
ků na II.etapu obchvatu a pozval
zastupitele na kladení věnců. Mgr.
Fajmon přednesl návrh na odpro-
dej dalších pozemků města, Ing.
Gregor intervenoval ve prospěch
Muzea Bedřicha Hrozného. Dále
zazněla celá řada připomínek ke
stavu komunikací, k pořádku ve
městě, ke spolupráci s Výstavištěm. 

Po třech hodinách jednání se
dostala řada i na přítomné občany.
Pan Blažej Keszeli shrnul záleži-
tosti kolem kouřícího komína sou-
sedů, kteří znepříjemňují bydlení
ve Veleslavínově ulici. Pan Keszeli
je nespokojen, jak případ řeší sta-
vební úřad a odbor životního pro-
středí. Nepomohl ani tajemník,
možnosti kontrolního výboru jsou
omezené, tak informoval i pana
starostu a nyní celé zastupitelstvo.
Jediná pochvala zazněla na adresu
městské policie, která vyjíždí na
zavolání. Zastupitelstvo si vyžáda-
lo podrobnou zprávu na příští zase-
dání.

S poslední žádostí vystoupil pan
Zoubek jako zástupce občanů
z ulice V Bažantnici. Poukázal na
její špatný stav, zejména při dešti je
ulice neschůdná. Apeloval na
urychlené zpracování dokumenta-
ce a zařazení úpravy ulice na co
nejbližší dobu.

Po schválení usnesení pan sta-
rosta poděkoval zastupitelům za
aktivní účast a zasedání ukončil.

10. jednání rady města se

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



konalo 13. 5. 2008. Už první bod,
v němž se jednalo o dalších proná-
jmech v č.p. 29 v ulici ČSA (býva-
lý PRIVUM), přinesl delší diskusi.
Nájem nebytových prostor byl
„odklepnut“ dvěma lékařkám,
které zde budou mít uskladněny
vybavení ordinace. Další zájemce
o nájem, občanské sdružení „Pro
dětský úsměv“ zatím vyšel
naprázdno. Představa o bezplatném
nebo symbolickém nájmu se
neshodovala s názorem rady, která
si vyžádala doplňující podklady
a věc posoudí znovu v červnu.
Diskuse se rozvinula i v bodu č. 4,
kde se posuzovala žádost o udělení
výjimky ze stavební uzávěry pro na
pozemku manželů Nádvorní-
kových v lokalitě Za Zámkem. Po
diskusi rada uložila panu starostovi
jednat s vlastníky pozemků, aby
bylo zřejmé, že navržená varianta
neznemožní přístup na okolní
pozemky ani budování inženýr-
ských sítí v budoucnu.

V následujícím bodu rada pro-
jednala návrh odboru životního
prostředí na instalaci 18 kovových
sloupků - zábran, které by znemož-
nily parkování aut na zeleném pásu
před kostelem. Rada s přihlédnu-
tím k budoucí rekonstrukci
Zámecké ulice návrh neschválila
a odsouhlasila pouze osazení znač-
ky se zákazem stání.

Bod č. 7 reagoval částečně na
vystoupení občanů na zastupitel-
stvu - rada se seznámila s přehle-

dem ulic, kde není zpevněná komu-
nikace, kde chybí chodník a veřej-
né osvětlení. Ulic s nezpevněným
povrchem je ve městě více než 20,
takže ulice V Bažantnici není osa-
mocená. Není to omluva, ale spíše
výzva.

Bod č. 8 přinesl oficiální zrušení
soutěže o návrh na likvidaci odpa-
dů ze svozové oblasti města. 
Stalo se tak na popud Úřadu pro
ochrnu hospodářské soutěže, který
doporučil výběrové řízení zrušit
a vyhlásit novou veřejnou zakázku.
Prozatím jsou tedy komunální
odpady likvidovány firmou A.S.A
na základě překlenovacích krátko-
dobých smluv do konečného
vyhlášení nového dodavatele 
služeb.

Po několika „stavebních“
bodech přišel na řadu blok 8 žádo-
stí o finanční příspěvek. Rada
schválila následující žádosti: 4 tis.
Kč městské knihovně na „Pasování
prvňáčků na čtenáře“, 6 tis. Kč
městské knihovně na „NONSTOP
čtení 2008“, 10 tis. Kč Sdružení
romských občanů na cestovné pro
dětský soubor Mirikle, 10 tis. Kč
souboru Šáteček na účast na folk-
lórním festivalu v Petrohradu, 3,2
tis. Kč Empatii na tradiční
„Pohádkovou cestu“. Naprázdno
vyšly MŠ Pampeliška a ZŠ
Hrozného s příspěvkem na školu
v přírodě a Regionální muzeum
Teplice na knihu „Historické rozší-
ření ryb v Labi“.

Rada neschválila výjimku

z obecně závazné vyhlášky
č. 3/2006 (o veřejném pořádku),
o níž požádala restaurace ORAN-
GERIE, aby mohla pořádat koncert
18. 5. 2008 s ukončením v ranních
hodinách. Výjimku naopak dostal
Sbor dobrovolných hasičů, který
na 7. 6. 2008 připravuje oslavy
130. výročí založení sboru.
Výjimka je omezena podmínkou,
že v nočních hodinách od 01 do 04
hod. budou oslavy probíhat v uza-
vřeném prostoru hasičské zbrojni-
ce. V bodu č. 24 rada projednala
zápis z kulturní komise a kvitovala,
že se začíná připravovat mapa hřbi-
tova s vyznačením míst posledního
odpočinku slavných a známých
osobností města. V bodu č. 27 se
rada zabývala prostorem letního
kina. Odbor školství a kultury bude
do září připravovat návrhy na revi-
talizaci tohoto prostoru, dříve
hojně využívaného, a to při čerpání
různých dotačních titulů a grantů.

Zajímavý (a pro fungování
města důležitý) byl bod č. 30.
Připravuje se rekonstrukce městské
čistírny odpadních vod a město
obdrželo připomínky k návrhům na
nové technologické řešení. Namě-
řené hodnoty byly v některých
parametrech odlišné od očekávání.
Proto navrhl projektant pan Dr.
Dubánek odebrání nové sady vzor-
ků, aby technologie vycházela ze
skutečně probíhajících procesů.
Rada požádala projektového mana-
žera, aby zadání kontrolního vzor-
kování bylo zajištěno výběrovým

řízením s účastí minimálně 3 firem.
Následující bod se také týkal roz-
sáhlejší akce města. Město vyhlási-
lo veřejnou zakázku na využití slu-
neční energie pomocí kolektorů
pro ohřev teplé užitkové vody
v kotelně ZŠ Komenského. Do
soutěže dorazily 3 nabídky, vzácně
cenově vyrovnané. U dvou z nich
(těch dražších), hodnotící komise
objevila nedostatky, které je ze
soutěže diskvalifikovaly, takže
vítězem se stala firma ERMONT
z Hlinska, která zakázku za 1,6 mil.
Kč realizuje. Velmi potěšující je
i fakt, že skoro 1,5 mil. Kč bude
hrazeno z dotace ze Státního fondu
životního prostředí.

V bodu č. 32 rada schválila
účast města v soutěži „Město stro-
mů“ v roce 2009, v bodu následují-
cím pak jmenovala dva členy
komise pro vyhodnocení projektu
zástavby bývalé Fruty - jsou jimi
Ing. Vladislav Šťastný a Václav
Houštecký. Posledním bodem byla
diskuse kolem budovy kina
(v majetku Sokola) a nabídky na
odkoupení sportovního centra
CHIKO v ulici Na Mlíčníku.
O koupi se hovořilo rovněž při set-
kání sportovců s vedením města.
O halu by měli velký zájem tenisté,
a tak jim rada vyšla trochu vstříc.
Pokud se sportovcům podaří získat
dotaci k pokrytí 70 % ceny, město
by určitě našlo způsob doplacení
zbývající částky.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2

Závěry veřejného projednávání k projektu
„Rekonstrukce Masarykovy ulice“

Dne 10. 3. 2008 se v budově
KINA uskutečnilo veřejné projed-
návání záměru rekonstrukce hlav-
ní třídy centra města od Husova
náměstí k nádraží ČD. Veřejné
besedy se zúčastnilo cca 40 obča-
nů a současně do probíhající ano-
nymní ankety v termínu do 15. 4.
2008 přispělo 40 respondentů.
V následujících řádcích mi dovol-
te ve zkratce přiblížit, jakým smě-
rem se bude ubírat kompletní
rekonstrukce Masarykovy ulice. 

Nejvíce připomínek k návrhu se
týkalo konečného povrchu komu-
nikace. Proto oproti původnímu
záměru bude provedena změna
v tom smyslu, že z větší části bude
povrch komunikace asfaltový
a kamenné dlažební střední kostky
budou použity v horní části ulice
bezprostředně navazující na
Husovo náměstí. 

Koncepce nové zeleně spočívá
v tom, že po levé straně směrem

k nádraží bude provedena výsadba
23 ks dřevin javor babyka (Acer
campestre GREEN COLUMN)
s uvažovanou výškou vzrostlé
zeleně do 8 m a součástí zůstanou
stávající dřeviny v počtu 8 ks gle-
ditsie dorůstající výšky do 15 m.
Pravá strana ulice je navržena
z dřevin dorůstajících výšky 
5 a 6 m. Jedná se o 7 ks slivoně
(Prunus subhirtella FUKUBANA),
6 ks muchovníku dřevitého, 4 ks
šácholanu (Magnolia kobus),
11 ks dřínu obecného a 11 ks 
slivoně (Prunus gondouni
SCHNEE). Návrh dřevin byl kon-
zultován se znalci v oboru a jed-
notlivé druhy byly voleny tak, aby
v co nejdelší dobu v roce byla
zajištěna květena v centru města.

S ohledem na stávající šířkové
poměry ulice nelze zajistit dosta-
tek parkovacích míst a současně
cyklostezku, proto projekt zůstává
v původní podobě, tj. oboustranné

parkování. Nutné je zmínit i sku-
tečnost, že město stále jedná se
zástupci ČD o převodu pozemků
podél tratě do vlastnictví města za
účelem vybudování odstavných
parkovišť jak na litolské, tak
i lyské straně.

Dalším nejvíce diskutovaným
bodem bylo vyloučení nákladní
dopravy z ulice. Záměrem je
povolit vjezd nákladní dopravě do
7,5 t pouze pro zásobování. 

Navržené veřejné osvětlení je
plně dostačující k osvícení celé
ulice. Samotný projekt je podlo-
žen výpočtem, který zahrnuje
možné stínění vzrostlých dřevin. 

Jelikož se jedná o rozsáhlou
investici, která by měla sloužit bez
radikálních zásahů několik desítek
let, byla vzata na zřetel otázka
optického kabelu. Pokud nedojde
k dohodě a Občanské sdružení
LysaFree nebude investovat do
optického kabelu, budou v rámci

stavby položeny chráničky pro
optický kabel. 

Domnívám se, že nejpalčivější
otázky, návrhy či připomínky byly
zodpovězeny. Ještě nutno podo-
tknout, že se všemi správci
pozemních sítí byla navržená
rekonstrukce ulice Masarykovy
konzultována a ze strany STP Net
s.r.o. byl dán příslib, že v průběhu
měsíce května bude informovat
vlastníky nemovitostí v ulici
Masarykova, kteří doposud nema-
jí plynové přípojky, o možnosti
jejich vybudování.

Pevně věřím, že konečná podo-
ba ulice Masarykovy přispěje ke
zklidnění dopravy v centru našeho
města a široké chodníky s novým
mobiliářem a zelení zlákají nejen
k pochůzce ve všední den, ale
i k nedělním procházkám.

Mgr. Jiří Havelka,
starosta města
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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.

referent SM Durdanová A.

Přistavování kontejnerů v měsíci
červnu 2008 (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:
7.6.2007

3. sobota:
21.6.2007

3. pondělí:
16.6.2007

3. úterý:
17.6.2007

3. středa:
18.6.2007

3. čtvrtek:
19.6.2007

3. pátek:
20.6.2007

PROVOZNÍ DOBA SEPARAČNÍHO DVORA
Celoročně je otevřen Separační dvůr (kromě svátků) v ul. Pivovarská

(naproti hasičárně) pro ty, kteří nechtějí čekat na termín přistavení kon-
tejnerů dle rozpisu. Lze zde odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu
pro občany zdarma (max 50 kg) a živnostníci, kteří nemají smlouvu
o likvidaci odpadu, za úplatu.

Pondělí               9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota                9.00 - 12.00

Od března do listopadu 2008 jsou přistavovány velkoobjemové kon-
tejnery dle rozpisu, který je vyvěšen na stanovištích.

Durdanová Alena, odbor SMI

SVOZ  SEPAROVANÉHO  ODPADU
Od 1. 5. 2008 město Lysá nad Labem navýšilo svozy plastu 

a papíru, které budou vyváženy 2 x týdně, tj. pondělí a čtvrtek.
Dále se bude vyvážet sklo každý sudý týden v úterý (bílé 
a barevné).

Odbor SMI

Oznámení odboru dopravy 
MěÚ Lysá nad Labem

Oznamujeme všem držitelům osvědčení profesní způsobilosti 
řidiče, že dle zákona č. 374/2007 Sb., je třeba podat žádost 
o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče, a to do 1. 10. 2008.

Po tomto datu již nebude výměna možná.

Nízkopodlažní autobusy
V návaznosti na Váš požada-

vek o zavedení nízkopodlažních
autobusů a po projednání na
Městském úřadu v Milovicích v
rámci rozšíření Středočeské
integrované dopravy Milovice -
Lysá n. L. Vám sdělujeme, že
pro zajištění dopravy na lince
270051 Straky - Milovice - Lysá
n. L. je potvrzené dodání 2 níz-
kopodlažních autobusů k termí-
nu zahájení provozu od 15. 6.
2008.

Rozdělení spojů:
- spoje zajišťované nízkopo-

dlažním autobusem každý pra-
covní den:

Směr Milovice 
- Lysá nad Labem:
spoj odj.
3 4.55 Milovice, Balonka
11 5.55 Milovice, Balonka
21 7.15 Milovice, Balonka
31 9.05 Milovice, Balonka
35 10.40 Milovice, Balonka
41 12.40 Milovice, Balonka
43 13.40 Milovice, Balonka

Směr Lysá nad Labem 
- Milovice:
spoj odj.
2 4.30 Lysá n. L., žel. st.
10 5.25 Lysá n. L., žel. st.
20 6.45 Lysá n. L., žel. st.
28 7.45 Lysá n. L., žel. st.
34 9.40 Lysá n. L., žel. st.
38 12.00 Lysá n. L., žel. st.
42 13.10 Lysá n. L., žel. st.

Spoje zajišťované nízkopo-
dlažním autobusem za předpo-
kladu, že oba nízkopodlažní
autobusy budou v provozu, tj.
nebude technická závada, údrž-
ba apod. V převážné míře však
bude i na těchto spojích nízko-
podlažní autobus:

Směr Milovice - Lysá n.L.:
spoj odj.
47 14.25 Milovice, Balonka
55 15.22 Milovice, Balonka
61 16.10 Milovice, Balonka
73 18.40 Milovice, Balonka
79 20.40 Milovice, Balonka
85 23.12 Milovice, Balonka

Směr Lysá n.L. - Milovice:
spoj odj.
50 14.10 Lysá n. L., žel. st.
54 14.55 Lysá n. L., žel. st.
60 15.40 Lysá n. L., žel. st.
68 16.55 Lysá n. L., žel. st.
78 19.50 Lysá n. L., žel. st.
84 22.45 Lysá n. L., žel. st.

V příloze Vám zasíláme plá-
nek nízkopodlažního autobusu
SOR CN 10,5. Ve vybavení
autobusu je výklopná plošina u
zadních dveří pro přepravu
vozíčkářů. Dále zasíláme jízdní
řád linky 270051. 

Ing. Janeba Jiří,
dopravní náměstek

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

Taneční kurz 2008
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 sídlišti a v případě zájmu i v Benátecké Vrutici.

Kapacita míst pro dívky již vyčerpána, přihlásit se mohou
POUZE CHLAPCI!!!

CENY:
Kurzovné ...................................................................... 1.400,- Kč 

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!

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

Je možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude probíhat 
rovněž každou sobotu v sále Záložna Benátky n. J., ale od 20 hodin (přihláš-
ky na telefonu 774 329 329). Na ten však nebude zajištěna doprava autobu-
sem z Lysé n. L.
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Pojištění vozidla
Vzhledem k nadcházejícím

změnám v zákoně o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobe-
nou provozem vozidla
č. 168/1999 Sb.,a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, které
vejdou v platnosti od 1. 6. 2008
a následně od 1. 1. 2009, bych
chtěla všem majitelům a provozo-
vatelům motorových vozidel při-
pomenout povinnosti, které pro ně
z výše citovaného zákona vyplý-
vají. 

U každého bodu je uvedena
sankce, která vás, či spíše vaše
peněženky, čeká, pokud některou
z níže uvedených povinností
nesplníte. Dle citovaného zákona
se dopouštíte přestupku a sankce
jsou opravdu nemalé.

1. Na dálnici, silnici, místní
komunikaci, účelové komunikaci
a pozemní komunikaci, která je
veřejně přístupná, může provozo-
vat vozidlo pouze ten, jehož
odpovědnost za škodu způsobe-
nou provozem tohoto vozidla je
pojištěna. Povinnost pojištění
odpovědnosti musí být splněna
i v případě ponechání vozidla na
takové komunikaci. V reálu to
znamená, že nepojištěné vozidlo
nesmí být „odstaveno“ ani na
parkovišti.
(sankce od 5.000,- Kč do
40.000,- Kč)

2. V případě, že vám z různých
důvodů pojištění vozidla zaniklo,
jste jako vlastník či provozovatel
povinnen v zákonné lhůtě do 14
dnů uzavřít novou pojistnou
smlouvu, nebo odevzdat státní
poznávací značku a osvědčení
o registraci nebo osvědčení o tech-
nickém průkazu příslušnému orgá-
nu evidence. Tato povinnost ve

stanovené lhůtě vzniká každé-
mu vlastníku vozidla.
(sankce od 2.500,- Kč do
20.000,- Kč).

3. Další změna spočívá v pro-
kazování pojištění vozidla, už
nikoliv kartičkou příslušné pojiš-
ťovny o uzavření pojistné smlou-
vy, ale zelenou kartou jako mezi-
národní osvědčení prokazující
skutečnost, že k vozidlu byla uza-
vřena pojistná smlouva. Jiný
doklad se od 1. 6. 2008 nevydává
a za prokázané pojištění vozidla
dle zákona bude pouze zelená
karta.
(Pokud se jako řidič neprokáže-
te na místě předložením dokladu
o pojištění, hrozí vám sankce od
1.500,- Kč do 3.000,- Kč. V blo-
kovém řízení do 1.500,- Kč)

K bodu 1) a 2) nutno ještě
podotknout, že k sankci je auto-
maticky přičtena finanční část-
ka ve výši 1.000,- Kč = náklady
správního řízení.

Totožnou odpovědnost, ale
i totožné sankce hrozí právnic-
kým osobám, pouze se tyto nedo-
pouštějí přestupku, nýbrž správ-
ního deliktu. 

Upozorňuji na skutečnost, že
Česká kancelář pojistitelů
(ČKP), která je oznamovatelem
přestupků a správních deliktů na
základě centrální evidence vozidel,
tvrdě a nekompromisně vyžaduje
řešení všech „prohřeš-ků“ v oblas-
ti povinného pojištění a zasílá
oznámení ihned, pokud provozova-
tel vozidla překročí 14-denní lhůtu
byť o den či dva. A vzhledem
k tomu, že nyní je již uvedena
i spodní hranice sankce, která není
zanedbatelná, bude výsledek celé-
ho řízení finančně nepříjemný.

Nepojištěná vozidla nebo nedo-
držení 14-denní lhůty je prověřo-
váno v databázi ČKP 3 roky
zpět a posuzují se všechna data
a pojištění, která k danému vozid-
lu byla sjednána. To znamená, že
veškerá vozidla z centrálního
registru vozidel, která mají statut
„provozovaná“, musí mít po
celou dobu v účinnosti pojistnou
smlouvu, nebo být dočasně vyřa-
zena tzv. „v depozitu“. Centrální
registr vozidel se porovnává
s databází všech pojistných smluv
ČKP.

Navrhuji každému provozovateli:
● obzvláště těm, kteří v minulé
době prodali, darovali či jiným
způsobem naložili se svým vozid-
lem (a změnu nehlásili evidenci
vozidel), aby si ověřili na přísluš-
ném registru vozidel, zda „převod“
vozidla (pokud tak neučinili osob-
ně) učinila osoba, která se k tomu
zavázala a že nejsou provozovate-
li (majiteli) vozidla doposud
● tato skutečnost platí i pro býva-
lé majitele vozidel, jež mají pro-
dejní smlouvu s tím, že nový
majitel vozidla se zavazuje vyří-
dit převod vozidla (v mnoha pří-
padech se tak nestane a sankce za
přestupky v oblasti nepojištění se
v první řadě vymáhají od skuteč-
ného provozovatele, který je 
uveden v centrálním registru
vozidel).

Souhrnem lze říct:
● vozidlo, jehož jste majitelem
a má statut „provozované“, musí
být pojištěno. Osvobozeno je
vozidlo, které je dočasně uloženo
„v depozitu“, nebo trvale vyřazeno.
● u prodeje vozidla uskutečněte

dle zákona převod vozidla na
nového majitele, nespoléhejte, že
tak učiní on, i když to např. máte
ošetřeno prodejní smlouvou
● dočasně nechte vyřadit vozidlo,
které např. z důvodu technické
závady nebude několik měsíců
pojízdné, nebudete ho provozovat
přes zimní měsíce apod. 
● veškerou změnu, která se týká
vozidla, nahlaste evidenci vozidel,
ukončujete pojistné smlouvy, ale
vozidlo necháváte se statutem
„provozované“, pojišťovna za vás
nic nevyřídí ani nehlásí. Odcizení
vozidla hlásíte Policii ČR, rušíte
pojistné smlouvy, ale na evidenci
vozidel, kam jste povinni tuto sku-
tečnost nahlásit, zapomínáte
● v praxi jsem se setkala s čas-
tým jevem, že pojišťovny ruší
pojistné smlouvy po neuhrazení
jediné splátky v termínu i bez upo-
zornění na následné zrušení pojist-
né smlouvy. Stačí změna bydliště
apod., neposílají nic doporučeně
a berou upomínku jako dostatečné
upozornění na důsledky. Ve
smlouvách bývá klauzule, která na
tento postup upozorňuje.

Závěrem nutno dodat, že v pří-
padě vašich dalších dotazů se lze
obrátit na níže uvedenou e-mailo-
vou adresu chaloupkova@mesto-
lysa.cz, popřípadě na tel. číslo 325
510 208, kde se vám budu snažit
poradit. Kdo má přístup k interne-
tu, lze se seznámit s výše citova-
ným zákonem na jeho stránkách,
a i ČKP má (sice omezené strán-
ky), kde lze podle SPZ dohledat
pojistnou smlouvu www.ckp.cz.

Bc. Dana Chaloupková,
odbor dopravy

MěÚ Lysá nad Labem

● VÝZVA ● VÝZVA ● VÝZVA ● VÝZVA ●

Vyzýváme rodiče, kteří mají zájem 
o slavnostní obřad 

„Vítání občánků“,
aby se po narození dítěte přihlásili na odboru školství a kultury

MěÚ Lysá n. L., kde budou podrobněji informováni.

Alena Frankeová, odbor kultury, tel.325 510 212, 
e-mail: frankeova@mestolysa.cz

Kompostéry
Vážení občané, odbor správy

majetku a investic přijímá do
konce června objednávky na kom-
postéry. Přihlášky podávejte ve

druhém patře č.dveří 50, na MěÚ
Lysá nad Labem.

Pýchová J., referentka,
tel. 325 510 235

Informace pro občany
Na městské policii jsou zdarma

k dispozici sáčky na psí exkrementy.

Prosba
Odbor školství a kultury prosí občany o zapůjčení foto-

grafií Lysé n. L. z období r. 1918 - 1945.  
Budou použity na výstavu k 90. výročí vzniku ČSR.

Zapůjčené fotografie nepoškozené vrátíme, děkujeme.

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany,

kteří ještě neuhradili poplatek
za svoz komunálního odpadu,
aby tento poplatek neprodleně
uhradili v pokladně města.

Poplatek je 450,- Kč na osobu
a rok, děti do 6 let a důchodci
od 70 let 390,- Kč.

Pýchová J., referentka
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Město Lysá nad Labem vyhlašuje

12. ročník fotosoutěže
na tato témata:
1. Kulturní bohatství 

naší republiky
2. Technika v přírodě

Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 
celkem 10 fotografií min. formátu 13 x 18 cm. 

Každý snímek označte těmito údaji: 
1) vybrané téma, 2) název fotografie, 3) jméno a příjmení autora
4) adresa bydliště

Autoři nejúspěšnějších fotografií budou odměněni peněžními poukázka-
mi na nákup zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá
nad Labem, nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:
1. místo 2.000,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč, 3. místo   500,- Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2008 na MěÚ Lysá n. L., odbor kultury,
pí. Alena Frankeová
Výsledky vyhodnocení nejlepších fotografií budou zveřejněny v měsíčníku
Listy města Lysá n.L. a na www.mestolysa.cz. Fotografie, které získají
cenu, se autorům nevrací, ostatní fotografie bude možno vyzvednout po
30.11.2008 na odboru kultury (pouze osobně).

Pro registrované pacienty 
těchto lékařů:

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

Pá 20.6. MUDr. Dáňová
So 21.6. MUDr. Chocholová
Ne 22.6. MUDr. Chocholová
Po 23.6. MUDr. Čerňanská
Út 24.6. MUDr. Čerňanská
St 25.6. MUDr. Chocholová
Čt 26.6. MUDr. Dáňová
Pá 27.6. MUDr. Chocholová
So 28.6. MUDr. Čerňanská
Ne 29.6. MUDr. Čerňanská
Po 30.6. MUDr. Čerňanská
Út 1.7. MUDr. Matasová
St 2.7. MUDr. Chocholová
Čt 3.7. MUDr. Dáňová
Pá 4.7. MUDr. Čerňanská
So 5.7. MUDr. Matasová
Ne 6.7. MUDr. Matasová

Červen 2008
Po 2.6. MUDr. Čerňanská
Út 3.6. MUDr. Matasová
St 4.6. MUDr. Chocholová
Čt 5.6. MUDr. Dáňová
Pá 6.6. MUDr. Čerňanská
So 7.6. MUDr. Matasová
Ne 8.6. MUDr. Matasová
Po 9.6. MUDr. Čerňanská
Út 10.6. MUDr. Matasová
St 11.6. MUDr. Chocholová
Čt 12.6. MUDr. Dáňová
Pá 13.6. MUDr. Matasová
So 14.6. MUDr. Dáňová
Ne 15.6. MUDr. Dáňová
Po 16.6. MUDr. Čerňanská
Út 17.6. MUDr. Čerňanská
St 18.6. MUDr. Chocholová
Čt 19.6. MUDr. Dáňová

Masérské, rekondiční a regenerační služby
rehabilitace a fyzioterapie

Odborný fyzioterapeut
Mgr. Karina Holubová

Vás zve do nové provozovny
ul. ČSA 29/11, LYSÁ NAD LABEM

1. patro (žlutá budova naproti kadeřnictví, 50 m od RK Rolys)
Objednávky na tel.: +420 736 787 997

Informace pro pořadatele
kulturních a společenských akcí

Upozorňujeme na obecně
závaznou vyhlášku o místních
poplatcích, která mimo jiné uklá-
dá u poplatku ze vstupného
povinnosti: 

1) Poplatník je povinen nejpo-
zději 10 dnů před konáním akce
oznámit odboru školství a kul-
tury na příslušném formuláři (pří-
loha č. 1 OZV č. 2/2007) místo
a den pořádání akce,  počet vstu-
penek daných do prodeje na tuto
akci a výši poplatku umožňujícího
vstup na akci.

2) Do 14 dnů po skončení
akce je poplatník povinen podat
správci poplatku přiznání k pop-
latku na příslušném formuláři
(příloha č. 2 OZV č. 2/2007) obsa-

hujícím název a datum konání
akce, počet prodaných vstupenek
a celkovou částku vybraného
vstupného sníženou o DPH, byla-
li ve vstupném obsažena.

Tiskopisy jsou k dispozici i na
stránkách města www.mestoly-
sa.cz ve složce Informační tabule,
OZV a nařízení rady.

Zastupitelstvo města dne 26. 3.
2008 schválilo OZV č. 2/2008
o místních poplatcích, kterou se
doplňuje OZV č. 9/2005 a OZV
č. 2/2007. Poplatky ze vstupného
za plesy konané od 1. 1. 2008 do
začátku platnosti novely budou
prominuty.

Ing. Polenová Ivana

Město Lysá nad Labem - seznam
pejsků, kteří čekají na svého nové-
ho pána

Kříženec střední č. 22
- pes, barva černá, 2 roky, klidný

pejsek, vhodný k dětem

Kříženec pinče č. 62
- pes, barva hnědá, starší vhodný

do bytu, povahy klidné

Kříženec welškorgi č. 87
- fena, stáří 4 roky, vhodná na

zahradu, hlídací

Kříženec teriéra č. 90
- pes, stáří 4 roky, hlídací, bázlivá

Leopardí pes č. 109
- pes, stáří 2 roky, vhodný do klid-

nějšího prostředí na zahradu
s vysokým plotem

Kříženec špic-pinč č. 9 
- pes, stáří 5 let, vhodný do klid-

ného prostředí

Kříženec vlčáka a knírače č. 11
- pes, stáří 3 roky, vyrovnaný,

klidný, vhodný na zahradu

Musterlandský ohař čistokrev-
ný č. 12
- pes, stáří 2 roky, vhodný na

zahradu s vysokým plotem,
hodný a hravý

Dlouhosrstý jezevčík č. 18
- fena, stáří 3 roky, přítulná, hodná

k dětem, snese se s dalšími psy

Křížený ohař č. 20
- fena, hodná, klidná 

Kříženec německého ovčáka č. 24
- pes, stáří 1,5 roku, mladý, klidný

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.mesto-lysa.cz) pod
názvem úřední deska.

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. Můžete si je
přijít prohlédnout. Doba pro
návštěvy útulku je PO - ČT 8.00 -
13.00, PÁ 8.00-12.00 a každou
první sobotu v měsíci od 9.00 -
11.00 hodin.

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 projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Alena Durdanová

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky
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Jaro s novou kuchyní GORENJE
● Úpravy všech typů starších kuchyňkých linek, výměna pracovních desek, dvířek,

malířské, obkladačské práce, elektro, voda, odpady atd.
● Nově vestavné skříně
● Kompletní sortiment spotřebičů GORENJE-MORA ke kuchyním s 20% slevou.
● Návrh 3D, zaměření, doprava, montáž zdarma

kuchyně od A-Z

Kuchyně Gorenje - Jan Posselt
U rybníka, Přerov nad Labem, tel.: 602 387 120, 739 433 724

Mezinárodní společnost hledá pro rozšíření svého týmu
zprostředkovatele finančních  půjček z okresů 

Kutná Hora, Kolín, Nymburk

B l i ž š í  i n f o : 6 0 3  5 7 3  9 8 0

Výroba klíčů
FAB, Mul-T-Lock, dozické, pokojové

Zámečnictví - Jan Kusý
Dvorecká 1029, Lysá nad Labem

(ulice u žel. přejezdu směrem k dostih. závodišti)
telefon: 736 275 345

Provozní doba:
Pondělí 9,00 - 11,30 15,15 - 17,30
Úterý - -
Středa 9,00 - 11,30 15,15 - 17,30
Čtvrtek 9,00 - 11,30 15,15 - 17,30
Pátek 9,00 - 11,30 15,15 - 17,30
Sobota 9,30 - 11,30

V nutných případech je možno po telefonické dohodě 
i mimo provozní dobu.

Město Lysá nad Labem dle zákona o obcích č. 128/2000, para-
grafu 39 zveřejňuje 

záměr na prodej p.p.č. 2645/2 
o výměře 501 m2, kultura ostatní plocha, katastrální území Lysá nad
Labem. Pozemek je určen dle územního plánu města k zástavbě
rodinným domem. Písemnou nabídku s nabídkovou cenou doručte do
podatelny Městského úřadu v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23,
v zalepené obálce do 15. 6. 2008 s označením PRODEJ P.P.Č.
2645/2, K.Ú. LYSÁ NAD LABEM.

Zveřejněno dne 6. 5. 2008
Svěšeno dne 15. 6. 2008

Bližší informace podá odbor správy majetku, budova MěÚ Lysá nad
Labem, 2. patro, č. dveří 51. Tel.: 325 510 236 p. Šmídová

Vážení spoluobčané,
odbor vnitřních věcí MěÚ Lysá

n. L. si Vás dovoluje upozornit, že
dne 7. 4. 2008 vstoupila v Chor-
vatsku v platnost Směrnice
o cestovních dokladech cizinců,
vízech a úředním postupu vůči
cizím státním příslušníkům.
V souladu s touto směrnicí
nezletilý občan ČR (zatím do 18
let), který cestuje do Chorvat-
ska bez zákonného zástupce
s vlastním cestovním dokladem,
musí mít s sebou písemný sou-
hlas zákonného zástupce s níže
uvedenými údaji:

- osobní údaje zákonného
zástupce (jméno, příjmení, adre-
sa), doprovázející osoby a nezleti-

lé osoby (dítěte). U doprovázející
osoby a dítěte uveďte i čísla
cestovních dokladů.

- účel a období (délka trvání -
datum od/do) pobytu,

- období, na které se vydává
souhlas s cestováním nezletilé
osoby (mělo by překrývat délku
trvání pobytu),

- podpis zákonného zástupce.
Souhlas musí být opatřen

notářsky nebo matrikou ověřeným
podpisem zákonného zástupce.

Vzor tiskopisu je k dispozici na
MěÚ Lysá n.L., odboru vnitřních
věcí - občanské průkazy, cestovní
doklady nebo na webových strán-
kách města.

Šťastná Irena

Upozornění

PROVOZNÍ DOBA ZÁMECKÉHO PARKU

Duben 8.00 - 17.00 hod.
Květen 8.00 - 18.00 hod.
Červen 8.00 - 19.00 hod.
Červenec 8.00 - 19.00 hod.
Srpen 8.00 - 19.00 hod.
Září 8.00 - 18.00 hod.
Říjen 8.00 - 17.00 hod.

Odbor SMI

PRODÁM

PEUGEOT 205 1.8 D
STK 10/2009

Motoricky dobrý, BEZ KOROZE
Cena: 9 000,- Kč  ● Tel. 732 467 124



8

6/2008 LISTY města Lysé nad Labem

Osmdesát
D. MolnárBlahopřejeme

„Celý svět je plný zázraků, na které 
jsme si však tak zvykli, že je nazýváme
všedními věcmi.“

Hans Christian Andersen

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

95 let
Marie Valtrová

Libuše Česalová

94 let
Blažena Kuchtová
Marie Lejsalová

Marie Rogozinská

85 let
Žofie Smejkalová
Vlasta Merunková

Božena Nádvorníková

80 let
Olga Henyšová
Anna Dušáková
Dalibor Molnar

Karolina Šachová
Ladislav Kochta

Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv v Nymburce

Vás zvou do Augustiniánského  kláštera
v Lysé nad Labem

3. - 21. 6. 2008
na výstavu

PAVEL KADEŘÁBEK
a VENDULKA ČERNÁ

OBRAZY  A  GRAF IKA
Otevřeno: úterý - sobota 10,00 - 16,00 hod.

Výstavu zahájí dne 31. května 2008 ve 14,30 hod.
Ing. Jan Bernard za účasti Ladislava Freje, člena Divadla 

na Vinohradech v Praze a prof. PhDr. Mojmíra Horyny, 
historika umění FF UK v Praze

Vzal jsem si tužku, spočítal.
A je to vlastně jen dnů pár
těch osmdesát let.
Dvacet devět tisíc a dvě stě
je milníků těch při cestě,
kterou jsem žitím šel.
Kdyby je někdo šetrný
chtěl proměniti v koruny,
příliš by neuspěl.

Tak sotva střechu nad hlavou
by měl a možná děravou
za sumu takovou.

A přece jen těch na dlaň dní,
jež žijem tu my nehodní,
je velikého cos.
Ne pro dálky, ne pro práci
či pro prožitky, senzaci
je veliký náš les.

Ty věci mohou dobré být
a slávu dát či blahobyt
a nelze bez nich žít.
Však přijde chvíle pojednou,
kdy jako stíny vyblednou
a kdy jak divem jedno je,

kde, kdo jsi byl a co zas ne,
poněvadž všechno jako v snách
a jako písně na strunách
pomíjí, hasne, umlká,
ať raduje se nebo lká,
tou chvílí jedinou
a že to smrt je tvá.

Velikost žití ta v tom tkví,
ta sláva toho mála dní,
že člověk se v nich potkat smí
s tím, jenž je všeho Pán
a jenž má v ruce jak pár zrn
hvězdy a slunce, prostor, čas
a jak své děti má rád nás.

Ach, kdo to prožil, procítil,
ten nebude se bát.
Ví: V životě i ve smrti
v ochranném stínu perutí
jeho smí spočívat.
Ví, když tu život zhasíná,
s ním nový lepší začíná.
On má své děti rád.
A jako dítě k otci lne
a chce být vděčné, poslušné,
tak věčně s ním chce být.

Občanské sdružení LYSIN - lyská iniciativa a Veslařský klub Lysá
nad Labem si Vás dovolují pozvat na již 

VII. ročník SLAVNOSTÍ LABE, 
který se bude konat v neděli 6. 7. 2008 od 13.30 hodin

v areálu veslařského klubu. Jako v loňském roce bude pro zájemce
připravena soutěž DRAČÍCH LODÍ, soutěž o nejoriginálnější 

koupací úbor a nejoriginálnější plavidlo.

Všichni jste srdečně zváni.

ČERVEN 2008

3.6.2008 od 20,00 hod.
VENKOVSKÝ UČITEL

4.6.2008 od 20,00 hod.
ZEURÍTIA  
Bossa Nova Sensation

5.6.2008 od 20,00 hod.
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ,
ŽE SEŠ MRTVEJ

6.6.2008 od 20,00 hod.
PAMPAM SHOW 

7.6.2008 od 20,00 hod.
GEMINI GEM, PECH

8.6.2008 od 17,00 hod.
O HONZIKOVI A MAŘENCE

10.6.2008 od 18,00 hod.
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ  ZUŠ
F. A. ŠPORKA

od 20,00 hod.
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WIL-
SONA

12.6.2008 od 20,00 hod.
ZTRACENÁ DOVOLENÁ

13.6.2008 od 20,00 hod.
EGGNOISE, MILO

15.6.2008 od 15,00 hod.
PRINCEZNA KONVALINKA 
A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY

17.6.2008 od 18,00 hod.
DIVOKÉ LABUTĚ

od 20,00 hod.
CARMEN

19.6.2008 od 20,00 hod.
AMERICKÝ GANGSTER

20.6.2008 od 20,00 hod.
LÉČBA NEKLIDEM 

21.6.2008 
PŘEHLÍDKA VYSTOUPENÍ
DRAMATICKÝCH OBORŮ
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH
ŠKOL 

FORCUT - akce proběhne 
v odpoledních hodinách 

22.6.2008 od 17,00 hod.
HORTON

24.6.2008 od 20,00 hod.
BOBULE

26.6.2008 od 20,00 hod.
UMĚNÍ PLAKAT

27.6.2008 od 20,00 hod.

OBĚTI KOMUNISMU

28.6.2008 od 20,00 hod.

LYSKÁ SCÉNA 1994-2004

PŘIPRAVUJEME PRO LETNÍ KINO:
5.7. Domácí kapela - projekt významného

bubeníka Plastik people
2.7. Kuličky
11.7. Karamazovi
16.7. Taková normální rodinka
23.7. U mě dobrý

www.luftkinoklub.cz
www.myspace.com/luftkinoklub  

773 625 007
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Na pozvání je sice opravdu
„trochu brzy“, ale možná nevíte,
že město Lysá nad Labem každo-
ročně pořádá ve spolupráci
s Domovem Na Zámku a OS
Spolek rodáků a přátel města Lysé
nad Labem „Zimní setkání“
u soch v zámeckém parku. Pokud
se budete chtít dozvědět o sochách
něco více, udělejte si v hektickém

předvánočním čase chviličku
a přijďte si poslechnout zajímavé
vyprávění jednoho z našich před-
ních sochařů a posedět v zámecké
kavárně při příjemném občerstve-
ní. Atmosféra je vždy báječná
a návštěvníků je rok od roku více,
což nás moc těší.

Hana Nesměráková,
referentka odboru 
školství a kultury

Obnova památek v zámeckém parku
Pokračování ze str. 1

Setkání na Labi   
Dovolte, abychom Vás pozvali na

tradiční Setkání na Labi aneb
Lyský Montmartre, jehož již 
X. ročník se koná 21. 6. 2008 v ulič-
kách pod lyským zámkem. Tento
svérázný projekt pořádáme ve spolu-
práci se Spolkem rodáků a přátel
města Lysé nad Labem, se sponzory
z řad lyských i mimolyských podni-
katelů, za vydatné pomoci mnoha
obyvatel města a za finanční podpo-
ry města Lysá nad Labem
a Středočeského kraje.

Od svých počátků je Lyský
Montmartre uskutečňován v Žižkově
ulici a přilehlých uličkách podzámčí,
které svým mírným spádem a krás-
ným koloritem připomínají právě
světoznámou pařížskou čtvrť z dob
jejích nejslavnějších začátků.
Montmartre a lyské podzámčí mají
společné i to, že na obou místech
bydlí výtvarníci. Jak na opravdovém
Montmartru, tak i v Žižkově ulici žije
několik umělců, kteří se rozhodli, že
využijí krásy této lokality a spolu se
svými příchozími kolegy instalují
svá díla přímo v „plenéru“.

Lyský Montmartre je o celoden-
ní zábavě s uměním výtvarným,
hudebním a divadelním. 

Děti i dospělé pobaví pohádka
Ferda Mravenec, se kterou se
pochlubí děti ZŠ Litol. Jejich před-
stavení jsou vždy plná vtipu, humoru
a poetiky. Jsme zvědavi, čím nás pře-
kvapí tentokrát. Děti pak vystřídají
jejich profesionální kolegové
z Malého divadélka Praha, přímí
pokračovatelé odkazu Matěje
Kopeckého a jejich představení
O kohoutkovi a slepičce. Myslím,
že jako každý rok, i letos se máme na
co těšit.

Po celé odpoledne se o správnou
atmosféru v uličce budou starat pou-
liční muzikantky s jejich houslemi,
kytarou, hobojem, bubínkem a har-
monikou. A protože k Montmartru
patří i kolotoč, bude pro malé
návštěvníky letos opět i ten...

Na hlavním pódiu U Floriánka
nás ve 13 hod. letos přivítá kapela
Plum jam.

Její bluesové skladby je možné
poslouchat celý den a nezevšední.

Kapela, která kromě svého leade-
ra je mladá věkem, je mladá i svým
vznikem, jak říká Bohuslav Budina.
Na klubových scénách se začíná
objevovat teprve od roku 2006,
i když její šéf Petr Moravec již v roce
1999 působí v pražské sestavě
„Holmes Šolmes bezva hrajou“
a později pak v kapele „Onkel
Fester“. Všechny tyto formace jsme
u nás přivítali. Vždy byli skvělí a při-
nesli špičkovou muziku svého žánru.

Muzikantsky je vystřídá Čecho-
Francouz žijící v Praze, kytarista

Cyril Bab el Reggae a jeho brilantní
francouzské šanzony.

K večeru nás pak čeká příjemné
překvapení z Prahy, kapela Hm...
(pro nezasvěcené - Hm tri bodky),
originální pražské muzikantské
seskupení, které již od roku 1994
brázdí české hudební vody.

V současné době je tvoří čtyři
muzikanti, místně i časově pocháze-
jící ze stejného vrhu jako Tata Bojs,
nekonečně hraví a vynalézaví,
hudebně uhnízděni někde mezi fol-
kem a nevšedním rockovým písnič-
kářstvím. V repertoáru skupiny Hm...
od počátku zaujímají přední místo
zhudebnění klasici české poezie:
Seifert, Orten, Wolker, Blatný, ale
i překlady zahraničních básníků
Apollinaire, Rimbaud. 

Hm... v sobě spojují odkaz staré-
ho Semaforu, hudební hravost a ele-
ganci bří Ebenů s patinou starého
prvorepublikového jazzu.

Celé odpoledne vyvrcholí koncer-
tem Jazz orchestra ZUŠ Lysá n. L.,
kapely, která, ač každý rok trochu
jiná, již po léta patří k tradičním
účastníkům našeho setkání a v letoš-
ním roce dostane dostatek prostoru
pro sebe a své hosty.

Protože celá akce je především
snahou o prezentaci výtvarných
a rukodělných objektů, budou
stejně jako v minulých letech po
celé délce Žižkovy uličky rozmístě-
ny obrazy a grafiky vystavujících
umělců. Pokusíme se vytvořit
zastřešenou-nezastřešenou galerii.
Budou zde stánky s keramikou,
sklem, textilními výtvarnými díly
nebo šperky, bude se točit hrnčíř-
ský kruh, bude nám předvedena
práce s drátem, intarzie kovem.
Velkým lákadlem budou díla
vytvořená ze dřeva.

Všechny ještě jednou srdečně
zveme a pevně věříme, že nám bude
počasí přát, sluníčko nám ukáže svou
vlídnou tvář a my se setkáme v krás-
ném prostředí lyského podzámčí.

Všechny z Vás, kdo máte zájem,
bez rozdílu věku, profese, barvy
pleti, pohlaví či politické přísluš-
nosti, zveme k prezentaci Vašich
děl.

I další Lyský Montmartre by rád
navázal nejen na bohémskou tradici
svého pařížského jmenovce, ale
i samotné Lysé nad Labem, jejíž kul-
turnost dříme právě v místech pod-
zámčí.

Budeme rádi, když naše pozvání
shledáte zajímavým a těšíme se na
setkání s Vámi.

Bližší informace získáte na níže
uvedených kontaktech:

Dagmar Pechová,
tel. 606 680 106

dagmar.pechova@seznam.cz

Město Lysá nad Labem a sbor Českobratrské církve
evangelické pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce

MISTRA JANA HUSA
Oslovení zástupcem města: JOSEF KEJŘ / projev

AMBROSIUS / Komorní pěvecké sdružení - jazzové spirituály

POLOŽENÍ KYTICE U HUSOVY BUSTY

neděle 6. 7. 2008 od 18.00 hodin
ve dvoraně Evangelického sboru na nám. Bedřicha

Hrozného v Lysé nad Labem
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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 4. a 18. června 2008

od 16.30 hodin.
Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč ● Pokud máte možnost,

přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

11

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- pokračujeme ve čtvrtek 5., 12., 19. a 26. června 2008
od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

22

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- ve čtvrtek 5., 12., 19. a 26. června 2008

- pokročilí 16.00 - 17.00 hod.
Cena jedné lekce je 30,- Kč.

V š i c h n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i !

33

Beletrie pro dospělé
Salvador Dalí - Skutečný příběh -

Stan Lauryssens, Faraonka - Philips
Vandenberg, Škola lásky - Barbara
Cartland, Na lásku se neumírá - Anna
Adamová, Krev květů - Anita
Amirrezvani, Když uvěříš - Jessica
Inclán, Apokryf o malém velkém králi
- Václav Junek, Bestie z Karlštejna -
N. Horáková, Švédové v Praze - Josef
Svátek

Naučná lit. pro dospělé:
Na koni křížem krážem po Česku ,

Nejznámější filmová místa křížem
krážem po Česku, Dějiny Tibetu,
Tajemná Afrika - Václav Petr,

Tajemství smrti manželek Karla IV.
a Jeho Milosti císaře - Luboš Y.
Koláček, Podivné konce české šlechty
- Jan Bauer, Mona Lisa mezi island-
skými otázkami - Matěj Neznal

Beletrie pro děti:
Kouzelná zahrádka - Iva Hoňková,

Pohádky ze staré půdy - Iva Hoňková,
Dávné proroctví - Paul Stewart, Omyl
děda Vševěda - Miloš Kratochvíl,
Františkova velká kniha pohádek -
Miloš Kratochvíl

Naučná lit. pro děti:
Pojďte s námi do přírody - Stephen

Cartwright, Kuchařka medvídka Pú

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Napětí: Sejmi je všechny, Poslední
tanec, Hitman

Sci-fi: Vetřelec vs. Predátor 2
Pro mládež: Pan Včelka, Ratatouille
Horor: Resident Evil - Zánik

Nové videokazety ve videopůjčovně

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

31.5.-1.6. Memoriál Jiřího Vejlupka
veslařské závody na Labi

1.6. Zahájení výstavy - Současnost Sokola v dětských kresbách
a fotografiích
ve 14,00 hod. v Muzeu B.Hrozného

1.6. Exkurze do Hrabanovské černavy
v 15,00 hod u Černých vrat

3.6. Toulky českou minulostí 
- beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
od 16,30 hod v městské knihovně

3.-21.6. Pavel Kadeřábek a Vendulka Černá - Obrazy a grafika
Výstava v Augustiniánském klášteře

4.6. ZEURÍTIA Bossa Nova Sensation
Koncert zpěvačky Venduly Šmoldasové a JAZZ Orchestra 
ZUŠ F. A. Šporka - od 20,00 hod. v kině na Husově nám.

4.,18.6. Kurz drátování
Od 16,30 hod. v městské knihovně

5.,12.,19.,26. Břišní tance pro ženy
Od 17,30 hod. v městské knihovně

5.,12.,19.,26. Břišní tance pro děti
Od 15,15 - začátečníci, od 16,00 hod.- pokročilí, v městské knihovně

6.6. PAMPAM SHOW
Absurdní filmová show z Nymburka + doprovodný program

Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.

17.6. GEMINI GEM, PECH
Úderné kapely z Prahy a Liberce - od 20,00 hod. v kině na Husově nám.

7.6. Odpolední čaje seniorů
Od 14,00 hod. v jídelně ZŠ Komenského

7.6. Oslavy 130.výročí založení SDH Lysá n. L.
Od 13,00 hod. na nádvoří hasičské zbrojnice

10.6. Závěrečné vystoupení ZUŠ F. A. Šporka
Od 18,00 hod. v kině na Husově nám.

17.6. EGGNOISE, MILO (jazzrock, blues)
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.

15.6. Slavnost konfirmace
Od 9,00 hod. v kostele Českobratrské církve evangelické

17.6. Princezna Konvalinka a královské hádanky
Dětské divadelní představení - od 15,00 hod. v kině na Husově nám.

17.6. Divoké labutě
Hrají žáci dram.odd. ZUŠ F. A. Šporka - od 18,00 hod. v kině na Husově nám.

20.6. Léčba neklidem - hudební spiknutí proti komunismu 
a dobrým mravům Zdeny Košnarové
Vernisáž výstavy obrazů Lukáše Georgieva

Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.

17.6. Přehlídka vystoupení dram. oborů ZUŠ 
Lysá n.L., Brandýs n.L., Čelákovice, Praha + vystoupení FORGUT

V dopoledních hodinách v kině na Husově nám.

21.6. X.Lyský Montmartre
Od 13,00 hod. v lyském podzámčí

22.6.  Pohádková cesta zámeckým parkem
27.6.  Oběti komunismu

Večer autorského čtení za hudeb. Doprovodu kapely Práva Pupku

Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.

28.6. Lyská scéna 1994-2004
Křest filmového dokumentu, vysoupení skupiny QWIL

Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.

29.6.  Sokolský Triatlon
V 9,00 hod. v Sokolovně na Husově náměstí

17.6. Domácí kapela
Koncert v letním kině

Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsahu Listů. 
Nabídku připravovaných akcí v Praze a Středočeském kraji naleznete 

na www.otomtoje.cz.

Slavnost konfirmace
se koná v neděli 15. června

od 9,00 hodin
v kostele Českobratrské církve evangelické

v Lysé nad Labem.
Vystoupí pěvecký sbor a orchestr

E m p a t i e  o . s . p ř i p r a v u j e

22. 6. 2008 Pohádková cesta
dále 10. - 11. 2008 Drakijáda a dále Průvod s lampiony.



1. kategorie: Filip Burian, 7 let, ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

1. kategorie: Natálie Krakuvčíková, 7 let, ZŠ T. G. M. Litol
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Výsledky výtvarné soutěže
vyhlášené Městským úřadem Lysá nad Labem, odborem školství a kultury a Městskou policií 

Na začátku měsíce března
jsme vyhlásili výtvarnou sou-
těž pro děti I. stupně základ-
ních škol na téma „Integrova-
ný záchranný systém“. Soutěž
byla vyhlášena pro dvě kate-
gorie: 6 - 8 let a 9 - 11 let. 

Děti mohly malovat libo-
volnou technikou zásahy hasi-
čů, policie nebo záchranky.
Dle četnosti odevzdaných
prací se lze domnívat, že toto
téma děti oslovilo a my jsme
byli rádi za krásné a zajímavé
práce. V první kategorii bylo
odevzdáno 49 prací a v druhé
kategorii 65. Nejoblíbenějším
tématem byl zásah hasičů. 

Práce byly moc zajímavé,
malované různou technikou
(malba temperou, vodovkami,
lavírovaná kresba, kresba pas-
telkami či suchými pastely).
Porota měla velice těžký úkol,

aby vyhodnotila nejlepší
práce. Nakonec se rozhodla
neudělit pořadí, ale ocenila 10
nejlepších prací z první kate-
gorie a 10 z druhé kategorie.

Děti byly pozvány na Měst-
ský úřad v Lysé nad Labem,
kde pro ně bylo připraveno
malé občerstvení, byly předá-
ny diplomy a odměny. 

Chtěla bych poděkovat
všem soutěžícím za zajímavá
ztvárnění daného tématu
a především školám a jejich
pedagogům za to, že se dětem
v hodinách výtvarné výchovy
věnovali a pomohli ke vzniku
velmi zdařilých výtvarných
prací. Dvacet nejlepších prací
si můžete do konce června
prohlédnout v zasedací míst-
nosti č. 58 v budově městské-
ho úřadu.

Nejlepší oceněné práce:

I. kategorie
Filip Burian 2. A ZŠ B. Hrozného
Matěj Sova 2. A ZŠ B. Hrozného
Alexandra Kotršálová 2. B ZŠ B. Hrozného
Nikol Kopecká 2. B ZŠ B. Hrozného
Alexandra Birndtová 2. B ZŠ B. Hrozného
Nikola Mazáčková 7 let ZŠ Litol
Zoe Steinerová 1. třída ZŠ Litol
Richard Pelc 8 let ZŠ Litol
Natálie Krakuvčíková 7 let ZŠ Litol
Eliška Jeřábková 7 let ZUŠ

II. kategorie
Tereza Paškrtová 4.B ZŠ B. Hrozného
Daniela Salačová 4.B ZŠ B. Hrozného
Lenka Strnadová 5.B ZŠ B. Hrozného
Milan Štolovský 5.A ZŠ B. Hrozného
Katka Kopejková 5.A ZŠ B. Hrozného
Fádi Kanout 4.B ZŠ J. A. Komenského
David Šenkeřík 4.B ZŠ J. A. Komenského
Marek Šnajdr 5.B ZŠ J. A. Komenského
Dominika Sabáková 5.B ZŠ J. A. Komenského
Jan Novák 4. třída ZŠ speciální

Všem oceněným žákům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Věra Bodnárová, odbor školství a kultury

2. kategorie: Jan Novák, 10 let, ZŠ speciální Lysá nad Labem

2. kategorie: Dominika Sabáková, 11 let, ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
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SWEERTS-SPORCK MEZI RODÁKY
V Lysé nad Labem patrně nena-

jdete člověka, který by cizinci
nedokázal odpovědět na otázku co,
nebo kdo to byl Špork. „Našeho“
hraběte Františka Antonína si pat-
řičně hýčkáme. Byla o něm napsá-
na spousta knih, je zobrazen na
mnohých obrazech a v podání
Jaroslava Bittnera ho každým
rokem můžeme potkat na
Slavnostech hraběte Šporka.

Nejen Lysá se však může pyšnit
„stopami“ tohoto vzácného a i pro
současníky zajímavého muže. Také
na Kuksu se šporkovská tradice
udržuje po dlouhá léta. Podzimní
Svatohubertské slavnosti vždy nav-
štíví hrabě „osobně“, aby se zas
a znovu přesvědčil, že i v 21. stole-
tí je jeho odkaz stále živý.

Na loňských Svatohubertských
slavnostech jsme hraběte Šporka

marně hledali. Čekalo nás však
velké překvapení. Jako čestný host
byl představen STEPHAN SWE-
ERTS-SPORCK s manželkou
FRANZISKOU a dvouletým syn-
kem HIERONYMEM. Hrabě
Špork vstoupil do 21. století.

Díky panu Hradeckému, členu
Řádu sv. Huberta, mohla paní Dana
Papáčková, předsedkyně Spolku
rodáků, ještě v průběhu slavností
tento mladý pár oslovit a navázat
první kontakt. Hned v zápětí puto-
val do Rakouska na zámeček
Wolfpassing balíček CD s fotogra-
fiemi z našich Slavností hraběte
Šporka, Květinové slavnosti na Bon
Repos a dalších akcí.

Při nedávných oslavách u příle-
žitosti 270. výročí úmrtí F. A. Špor-
ka jsme se sešli na Kuksu znovu.
Slovo dalo slovo a my jsme se vra-
celi do Lysé už s konkrétním termí-
nem první návštěvy „novodobých“
Sweerts-Sporcků v našem městě.

Přiblížil se den D - 2. kvě-
ten L.P. 2008. Bylo zajištěno ubyto-
vání, pohoštění, tlumočníci i boha-
tý program, který byl přichystán
doslova minutu po minutě. Po pří-
jezdu a chvíli odpočinku návštěvu

vyzvedává první z tlumočníků -
Honza Kořista a společně odjíždějí
na malé neformální setkání v archi-
vu. Příjemnou atmosféru večera
svým bezprostředním chováním
nevědomky dotvářel malý
Hieronymus, který byl nadšený
nejen z malých dárků, včetně dortu
ve tvaru krtečka, ale i ze své nové
chůvy Terezky Kopecké, se kterou
si od první chvíle velice rozuměl. 

Po oficiálním začátku, předsta-
vení a předání dárků, včetně dárko-
vé kazety s vínem „Hraběte Špor-
ka“ si vzal slovo hrabě Sweerts-
Sporck a „vedl děkovnou řeč“
v našem mateřském jazyce. On sám
českému jazyku částečně rozumí
a jeho žena kromě několika světo-
vých jazyků začala češtinu studovat
také. Oba dva se v průběhu večera
obdivovali zrekonstruovanému are-

álu bývalého kláštera, kde nyní
archiv sídlí a vyjádřili velký obdiv
paní ředitelce Řehákové, díky které
se tato budova opět probudila
k životu. Večer končí, loučíme se
s očekáváním věcí příštích…

V sobotu 3. května, krátce před
devátou hodinou máme sraz před
radnicí. Zde nás vítá pan Tomáš
Sedláček a paní Marcela
Chloupková. Na stole voní koláče
a ranní káva, do oken svítí sluníčko
a tak není divu, že nálada kolem
stolu je také příjemná. Hosté se
zájmem poslouchají základní údaje
o našem městě, zajímá je mnoho
věcí, nejen historie, ale i současné
dění, plány do budoucna a dokonce
i problémy, se kterými se dnes
a denně setkáváme. Čas však utíká
jako voda. Loučíme se s představite-
li města, neboť nás čeká další bod
programu.

U vchodu do zámeckého parku
už na nás čekají manželé
Kořínkovi. Paní Marie se hned
ujímá slova a s vitalitou sobě vlast-
ní provází naši malou skupinku po
zámeckém parku a později i po
zámeckých „komnatách“. V zámec-
ké kapli dokonce zazní tóny varhan,

na které zahrál pan Jan Kořínek
poté, co na chvíli odložil svůj foto-
aparát. Paní Franziska nadšeně
obdivuje všechnu tu krásu a neu-
brání se srovnání s Versailles.
Máme být na co pyšní, my Lysáci.

Krátká „polední pauza“ rychle
utekla. Nasedáme do aut a odjíždí-
me na zámeček Bon Repos, který je
se Šporkovým jménem také velice
úzce spjatý. Díky nádhernému
počasí je zámecký areál zalitý slun-
cem, které jen dokresluje romantic-
kou atmosféru tohoto místa. Vstříc
nám kráčí nynější majitel pan
Butler s přítelkyní a malou dcerkou
Amadeou. Oba páry se navzájem
představují a v tuto chvíli jsou bez
práce naši tlumočníci, neboť se
začalo komunikovat v angličtině. 

Pan Butler nás provází areálem.
Od loňské Květinové slavnosti se
změnil k nepoznání. Některé budo-
vy jsou již kompletně zrestaurova-
né, v dalších se pracuje, voní čer-
stvě posekaná tráva a rozkvetlé
stromy. Manželé Sweerts-
Sporckovi obdivují citlivě provádě-
né práce na obnově historických
objektů a v duchu dávají za pravdu
svému pra-pra-předkovi, který si
kdysi toto místo vybral pro jeho
klid uprostřed přírody. Krátká
návštěva končí malým pohoštěním
v arcibiskupském sále. Na památku

dostávají hosté, jako jedni z prv-
ních, úplně nové víno „Bon
Repos“. Na zdraví a na shledání.
Loučíme se. Brána se otevírá a my
odjíždíme zpět do Lysé.

V tomto okamžiku naše rodácké
setkání se Sweerts-Sporcky končí.
Ne však pro Terezku, která večer
dělala společnost malému
Hieronymovi, neboť rodiče byli
v Praze na divadelním představení.
A úplně posledními, kdo se s celou
rodinou setkali byli Jirka Hanžlík
a Věra Škvrnová, kteří z nafocené-
ho „materiálu“ připravili pamětní
CD z návštěvy a u nedělní snídaně
ji našim hostům předali.

První návštěva je za námi.
Všichni doufáme, že nebyla posled-
ní. Jak to bude dál, ukáže čas, ale

již v tuto chvíli můžeme s jistotou
říci, že Rodáci pro
ŠPORKOVSKOU TRADICI
v Lysé udělali opět obrovský kus
práce. A možná, že na příštích
Slavnostech hraběte Šporka se
opravdu setká „náš“ František
Antonín Bittner-Špork s „opravdo-
vým hrabětem“ Stephanem
Sweerts-Sporckem. 

Děkujeme všem, kteří se podíle-
li na přípravě programu pro naše
hosty. 

Za Spolek rodáků 
Věra Škvrnová, kronikářka

Ranní káva u kulatého stolu na radnici

Prohlídka zámeckého parku

Setkání nynějších majitelů s potomky zakladatele zámku Bon Repos
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Tak národ odplácel svým hrdinům
(pokračování z minulého čísla: Vzpomínka na generála Přikryla)

Vznik a průběh Slovenského
národního povstání by si zasloužil
zvláštního článku a Přikryl ve
svých pamětech ho popisuje. Před
svým odletem na Slovensko nebyl
nikým, ani od našich vojenských
nebo politických činitelů na frontě
a v Moskvě, ani od sovětských
velitelů náležitě informován o situ-
aci na Slovensku. Jako velitel nej-
početnější organizované jednotky
s bojovým úkolem a zvláštním
taktickým nasazením měl dostat
přesné instrukce. Nevěděl ani, že
brigáda přistane na letišti Tri
Duby, jak bude letiště označeno
pro přistání v noci a další důležité
okolnosti.

Přistál 26. 9. 1944 v noci poblíž
Brezna nad Hronom, tam kde 
ještě nikdo nikdy nepřistál. Pilot
se orientoval podle 4 ohňů. Na
letišti Tri Duby pak ve dne přistá-
lo 12 douglasů, 20 se jich vrátilo
pro špatné počasí. To pak trvalo
dále a znemožnilo přistání dalších
letadel. Tak zvaný letecký most se
uskutečnil za ztráty 52 dakot,
které nedoletěly z letišť v Sovět-
ském svazu na Tri Duby. Teprve
po válce horolezecké výpravy
vyprostily některé uhořelé přísluš-
níky brigády ze štítů Vysokých
Tater. Z letounů byly vymontová-
ny navigační přístroje, které Rudá
armáda použila na jiném místě.
Létalo se potom bez radiospojení
nejen s ostatními letadly, ale také
se zemí.

Těžké boje, v nichž často šlo
o přežití v kruté zimě, která
v horách nastala, popisuje Přikryl
ve své první knize vzpomínek
„Pokračujte v horách“, která vyšla
v roce 1947, již značně cenzurova-
ná. Příslušníky brigády často
sužoval nedostatek potravin, stře-
liva, nutného vybavení. Přitom
sovětské partyzánské jednotky
byly zásobovány vším potřebným.
Osudovým setkáním, jak se
později ukázalo, byl krátký rozho-
vor s vojenským komisařem
Rudolfem Slánským. Přikryl pou-
kázal na četné stížnosti místních
obyvatel v tom smyslu, že sovětští
partyzáni vykrádají celé vesnice,
znásilňují ženy, vraždí rukojmí…
Bylo vidět, jak je hovor pro
Slánského na takové téma nepří-
jemný. Vždyť právě partyzáni byli
avantgardou, která ještě před pří-
chodem Rudé armády, šířila na
Slovensku myšlenky komunismu.

Uveďme nyní několik vět
z Přikrylových pamětí. „Později
v horách jsme nemohli pochopit,

jak je možné, že Rudá armáda,
proslavená ohromnými vítěznými
operacemi nad nacisty, nám nedo-
vedla pomoci. Sovětské velení
nemělo na 1. československé
armádě na Slovensku zájem. Moji
brigádu pak na Slovensko poslali,
aby vykrvácela a stala se neschop-
nou bojovou jednotkou. Rudá
armáda svým příchodem do osvo-
bozené Prahy ukázala, kdo je vítě-
zem. Proto také 2. čsl. paradesant-
ní brigáda, složená téměř výhrad-
ně z mladých, nadějných a stateč-
ných Slováků, ztratila 75 % svého
původního stavu. Bez pomoci
Rudé armády, ač jí byla operačně
podřízena, se probíjela z dvojná-
sobného nepřátelského obklíčení.
Nezúčastnila se ani přiměřenou
symbolickou delegací slavnostní-
ho pochodu 1. čsl. armádního
sboru v SSSR dne 17. května
v osvobozené Praze.“

Brigádní generál Vladimír
Přikryl byl po 2 měsících návratu
z války, aniž bylo přihlédnuto
k jeho válečným zkušenostem,
ustanoven na celkem bezvýznam-
né místo. Stal se velitelem
Vojenského výcvikového tábora
v Milovicích. Funkce, jak později
se ukázalo, byla spíše administra-
tivní. O odsunutí „na vedlejší
kolej“ rozhodl jeho bývalý druh
z východní fronty, ministr obrany
Ludvík Svoboda. Nepochybně
svůj vliv zde uplatnil i Rudolf
Slánský, o němž bylo již psáno
výše.

Nejprve bylo nutno začít po
odchodu Rudé armády v prosinci
1945 s vnitřní úpravou tábora,
neboť jak ubikace mužstva, tak
důstojnické byty byly v naprosto
dezolátním stavu. Současně byla
navázána spolupráce s místní
samosprávou v Milovicích
a v Lysé.

Uveďme zde jen některé akce,
které mimo vojenských úkolů byly
uskutečněny. V Milovicích ve spo-
lupráci s MNV odstranění váleč-
ného materiálu, obnova místní
elektrovodné sítě, vybudování
rozhlasu, rozšíření sportoviště,
obnova koupaliště, začátek
výstavby bytů pro důstojníky.
V Lysé ve spolupráci s MNV
a spolkovými korporacemi byla
organizována výstavba 48 byto-
vých jednotek pro vojáky z povo-
lání a pomoc vojáků při vybudo-
vání náměstí. Uskutečnila se
peněžní sbírka mezi příslušníky
vojenského tábora na opravu kos-
tela sv. Jana Křtitele. Současně

byla uplatňována reprezentace
armády při kulturních, společen-
ských, sportovních a dalších příle-
žitostech. Vznikl i patronát
instrukčního praporu nad továrnou
Kovona.

Jak v Milovicích tak v Lysé byl
jmenován čestným občanem
a v mnohých spolcích byl zvolen
čestným předsedou nebo členem
jejich předsednictva. Podobně se
angažoval i v okolí - v Nymburce,
Českém Brodě, Benátkách nad
Jizerou i jinde, pokud byl požádán. 

Přestože i úkoly spojené s jeho
funkcí plnil vzorně, náčelník hlav-
ního štábu s vědomím ministra
národní obrany neustále zužovali
široký okruh Přikrylovy služební
působnosti až se dostal na úroveň
posádkového důstojníka s vyšší
hodností. Dalším sestupem
z pomyslného karierního žebříku
bylo pak 15. 12. 1949 jmenování
posádkovým velitelem Velkého
Brna, kde měl ještě méně pravo-
mocí než v Milovicích.

Nikterak to však Přikrylovu
činorodost netlumilo, a tak mimo
úkolů vyplývajících z jeho funkce
na něho čekala řada akcí, u nichž
do té doby bylo vykonáno velmi
málo. Bylo to především vybudo-
vání vojenského stadionu v Pisár-
kách, zřízení Domu armády a jiné
aktivity. To vše Přikryl začal orga-
nizovat s pilností a důkladností
jemu vlastní. Paradoxně mu tato
činnost byla později vytýkána
jako snaha získat „vojenskou
slávu“ a „závratnou kariéru a usi-
lovat o křeslo ministra národní
obrany.

Vraťme se tedy na začátek
našeho vyprávnění, kdy jako
jeden z mnoha občanů naší repub-
liky doslova přes noc se stává
Přikryl vlastizrádcem, špionem,
nepřítelem pracujících a zločinem,
zasluhujícím ten nejpřísnější trest.
A tak 16. května 1949, aniž by
něco tušil, byl odvezen sanitkou
na 5. oddělení bývalého přednosty
gen. Reicina. Zde pak počíná jeho
martirium. Výslechy střídalo bití,
tělesná mučení, „bicí četa“ sedmi
mladíků měla donutit vyšetřova-
ného, aby se přiznal k vykonstruo-
vaným obviněním. Nadávky nej-
hlubšího zrna a výhrůžky nebraly
konce. Generál Přikryl nabyl pře-
svědčení, že vše bylo promyšle-
ným a předem připraveným dílem
Slánského a Reicina.

Po dnech vyšetřovací vazby
v nesmírné úzkosti o životy svých
nejbližších mezi dny, kdy probíha-

lo vyšetřování, směřujících k při-
znání se ke zločinům, na které
nikdy ani nepomyslil, byl převe-
zen do pankrácké věznice, kde po
několika dnech mu byla přečtena
obžaloba, která ho přiřadila k roz-
sáhlé skupině „velezrádců, zločin-
ců, vlastizrádců a špionů“. Ustrnul
nad jejich obsahem plným neprav-
divých tvrzení a obvinění. Jeho
logicky připravenou obhajovací
řeč snad ani nikdo neposlouchal.
A tak rozsudek zněl: čtyři roky
těžkého žaláře. 

Odtud byl odvezen do pracov-
ního tábora Vykmanov, pak do
věznice Bory u Plzně. Vězeňského
života si tam dlouho neužil, byl
odvezen zpět do Prahy, přímo do
pověstného „garňáku“. Zde opět
za fyzického týrání a sprostých
nadávek mělo být vynuceno při-
znání ke spolupráci s Karlem Šen-
kem, majitelem chemické labora-
toře v Lysé nad Labem. Měla být
prokázána špionáž ve prospěch
Francie. Po patřičné „nakládačce“
vše odmítl jako vymyšlené a ne-
pravdivé. Byl odvezen zpět na
Bory, kde mu po několika dnech
předložili novou žalobu vrchního
vojenského prokurátora: spáchání
zločinu vojenské zrady. Byl posta-
ven opět před soud, kde mu před
tím určený obhájce řekl, že vše se
děje na přání vyšších míst a nepo-
může ani dvojnásobná účast na
osvobození vlasti.

K dosavadnímu trestu přibylo
Přikrylovi dalších pět let. Byl však
odveden na pověstnou „celu
smrti“, odkud vedla cesta jen
k popravě. Když ho pak odváděli
na dvůr, potkali kohosi s vyšší
hodností. Na otázku koho to
vedou, tento vykřikl: „Přikryla ne!
Zpět s ním na béčko.“ Byl to
zázrak! Vedoucí oddělení „B“ byl
bývalý legionář. Přikryl ho prosil,
aby zjistil, kdo ho chtěl nechat
popravit, když mu soud vyměřil
„jen pět let žaláře.“ Byl prý to
Rudolf Slánský, kterého tento
zásah stál dvacet tisíc korun. Byl
vrácen zpět na Bory. Nové, již třetí
přelíčení se konalo podle známého
scénáře. Bývalý generál, nyní
vojín v záloze, se odsuzuje na dal-
ších pět měsíců těžkého žaláře.

Po ročním pobytu na Borech
byl poslán do Leopoldova. Tam
byl Přikryl v roce 1952 vyzván,
aby vyprávěl a později i napsal
vše o působení Slánského v průbě-
hu Slovenského národního povstá-
ní i o jeho účasti na smrti Jana

Pokračování na str. 14



Každoroční soutěže základních
uměleckých škol, které vypisuje
Ministerstvo školství i jiné subjekty,
jsou nedílnou součástí práce ZUŠ.
Možnost porovnat své výsledky
s ostatními v okrese, kraji či na celo-
republikové úrovni je neocenitelná.
Soutěže jsou také možností, jak dát
mimořádně nadaným dětem prostor
pro srovnání s vrstevníky. Mají
proto v životě školy své nezastupi-
telné místo, v případě úspěchu zna-
mená dobré umístění žáka i vyšší
prestiž pro učitele a školu.

Pokud jde o soutěže pořádané
MŠMT, jednotlivé obory soutěží ve
tříletých cyklech. V letošním roce
soutěžili v hudebním oboru hráči na
klavír, akordeon, kytaru a smyčcové
nástroje a přišla řada i na přehlídku
výtvarných oborů. 

Naše výsledky
Okresní kolo soutěže ve hře na

klavír v Nymburce
1. místo s postupem: Jitka

Luňáčková, Vít Mikušek a Milan
Janoušek (ze třídy E. Belchikové),
1. místo: Zoe Steinerová, 2. místo:
Barbora Řeháková (obě ze třídy J.
Erbenové). 

1. místo s postupem: Klára
Kobližková (ze třídy T. Görtlera) ve
hře na akordeon 

Okresní kolo soutěže ve hře na
housle v Lysé nad Labem

1. místo s postupem: Eva
Birndtová, Ondřej Mikušek,
Matěj Mikušek (všichni ze třídy V.
Blažkové), Jana Luňáčková (ze
třídy p. uč. A. Žákové)

Okresní kolo soutěže ve hře na
kytaru v Poděbradech

1. místo s postupem: Eliška
Hradilová (J. Ferles), Zdeňka
Brychtová a Zdeňka Svobodová

(kytarové duo - K. Novotný)
1. místo: Tereza Sadílková

(K. Novotný), Filip Kincl (J. Ferles),
2. místo: Martina Motuzová 
(K. Novotný), Nikola Kotršálová
(J. Ferles), Zdeňka Brychtová
(K. Novotný), 3. místo: Veronika
Píchová (K. Novotný) 

V krajských kolech soutěží čeka-
jí děti daleko tvrdší souboje - vždyť
v našem kraji je 55 základních umě-
leckých škol. 

Krajské kolo soutěže ve hře na
klavír v Nymburce

1. místo: Vít Mikušek, 2. místo:
Milan Janoušek, 3. místo: Jitka
Luňáčková (v této kategorii nebylo
uděleno 1. ani 2. místo). 

Krajské kolo soutěže ve hře na
housle v Brandýse nad Labem 

2. místo: Eva Birndtová (1.
místo nebylo uděleno), 3. místo:
Matěj Mikušek, Ondřej Mikušek,
čestné uznání: Jana Luňáčková 

Krajské kolo soutěže ve hře na
kytaru v Berouně 

čestné uznání: Eliška Hradilová
(kytarové duo se nemohlo zúčastnit
kvůli zranění jedné z kytaristek)

Krajské kolo soutěže ve hře na
akordeon v Pečkách

1. místo s postupem: Klára
Kobližková

Celostátní kolo soutěže ve hře na
akordeon v Teplicích

V Teplicích nás bohužel postihla
smůla. Klára Kobližková sice podala
vynikající výkon plný muzikality,
ale bohužel svůj repertoár zvládla
zahrát o něco rychleji než byl stano-
ven dolní limit, byla proto diskvalifi-
kována. Pravidla soutěží jsou k naší
smůle neúprosná.
Úspěchy našich výtvarníků

Úspěchy neminuly ani práce
našich mladých výtvarníků. 

„Namaluj Pipi dlouhou punčo-
chu“, pořadatel Městská knihovna
Nymburk

1. místo: Eliška Frankeová,
Kristýna Vojtová, 2. místo: Anna
Macková, 3. místo: Ester Novotná,
čestné uznání: Pavel Vavřička
(všichni ak. mal. H. Malíková)

„Malujeme dědečka a babičku“,
pořadatel Městská knihovna
Nymburk

1. místo: Valentýna Smejkalo-
vá, Christina de Brito, 3. místo:
Andrea Řečinská 

Do uzávěrky Listů ještě nebyly
známy výsledky krajského kola sou-
těže výtvarných oborů, umístění
našich výtvarníků proto zveřejníme
v dalším vydání.

Výsledky letošních soutěží nám
dovolují konstatovat, že naši školu
navštěvují děti s mimořádným talen-
tem, kterým se věnují učitelé schop-
ni jejich nadání náležitě rozvíjet.
Přejme si, aby úsilí dětí, rodičovská
podpora a poctivá práce učitelů
nesly i nadále dobré ovoce.

Vlasta Blažková
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Švermy. Vše to vylíčil podle prav-
dy, jakožto přímý svědek. 15. čer-
vence byl náhle převezen do
Prahy, opět do Ruzyně. Byl velmi
zesláblý a podvyživený a analý-
zou jeho zdravotních potíží se
došlo k závěru, že mu byl asi ještě
na Borech podán v kávě jed.
Teprve tehdy mu lékař předepsal
příděl dopoledních i odpoledních
svačin. Mohla ho také navštívit
manželka.

Za pět měsíců po odsouzení
„spikleneckého centra v čele
s Rudolfem Slánským“ byl ode-
slán zpět do Leopoldova. Odtud 5.
srpna 1953 byl propuštěn na svo-

bodu. Po žádostech jeho dcery
Jarmily i jeho vlastní žádosti došla
prokuratura k závěru, že odsouze-
ní se stalo na podkladě jednostran-
ného obvinění Slánského.

Šťastně dojel do Křince, kde
jeho rodina dostala přidělený byt.
V Nymburce bylo jeho povinností
požádat o občanský průkaz a při-
hlásit se u úřadu práce o zaměst-
nání. Protože nebylo prostředků
k obživě jeho rodiny, nastoupil
ihned na přidělené místo pomoc-
ného dělníka v bývalé firmě
Vantoch Griotte, tehdy Polabská
Fruta v Nymburce. Tam tehdejší
předsedkyně závodní rady dbala
důsledně na to, aby mu byly přidě-

lovány jen ty nejtěžší práce. Jeho
měsíční výdělek činil 800 korun.
Neúměrně těžká práce vzhledem
k jeho zdravotnímu stavu vedla
mimo jiné ke dvěma operacím
kýly. A tak po šestileté dřině
v konzervárně přijal ve svých 65
letech místo nočního hlídače na
pile v Křinci. Polepšil si i finanč-
ně, neboť jeho hrubý příjem činil 1
144 korun za měsíc. To ve Frutě
nikdy neměl a navíc na něho jako
na člověka bez občanských práv
bylo pohlíženo jako na občana
druhé kategorie.

Brigádní generál Vladimír
Přikryl zemřel před 40 lety dne
14. června 1968 ve svých 73

letech. Jak píše jeho dcera Jarmila,
jeho zmučené srdce by již bylo
neuneslo okupaci, která nás posti-
hla dne 21. srpna 1968.

Domnívám se, že k jeho skuteč-
né rehabilitaci došlo, bohužel, až
po smrti, kdy jeho dcera PhMr.
Jarmila Černá - Přikrylová převza-
la na Hradě z rukou prezidenta
Václava Havla Řád Milana
Rastislava Štefánika III. třídy, in
memoriam.

Až budou zodpovědní činitelé
v Milovicích či v Lysé hledat
název pro novou ulici, mělo by být
vzpomenuto i na jméno generála
Přikryla.

Josef Zumr, Semily

Pokračování ze str. 13

Ohlédnutí za soutěžemi ZUŠ ZUŠ F. A. Šporka
zve všechny zájemce o studium na

talentové zkoušky
pro studium ve šk. roce 2008/2009

Výtvarný obor:
16. června 14.00-15.30, 17. června 16.00-17.30

Děti od 5 let 2. patro vpravo, H. Malíková ak. mal., 
Mgr. D. Hermanová-Říhová

Taneční obor:
16. června 14.00-15.30, 17. června 16.00-17.30

Děti od 5ti let, přízemí vlevo, taneční sál, K. Hájková

Lit.-dramatický obor:
18. června 13.45-18.00

Děti od 7 let, přízemí, koncertní sál, Mgr. K. Urbánková

Hudební obor:
17. června  16.00-17.30, 18. června 14.00-15.30

Děti 5 a 6 leté - 1. patro vlevo, učebna č. 9, 
J. Erbenová

Děti od 7 let - 1. patro vpravo, učebna č. 13, Z. Erben

Zájemci o Studio Šikulka pro 4 - leté děti se mohou hlásit
kdykoliv u J. Erbenové nebo v kanceláři školy.
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Na Avantgardě jsme opět
bodovali

I letos se na Výstavišti v Lysé
nad Labem uskutečnila výstava
Elegance, jejíž součástí se již tra-
dičně stala soutěž Avantgarda,
která napomáhá mladým módním
tvůrcům veřejně prezentovat své
modely. Je jasné, že jsme na této
akci v žádném případě nemohli
chybět!

Původně se Avantgardy účast-
nila pouze naše škola, dnes však
najdeme na přihlašovací listině
desítky soutěžících z celé České
republiky. Odborná porota měla
tedy i tentokrát plné ruce práce.
Soutěž probíhala ve dvou katego-
riích. První kategorii tvořily
modely ušité z tradičních krejčov-
ských materiálů, v druhé kategorii
se soutěžící představili v mode-
lech zhotovených z materiálů
netradičních. A co si pod netradič-

ním materiálem představit? Papír,
igelit, kov, koření, sáčky od čajů,
igelitové tašky - to vše jsou mate-
riály, které mohou být při troše
fantazie, zručnosti a trpělivosti
použity k vyrobení neotřelých
modelů. A právě fantazie, zruč-
nost a trpělivost nechyběly žákům
naší školy, kteří se i přes obrov-
skou konkurenci umístili v obou
kategoriích na předních místech.
V první kategorii obsadily 2.
místo žákyně z 3. a 4. ročníku,
v kategorii netradičních materiálů
zabodovali žáci z 1. M (Š.
Pěničková, N. Šachová, K. Jinda),
kteří se umístili na 3. místě.
Blahopřejeme žákům k úspěchu
a již nyní se těšíme na příští ročník
této zajímavé soutěže.

Mgr. Abelová Klára

Veselé i poučné zpívání o vodě

Naše škola ZŠ J. A. Komen-
ského v Lysé nad Labem se účast-
nila, stejně jako dalších 19 škol
a mezi nimi i škola B. Hrozného,
celostátního projektu na téma
„Voda“. Zapojily se do něj všech-
ny třídy 1. i 2. stupně a dokonce
i budoucí prvňáčci v rámci Šťast-
ného startu! Učitelé vedli děti na
cestě poznání všeho, co k vodě
patří. Děti zkoumaly vodu po
všech jejích stránkách. Zabývaly
se vodními zdroji nejen v naší
zemi, ale i celosvětově. Mluvily
o ekologických problémech, učily
se rozumět přírodě v návaznosti
na ochranu přírody. Pomocí poku-
sů zkoumaly vlastnosti vody.
Téma se nevyhnulo ani takovým
předmětům jako je český jazyk
nebo angličtina. Žáci nacházeli ve
vodě i romantiku, hudbu, verše.
A to byl teprve začátek. 

Nápad, jak téma zhudebnit, se
vylíhnul v hlavě učitelky hudební
výchovy. Všechno začalo jednou
písničkou. Pak už postupně při-
cházely další a další nápady. Děti

s nadšením vyráběly kostýmy, sta-
věly model vodní elektrárny, učily
se dlouhé texty, vyráběly kulisy
a hodiny nacvičovaly a zkoušely
a najednou byl na světě ucelený
příběh. Podle zadání měl projekt
vyvrcholit prezentací práce dětí
naší školy v Městci Králové 15. 5.
A to nám vnuklo myšlenku - proč
naši práci na projektu nezazpívat?
Tak vznikl „muzikál“! Ani jsme
netušili, jak celý průběh nacvičo-
vání a zkoušek stmelí děti různého
věku. Měly ze své práce velkou
radost a rozhodly se zkusit svůj
muzikál předvést veřejnosti. 

První vystoupení bylo věnová-
no seniorům v Domově Na
Zámku. Děti sklidily obrovský
potlesk a dokonce ukáplo i pár
slziček dojetí. Všichni na sebe byli
právem hrdí. Další vystoupení je
čekalo před rodiči, širší veřejností
a zástupci města Lysé nad Labem
přímo ve škole. Součástí muzikálu
byla také žáky připravená prezen-
tace plná informací, obrázků
a postřehů vztahujících se k vodě.
Zde se mohli realizovat i ti, kteří
jsou spíše technického zaměření.
Každý se v projektu našel. Mohl
přispět tím, co ho zaujalo, co ho
baví a má pro něj smysl. Tak vzni-
kl projekt s velkým p, který jsme
určitě nedělali jen z povinnosti,
ale i s chutí a pro zábavu. 

Děti a učitelé 
ZŠ J. A. Komenského 

Lysá nad Labem

Prodej žákovských
výrobků

SOŠ a SOU v Lysé nad Labem
pořádá prodej žákovských výrobků

Ve středu 18. 6. 2008 od 12.00 - 17.30 hod.
Ve čtvrtek 19. 6. 2008 od 12.00 - 17.30 hod.
V pátek 20. 6. 2008 od 12.00 - 17.30 hod.

v přízemí Domova mládeže
SOŠ a SOU v Lysé nad Labem,
Přemyslova 592.

Prodej  sukní, kalhot, halenek, sak a modelů z módní 
přehlídky. Velká sleva sukní a halenek.

T ě š í m e  s e  n a  V a š i  n á v š t ě v u !

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem děkuje 
vedení Města Lysá nad Labem a ostatním sponzorům za
finanční i ostatní „materielní“ příspěvky na Květinovou

slavnost, která se konala na zámečku Bon Repos 
dne 31. 5. 2008. Bližší informace o akci se dočtete 

v příštím čísle Listů.
Dana Papáčková, předsedkyně
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MŠ Mašinka jede na zelenou
Také Mateřská škola Mašinka

přivítala jaro.
Odpoledne 17. dubna si děti

a paní učitelky s kapelou pana
Březiny zazpívaly na své zahradě.
Pak strávily večer plný her ve své
školce, kde se také přichystaly na
nocování i na noční příchod víl -
svých učitelek, které se opravdu
objevily a rozdaly dětem k jejich
velké radosti dárky. Ty věnoval
sponzor pan František Vodička,
ředitel firmy S.M.V.s.r.o. Radost
dětí byla nefalšovaná a velká
a pokračovala i ráno po probuzení.

Již v dopoledních hodinách
30.dubna začal v Mašince čaroděj-
nický karneval. Nadšení dětí pod-
pořily masky, ve kterých prožily
celý den. Po obědě přijel dětem
zazpívat Pavel Novák se svou sku-
pinou. Do zrekonstruované 3.třídy
se zvětšeným prostorem a interié-
rem vyzdobeným čarodějničkami
a kouzelnými bytostmi pocházejí-
cími z rukou dětí, jejich rodičů,
a paní učitelek přišli rodiče,
zástupci městského úřadu - vedou-
cí odboru ŠaK PaedDr. Věra
Bodnárová, paní místostarostka
Marcela Chloupková i pan starosta
Mgr. Jiří Havelka. Nechyběli naši
milí důchodci, jejichž průvodce
MVDr. Jan Kořínek vše zachytil

svým fotoaparátem. Věříme, že se
všichni dobře bavili.

Do dubnových dnů se vešel
také báječný výlet do Depa kolejo-
vých vozidel v Praze. Děti přivítal
vrchní přednosta DKV Ing.Václav
Sosna, díky jehož ochotě se pro-
hlídka mohla uskutečnit. Po celou
dobu se dětem věnoval Ing. Jan
Větrovský. Pendolino, mašiny
a mnohá další zařízení, ve kterých
se děti ocitly, vzbudily nadšení. To
se ještě zvýšilo po návratu do škol-
ky, kdy se děti dozvěděly, že je
čekají brzy výlety další.

Ač to nebylo snadné, podařilo
se škole získat finanční dotaci
Krajského úřadu Středočeského
kraje, a tak bude škola moci
dokončit vybavení hřiště ve svém
zahradním areálu.

Podpora vedení města umožní
provést v letním období výměnu
téměř všech oken v budovách
školy a realizovat 1.etapu rekon-
strukce elektroinstalace.

A tak vedle každodenní
výchovně vzdělávací práce
a z výše sděleného je patrné, že
Mateřská škola Mašinka jede
opravdu na zelenou.

Štěpánka Stehnová,
Jaroslava Černá, MŠ Mašinka

Poděkování a výhrada
V rámci svých pracovních

povinností jsem navštívila 29.
dubna se svěřenými dětmi mateř-
ské školy naše lyské kino. Hezký
a přitažlivý program žáků ZUŠ 
F. A. Šporka se dětem i mně velmi
líbil. Viditelnou zásluhu na nápadi-
tém programu uvedeném pod
názvem Návštěva u Večerníčků má
nesporně erudovaná paní učitelka
Jana Erbenová. Hezký zážitek mi

ale pokazilo nehygienické prostře-
dí kina. Neuklizená podlaha, na ní
tmavé mapy špíny, poházené
odpadky, prach. Bylo mi líto dětí,
zvláště pak alergiků. Děti špínu
tolik nevnímají, já se však cítila
nepříjemně s výčitkou vůči mně
svěřeným žákům. Najde se ten,
kdo je za tuto situaci odpovědný? 

Štěpánka Stehnová

To je radostí
Mateřské školky, jesličky, krát-

kohodinové útulky, to jsou vymo-
ženosti dnešní doby oproti době
mého dětství. To je z mého hledis-
ka před ? roky.

S úžasem pozoruji malé děti,
jak běhají málem již kolem jedno-
ho roku, jak zdraví pěstičkami
a jak se dovedou usmívat.

Děkuji osudu za další vymože-
nost této doby Domovy pro lidi,
kteří nemohou být sami. Vše
v životě má však rub a líc. Líc je
poznání mnoha krásného, které
Domovy přináší. Mezi ty krásy
patří i návštěvy dětí ze školek.
Přichází s bohatými programy. Od
hereckých výkonů přes tanečky až
po zpívání. Ukončení bývá vždy
rozdáním jejich výrobků. 

Poslední setkání bylo ve čtvrtek
dne 30. minulého měsíce ve školce

„Mašinka“ na Sídlišti. Tentokrát
nešly děti za námi, ale my za nimi.
Uviděli jsme jejich výrobky, krás-
né čarodějnice, poslechli jsme si
písně hudebního souboru
z Přerova na Moravě a hlavně jsme
poznali moudrost dětí.

Vedoucí souboru pan Pavel
Novák kladl jim různé otázky
vážící se k přírodě a dokonce
i národnostní. Příkladně co je
namalováno na znaku naší republi-
ky a co na znaku našeho města.
Kupodivu toto vědělo mnoho dětí.
Odcházeli jsme s obdivem k nim
a všem pracovnicím, které si ve
školce nejen s nimi hrají, ale také
učí. Já jsem nabyla přesvědčení,
že děti jsou moudré již v bříšku
maminek.

Terezie Procházková,
Domov na zámku Lysá n. L.

Reakce na článek
Reaguji na článek paní A.

Hesové v Listech. 5/2008 „Za
Lysou krásnější“, kde píše, cituji:
„Kam se poděly peníze? Na silni-
ce v Třešňovce...“

Kdyby si ověřila fakta, než napí-
še tento článek, zjistila by, že silni-

ci i chodníky v lokalitě TŘEŠ-
ŇOVKA si hradili stavebníci sami
z vlastních finančních prostředků,
proto je mají.

Profinancování lze doložit pří-
slušnými doklady.

Libuše Vondráčková

Zápis v MŠ Mašinka 
je minulostí

Jako ve všech mateřských ško-
lách i v MŠ Mašinka probíhalo
přijímací řízení s nástupem
docházky ve školním roce 2008 -
2009. Poptávka o umístění vysoko
převyšovala nabídku uvolněných
míst. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem žadatelům za
jejich chápavý přístup k vydaným
rozhodnutím, neboť polovina
z nich převzala z mých rukou ver-
dikt záporný. Při osobní schůzce
vyslechli zdůvodnění mého roz-
hodnutí i objasnění případného
odvolání se proti němu. Nikdo

z nich odvolání nepodal a já je
mohu ještě jednou ujistit, že spra-
vedlivěji jsem rozhodnout nemo-
hla. Věřím, že podobnou zkuše-
nost měly i mé kolegyně v ostat-
ních lyských mateřských školách,
pokud zájem rodičů převyšoval
možnosti MŠ. Situaci, ve které se
rodiče předškolních dětí v součas-
né době ocitají, nemůže žádná
z nás ředitelek nijak změnit.
Věřím, že se řešení v Lysé nad
Labem pro příští roky již hledá. 

Jaroslava Černá,
MŠ Mašinka

28. 6. 2008 pořádáme již 
5. ročník TZB 

Houšteckého cyklomaratonu.
Pokud máš chuť si zazávodit nebo se jen tak projet, 
jsi vítan. Závod na 50 a 75km se jede pod záštitou 
hejtmana Středočeského kraje v krásném prostředí 

dolního pojizeří.
Prezentace na stadionu Houštka ve Staré Boleslavi

od 8.00 hod., start v 10.30 hod.
Předpokládaná účast je tisíc závodníků.

Veškeré informace na www.cyklomaraton.cz, nebo
Cyklosport Čelákovice.
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OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
SOUTĚŽ V DĚJEPISNÝCH ZNALOSTECH  -

STŘEDNÍ ŠKOLY

A. ZNALOSTI OBECNÉ
1. V jakém časovém rozpětí vládla v českých zemích habsburská monar-

chie?
2. Jaké politické strany vznikaly na území Čech před 1. světovou válkou?
3. Vyjmenuj čelné představitele domácího odboje!
4. Vyjmenuj české představitele zahraničního odboje. Ve kterém státě

a městě sídlili?
5. Kdo, kdy a kde vydal prohlášení o československé nezávislosti?
6. Kdy byla vyhlášena československá samostatnost?
7. Co je to „Martinská deklarace“ a kdy byla přijata?
8. Kdy se připojila k ČSR Podkarpatská Rus?
9. Kdy vzniklo Národní shromáždění a na čem se na svém 1. zasedání usneslo?
10. Kdo tvořil nejsilnější národnostní menšinu a jaký byl vztah této menši-

ny k ČSR?
11. Kdy vznikla nová ústava ČSR? Z kolika zemí se ČSR skládala? 
12. Co jsou to státní symboly a čeho jsou výrazem?
13. Kdo je autorem státní vlajky a hymny? Co nacházíme na středním znaku

ČSR z první republiky a co na znaku současné ČR? 

B. ZNALOSTI Z MÍSTNÍ HISTORIE
1. Jaké spolky a kluby vznikaly v Lysé n. L. koncem 19. století?
2. Charakterizuj život v Lysé n. L. v průběhu 1. světové války. Osvětli

pojmy „chlebenky“, „náhražky“, „špiclovství“!
3. Kdy se sešla v Lysé n. L. oslavná schůze na počest vzniku republiky?
4. Jak probíhaly v Lysé n. L. oslavy na počest vzniku republiky?
5. Které spolky se podílely na vytvoření prvního místního národního výbo-

ru v Lysé n. L.?
6. Kdy byl postaven a na čí popud pomník padlým v 1. svět. válce, kde se

dnes nachází?
7. Jak byste si představovali městské oslavy k 90. výročí vzniku ČSR? 

LITERATURA: Učebnice dějepisu pro střední školy. Atlas českých dějin, 2.
díl - od r. 1618. Otruba: Paměti města Lysé a vesnic okolních. Internetové
stránky.

OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
SOUTĚŽ V DĚJEPISNÝCH ZNALOSTECH  -

ZŠ - 6. - 9. třídy

A. ZNALOSTI OBECNÉ
1. Jak se jmenovala monarchie, jejíž součástí byly české země do

r. 1918?
2. Kdy, kdo a kde veřejně prohlásil nezávislé Československo za samo-

statnou republiku?
3. Kdy byl vydán zákon o zřízení samostatného československého státu?
4. Jaký význam pro ČSR měla „Martinská deklarace“?
5. Kdy se sešlo „Revoluční NS“? Napiš 3 body jeho zasedání!
6. Kdy byla k ČSR připojena Podkarpatská Rus?
7. Kdy vznikla nová Ústava ČSR?
8. Kdo navrhl vlajku ČSR?
9. Kdo je autorem československé hymny?
10. Jaké znaky se nacházely na středním znaku nové republiky?

B. ZNALOSTI Z MÍSTNÍ HISTORIE
1. Jak vypadal život v Lysé n. L. před 1. svět. válkou - spolková činnost?
2. Stručně charakterizuj život lidí v Lysé n. L. za 1. světové války!
3. Kdy se sešla v Lysé n. L. oslavná schůze na počest vzniku republiky?
4. Jaký program byl uspořádán v Lysé n. L. ke vzniku republiky?
5. Které spolky se podílely na vytvoření prvního místního národního

výboru v Lysé n. L.?
6. Kdy byl postaven pomník padlým v 1. svět. válce a kde se dnes 

nachází?
7. Jak byste si představovali městské oslavy k 90. výročí vzniku ČSR? 

LITERATURA: Dějepis - nejnovější dějiny - 9. Ročník základní školy.
Atlas českých dějin, 2. díl - od r. 1618. Otruba: Paměti města Lysé a ves-
nic okolních. Internetové stránky.

SPOLEK PRO ROZVOJ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
ve spolupráci s PaedDr. Marií Kořínkovou 

a Odborem školství a kultury MěÚ Lysá n. L.

vyhlašuje k příležitosti 90.výročí vzniku Československé republiky

SOUTĚŽ V DĚJEPISNÝCH 
ZNALOSTECH

Soutěž je určena pro žáky a žákyně škol v Lysé n. Labem 
a rozdělena je do dvou věkových kategorií:
- kategorie žáků a žákyň 6. - 9. ročníku ZŠ.

Jejich úkolem je odpovědět písemně na sedmnáct otázek, 
uvedených v části A a B příslušného zadání.

- kategorie žáků a žákyň středních škol. 
Jejich úkolem je odpovědět písemně na dvacet otázek, uvedených v

části A a B příslušného zadání. 

Kriteria hodnocení: věcná správnost a rozsah odpovědí             
Termín a způsob odevzdání: nejpozději 12. září 2008 

pověřenému pracovníkovi školy
Vyhlášení výsledků a předání cen: 28. října 2008 v rámci oslav stát-
ního svátku v kostele Českobratrské církve evangelické v Lysé n.L. 

Případné dotazy směrovat na:
V. Šťastný, tel. č. 721 649 337 nebo

pí. Labutová, městská knihovna t.č. 325 551 255

Motto: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem!“

Výuka jazyků, Masarykova ulice 299, 289 22 Lysá n.L.
(u nádraží vedle prodejny potravin)

ANGLIČTINA - NĚMČINA -

FRANCOUZŠTINA - ŠPANĚLŠTINA -

ITALŠTINA - RUŠTINA - ČEŠTINA

jazykové kurzy * překladatelsko - tlumočnický servis

Nabízíme:

● standardní a intenzivní kurzy pro začátečníky i pokročilé 
- pro děti (doučovací a rozšiřující) i dospělé 

● příprava ke státním a mezinárodním zkouškám 
● firemní, dětské a víkendové kurzy
● výuka v malých skupinách i individuální 

s kvalifikovanými lektory
● konverzace s rodilými mluvčími
● čeština pro cizince 

Z a č á t e k  v ý u k y : z á ř í  2 0 0 8 !
Bližší informace:

AJ - kont. osoba: Mgr. Petr Otradovský, tel.: 325 551 498, 
728 678 993, e-mail: p.otradovsky@seznam.cz

NJ, RJ, FJ, IJ, ŠJ a ČJ pro cizince - kont. osoba: 
PhDr. Dana Papáčková, tel.: 325 551 882, 602 620 151

e-mail: d.papackova@seznam.cz

Cena kurzu: předškoláci: 40,- Kč/hod,
žáci a studenti 60,- Kč/hod, dospělí 80,- Kč/hod.

Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

Přihlášky k vyzvednutí v prodejně prádla proti poliklinice, 
v knihkupectví „Cesta“ u Plusu nebo přímo v jazykové škole.



Duben bývá ve
škole již tradičně
velmi rušný -
konají se písemné
maturitní zkoušky
z českého jazyka
a z odborných
předmětů, probíhá
přijímací řízení,
finišují přípravy na
maturity ústní.

Letošní školní
rok nebyl výjim-
kou. Zatímco se
„čtvrťáci“ potili
u písemných matu-
rit, jejich mladší
kolegové se věno-
vali úklidu okolí
školy nebo se
vypravili na různé

zajímavé exkurze.
Studenti 1. a 2. ročníku měli

v rámci výuky občanské nauky
vzácnou možnost dozvědět se
poutavou formou o fungovaní

krajů v České republice. Pre-
zentaci na toto téma s následnou
besedou si pro ně připravil člen
zastupitelstva Středočeského
kraje Mgr. Petr Kopecký. 

Další významnou příležitost
k poznání novodobých dějin
naší vlasti měli studenti při
přednášce pana Buřiče o 3.
odboji u nás.

Dne 21. dubna se studenti 1. -
3. ročníků při projektu Ochrana

zdraví při mimořádných událos-
tech poučili o tom, jak se za
těchto okolností chovat a jak
poskytnout první pomoc. To si
mohli pod dohledem odborníků
z VOŠ-MILLS z Brandýsa nad
Labem sami prakticky vyzkou-
šet a nacvičit. Třetí ročníky se
pak věnovaly hlavně zdravému
životnímu stylu.

Na základě materiálů kolegů
zpracovala A. Šmídová 

Duben v Obchodní akademii
v Lysé nad Labem
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LYSÁ nad LABEM

Soutěž mladých hasičů

Dne 3. května 2008 se
v zámeckém parku v Lysé nad
Labem sešli mladí hasiči 3.
Lyseckého okrsku, aby zde změři-
li své síly v závodě branné vše-
strannosti požárních hlídek a to
o pohár starosty města Lysé nad
Labem.

V 9 hodin byl za slunečného
počasí proveden slavnostní
nástup, na kterém si hlídky mla-
dých hasičů rozlosovaly startovní
pořadí a v 9.30 hodin byl závod
odstartován.

Děti soutěžily ve 3 kategoriích,
a to jako starší žáci, mladší žáci
a mateřinka - jedná se o děti ve
věku do 6 let. Na trati dlouhé
1850 metrů bylo rozmístěno cel-
kem pět soutěžících a dvě kontrol-
ní stanoviště. Jednalo se o střelbu
ze vzduchovky, topografii, znalost
vázání uzlů, požární taktiku
a zdravotní přípravu. Celou trať si
prošli i místostarostové města
Lysá nad Labem paní Chloupková
a pan Sedláček a konstatovali
výborné připravení soutěžní tratě.

Vítězná družstva:
Starší žáci - 
1. místo - Lysá nad Labem "A"
2. místo - Milovice
3. místo - Lysá nad Labem "B"

Mladší žáci -
1. místo - Lysá nad Labem
2. místo - Milovice Poupata
3. místo - Milovice Draci

V kategorii mateřinka se
zúčastnilo celkem pět dětí - nej-
mladšímu byly 3 roky. Soutěže se
zúčastnilo celkem 45 dětí z SDH
Lysá nad Labem, SDH Byšičky,
SDH Milovice a SDH Dvorce. Po
ukončení závodu byl proveden
slavnostní nástup, kterého byli
přítomni i místostarostové Lysé
nad Labem paní Chloupková
a pan Sedláček, který poděkoval
všem přítomným za krásný závod
a popřál všem mnoho úspěchů
v dalších soutěžích. Poté paní
Chloupková předala vítězným
družstvům poháry a věcné ceny.

Poděkování patří všem sponzo-
rům, kteří poskytli věcné ceny pro
soutěžní družstva a také všem čle-
nům SDH, kteří se podíleli na pří-
pravě celé soutěže.

Závěrem mi dovolte, abych
jménem mladých hasičů pozval
všechny naše příznivce na oslavy
130. výročí založení SDH Lysá
nad Labem, které se uskuteční 
7. června 2008 v hasičské zbrojni-
ci v Lysé nad Labem.

Za kolektiv mladých hasičů 
V. Juříček
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OSLAVY 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ LYSÁ NAD LABEM 1878 - 2008

Sbor dobrovolných hasičů  Lysá nad Labem pořádá pod záštitou
Starosty města Lysá nad Labem pana Mgr. Havelky a hejtmana
Středočeského kraje pana Ing. Bendla slavnostní kulturní odpoledne
pro hasiče a veřejnost.

Kdy a kde: sobota 7. 6. 2008, 13.00 hodin, nádvoří hasičské
zbrojnice Lysá nad Labem,

Kulturní program:
-  koncert hasičské dechové hudby s vystoupením mažoretek,
-  slavnostní nástup hasičské jednotky, převzetí praporu, předání

ocenění, projevy hostů,
-  vystoupení žáků ZUŠ,
-  vystoupení tanečního souboru Šáteček,
-  vystoupení zpěvačky Petry Černocké s hostem, předním sexuolo-

gem Dr. Radimem Uzlem,
-  večerní zábava - k tanci a poslechu hraje taneční orchestr Melodik,
-  výstava naší moderní i historické hasičské techniky v ulici

Legionářská,
-  výstava historických fotografií a zajímavých písemností z archivu, 

Kryté jeviště s profesionálním ozvučením a osvětlením.
● Hlediště pro návštěvníky a hosty. ● Moderátor Radia

Blaník. ● Občerstvení, možnost posezení v párty stanech.
Parkování pro osobní vozidla naproti zbrojnici v areálu 

bývalé Fruty. ● V případě nepřízně počasí možnost posezení 
v krytých garážích.

Srdečně zveme všechny naše příznivce a spoluobčany. 

Výbor SDH Lysá nad Labem.



Čtvrtek 8. května: Sraz na nád-
raží v 8.15, odjezd 8.44 stálo na lís-
tečku, který jsme dostali společně
s informacemi k čtyřdennímu výletu
na horskou chatu Hajaja ve Velké
Úpě. Přijíždí vlak a my nevidíme ani
jedno volné místo. Přesto se však
nevzdáváme a statečně nastupujeme
do vlaku. Nymburk, Poděbrady,
Chlumec nad Cidlinou … tak teď už
máme všichni svoje místo a pokra-
čujeme vlakem až do Trutnova.
Hurá! Trutnov, vyházet batohy
z vlaku, nasadit je na záda a pak
čekat na autobus. Ten nás vysadil na
zastávce Vavřincův důl a dál už jsme
museli po svých. Můžete hádat, jak
cesta vypadala. No samozřejmě,
byla do kopce, ale nebyl to obyčej-
ný kopec, byla to sjezdovka. Tak
šup, ať už jsme nahoře. Jak se tak
šplháme nahoru zvedneme hlavu
a před námi na kopci bílá kozenka,
náš zásobovač. Tak to je tedy důvod
k oslavě, protože už jen pár set
metrů a budeme na Hajajovi.

Po menším odpočinku nastává
fáze vybalování a zabydlování.
Nechybí ani špiónská prohlídka

chaty. Po menší procházce 
po okolí, která se protáhla asi 
na dvě hodiny, všem pořádně
vyhládlo. Řízečky od
maminky, houska se salá-
mem a teplá polívka nám
naplnily bříško. Pak už si
jen lehnout do spacáku
a nechat si něco hezkého
zdát.

Pátek 9. května:
Budíček není třeba, vzbudi-
li jsme se sami. Ke snídani
jsme snědli chleba s mar-
meládou a ke sváče jsme do
batohu zabalili samé dob-
růtky. Hned po snídani se
vydáváme na cestu směrem
do Spáleného Mlýna, kde
navštívíme Údolí vládce
hor. Máme štěstí. Je doma,
a tak se s námi velice rád
vyfotí. Pokračujeme dál až
na vrcholky hor a rázem se ocitneme
v Malé Úpě. Jestliže cesta tam byla
do kopce, cesta zpátky musí být
zákonitě z kopce. A to taky byla,
jenže k chatě se situace obrátila
a my šplhali na Pěnkavčí vrch.

Cesta strašná, ale ten výhled.
„Mámo, to jsou panoramata!“
Odpoledne jsme se vrátili tak trochu

v unavené náladě, ale natěšeni na
opékání vuřtů a hlavně na sobotní
výlet, který byl před námi.

Sobota 10. května: Z chaty
vycházíme dříve než včera, ale
jsme více oblečeni a máme
s sebou více jídla i pití. Náš dneš-
ní cíl je: zdolat vrchol Sněžky.
Cesta vede přes Portášky,
Růžohorky až k lanovce na

Růžové hoře. Věřte nebo ne, šli
jsme po sněhu, pravém nefalšova-
ném sněhu! Protože nás už nožky
docela bolely, nasedli jsme na
lanovku a na vrchol Sněžky jsme
se vyvezli. Byla nám ale pěkná
zima a jak to foukalo. Na Sněžce
jsme vytáhli kulicha a rukavice
a hned nám bylo líp. Zpáteční
cesta vedla Obřím dolem přes Pec
pod Sněžkou. Pro některé to byla
nejhorší cesta, kterou kdy šli.
I když ten výhled na hřebeny
Krkonoš je nezapomenutelný. 

Neděle 11. května: Kluci nám
připravili snídani. Všichni jsme už
docela unavení, ale musíme ještě
uklidit chatu a její okolí, protože
se nacházíme v první zóně
Krkonošského národního parku.
Když je všechno uklizeno, dáme si
obídek a pak sejdeme dolů do
údolí, čekat na autobus. Do Lysé
se vracíme v pozdních odpoled-
ních hodinách. Za celou výpravu
jsme ušli asi 40 kilometrů, snědli
jsme 17 bochníků chleba a 60
housek, vymazali jsme 2 kila
Ramy a 2400 gramů marmelády,
přivodili jsme si pár puchýřů
a spálili jednu ruku.

4. dívčí a 3. chlapecký 
skautský oddíl

Seriál zajímavých setkání
pokračoval

Do „křesla pro hosty“ zve
Spolek rodáků a přátel města Lysé
nad Labem zajímavé tvůrčí osob-
nosti lyské kultury a zájmové čin-
nosti. Ve čtvrtek nám představil
organizačního vedoucího Hasič-
ské dechovky Ing. Jiřího Fišera.
Večer příjemně otevřel a závěrem
uzavřel septet žesťů tohoto soubo-
ru. Přišel doprovodit zajímavé
vyprávění svého šéfa.

Ing. Fišer doprovázel slovem
bohatou fotografickou dokumen-
taci, která ukazovala úctyhodnou,
více než padesátiletou činnost
souboru od jeho žákovských
počátků až do současnosti. V ne-

formálně srdečné atmosféře, více
připomínající sjezd abiturientů
nějaké školy než přednášku, jsme
objevovali tváře hudebníků, kteří
svůj soubor doprovázejí, nebo jej
a nás již opustili navždy. Byli jsme
překvapeni rozmanitým spektrem
zahraničních koncertů, při nichž
Rakušané, Chorvati, Slovinci,
Bavoři, Sasové, Francouzi, Holan-
ďané a Norové poprvé čtou a slyší
jméno našeho města Lysá nad
Labem a naslouchají zvukům jeho
reprezentačního bandu.

V šedesátých letech dostali živí
muzikanti na frak. Reprodukční
technika potlačila velké kapely
a změnil se i hudební styl. Velký
ansámbl nikdo nezaplatí, tria
a kvarteta dostanou víc peněz než
poctivě cvičící mnohačlenná
dechovka. Se samozřejmostí slý-
cháme od naší dechovky široký
repertoár od pochodů po klasické
instrumentální skladby při slav-
nostních a jiných příležitostech
a neuvědomujeme si, že když ji
naše město udrželo a dokonce na
vysoké úrovni, je to vlastně
zázrak. Ale není to zázrak nadpo-
zemského původu. Stojí za ním
čas a obrovská práce Jiřího Fišera
a jeho celého týmu. Važme si ji.

Ing. Bohumil Kolací
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Znovuotevřená 
obecní hospoda v Kostomlátkách

vás zve k posezení
v příjemném prostředí uvnitř i na terase. 

Nabízíme i možnost zajištění akcí 
(narozeniny, párty, country večery). 
Najdete nás na trase cyklostezky 

Lysá n. L. - Nymburk.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Reportáž z Velké Úpy

Poděkování
Výstava „NARCIS“ skončila.

Bylo jasně prokazatelné, že
došlo k novým návrhům ve spo-
jení lesních stromů, keřů, růz-
ných unikátních druhů květin
a spojení výrobku nových druhů
nábytku. Jak z kovu, tak i ze
dřeva, jako doplněk do zahrad,
k bazénům atd. Pro účely odpo-
činku a zkrášlení prostoru
u nových vilek, ale i do sociál-
ních zařízení a školek. Byl to
dobrý nápad a věc se podařila.
Při utváření této výstavy pořáda-
né Českým zahrádkářským sva-
zem ústředí Praha opět repre-
zentovalo několik mužů a žen,
kteří jsou členy II. organizace

ČZS sídliště Lysá nad Labem.
Tím, že několik dnů poctivě
svou prací vytvářeli celé to
pěkné dílo, dle určených návrhů
pod vedením odborníků. Osobní
poděkování všichni jsme již
dostali při ukončení výstavy od
paní ing. Kožešníkové, nové
vedoucí z Prahy. 

Přesto jsem se rozhodl tuto
činnost i poděkování zveřejnit
touto cestou, aby bylo jasné, že
nestojíme stranou ve společných
akcích v našem městě.

Opět se sejdeme na podzim.
Díky.

Zdeněk Veselý



na jednání zastupitelstva
města konaného dne 13. 2. 2008
bylo uloženo KV, aby prověřil
dosavadní postup města při
zástavbě bývalého areálu
Fruty od vyhlášení záměru
o současný stav a předložil
zprávu ZM na zasedání ZM
dne 26. 3. 2008. Záměr byl
vyvěšen dne 31. 7. 2007 a svě-
šen dne 15. 11. 2007.

Kontrolní skupina, která
zabezpečovala poměrně nároč-
nou kontrolu co do rozsahu
dokumentů, které bylo nutno
pečlivě prostudovat, ji dokončila
12. 3. 2008 a předložila k pro-
jednání do KV, který se konal
dne 18. 3. 2008. Bezprostředně
poté byla předložena do odboru
vnitřních věcí. Předseda KV byl
na služební cestě a na jednání
KV se dostavili pouze 3 členové,
takže nebyl usnášeníschopný.
S ohledem na situaci, kterou
neřešil ani zákon o obcích, ani
jednací a organizační řád KV,
rozhodl se předseda KV, že zprá-
vu pro její důležitost na jednání
ZM dne 26. 3. předloží a situaci
vysvětlí a podřídí se poté roz-
hodnutí ZM. 

Bohužel pan starosta i bez
ohledu na to, že porušil čl. 3
bodu I Jednacího a organizační-
ho řádu kontrolního a finančního
výboru, zakázal vedoucí odboru,
aby zprávu zařadila do materiálů
k projednání. Zpráva byla proto
projednána až na mimořádném
jednání KV dne 2. 4. 2008
a předložena znovu do ZM dne
7. 5. 2008. Opět je nutno konsta-
tovat, že bohužel pouze jako
součást informační zprávy I.

Předseda KV na úvod jednání
ZM dne 7. 5. 2008 proti tomuto
postupu protestoval a navrhl tuto
zprávu projednat jako samostat-
ný bod pod číslem 13, ještě před
projednáváním návrhu smluv
mezi městem a společností MS
development, bohužel u vedoucí
koalice na radnici opět neuspěl.

Zpráva, kterou Vám dále
předkládáme, resp. její závěry,
byla přijata pouze jako informa-
tivní a to přesto, že ve svém
závěru poukazovala na některá
pochybení ze strany pana staros-
ty a vedení města, které v proce-

su vyhodnocování zadaného
záměru nastaly.

Stanovisko kontrolní skupiny,
podložené závěry jednání kon-
trolního výboru dne 2. 4. 2008:

● Vzhledem k tomu, že
žádný ze zájemců-předkladatelů
nabídek nesplnil některé ze
zadávacích podmínek, kontrolní
skupina se přiklání k řešení, aby
vyhodnocení záměru bylo zruše-
no. Měly by být stanoveny nové
zadávací podmínky, respektující
souhrn možných ekonomických,
architektonicko-urbanistických
a technicko-normativních pod-
mínek pro výstavbu, korigova-
ných po zkušenostech z vyhod-
nocení záměru. Vycházíme-li
z neověřených informací, že pan
Ing. Meixner se má vrátit ze
zámoří do Německa koncem
března 2008, kdy s ním mělo být
teprve jednáno o možném pro-
deji pozemků za účelem bytové
výstavby, což byl jeden z klíčo-
vých bodů podmínek zadání,
mělo být další řešení rozhodnuto
až po výsledcích těchto jednání
a mělo být nadále jednáno
s oběma společnostmi, které
mohly své nabídky doplňovat
a precizovat. 

● Kontrolní skupina má za to,
že dosavadní postup vedení
města, tj. RM i ZM, byl ne zcela
standardní a neodpovídal sku-
tečným faktům, proto vyvolal
tolik polemik a protichůdných
názorů na řešení. Především je
třeba říci, že se vedení města se
nedrželo vlastního zadání, tj.
nevycházelo při posuzování
záležitosti z faktu, že jde pouze
o vyhodnocení záměru a nejde
o žádné řízení, natož o výběrové
řízení na zástavbu městského
příp. soukromého pozemku, při-
čemž předmětem záměru byl
zcela jednoznačně prodej
pozemků v bývalém areálu
Fruty pč. 3758, 3723, 3731
a 3732 v majetku města a to za
dále uvedených podmínek. Čle-
nové kontrolní skupiny se podi-
vují mediálním prohlášením sta-
rosty (např. v MF Dnes) o pro-
běhnuvším „VÝBĚROVÉM
ŘÍZENÍ“, které nikdy nebylo
vypsáno. Stejně nepřesně infor-
muje i MSd v informačním

materiálu pro širokou veřejnost. 
● RM dle zjištění kontrolní

skupiny mylně konstatovala dne
20. 11. 2007, že „některý ze
zájemců, kteří předložili nabíd-
ky, splnil veškeré podmínky
zadání“. 

Předseda KV se ještě pokusil
navrhnout usnesení, ve kterém by
byly zohledněny závěry KV ze
dne 2. 4. 2008, protože bylo zcela
nepochopitelné, že ZM vzalo tak
závažné závěry KV pouze na
vědomí, nikoliv k řešení.

Navrhoval, aby zastupitelstvo
města uložilo Radě města, aby
na svém nejbližším zasedání ZM
připravila nové zadávací pod-
mínky, resp. souhrn možných

ekonomických, architektonicko-
urbanistických a technicko-nor-
mativních podmínek pro výstav-
bu, korigovaných po dosavad-
ních zkušenostech z vyhodnoce-
ní plnění záměru a pak ve dvou
variantách další postup

Usnesení nebylo přijato, roz-
hodli tak zastupitelé za vedoucí
koalici ve městě. Z celkového
procesu je zcela zjevné, že vede-
ní města nezajímá zejména
názor, Vás, občanů, a proto ani
nepovažují za vhodné, aby pro-
jednávání takto závažných sku-
tečností bylo jedním z hlavních
a samostatných bodů programu
jednání ZM.

Za KV Ing. Petr Gregor

Vážení občané,
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K článku předsedy 
kontrolního výboru

Vážení, rád bych uvedl na
pravou míru některé nepřesnosti
a nepravdy, které se nacházejí v
článku Ing. Gregora o postupu
při prodeji Fruty. Pan Gregor ve
svém článku píše, že kontrolní
výbor projednal zprávu o Frutě
na svém zasedání dne 18. 3. a
následně ji  bezprostředně zaslal
odboru vnitřních věcí. Když
odhlédnu od toho, že pana
Gregor svévolně a bez vědomí
zastupitelstva města jmenuje v
zápisu z kontrolního výboru jako
přítomného člena kontrolního
výboru Ing. Baráka, který není
členem kontrolního výboru, což
už samo o sobě vzbuzuje pochyb-
nosti. Nemohu přehlédnout to, že
zpráva kontrolního výboru byla
odboru vnitřních věcí zaslána až
25. 3. 2008 v odpoledních hodi-
nách, mailem bez podpisu před-
sedy nebo místopředsedy kon-
trolního výboru s konstatováním,
že Ing. Barák je novým členem
kontrolního výboru.To vše bez
vědomí zastupitelstva a pouze z
rozhodnutí předsedy kontrolního
výboru Ing. Gregora a navíc den
před jednáním zastupitelstva
města.  Při důležitosti této zprá-
vy, kterou jí přikládá Ing.
Gregor, bych předpokládal , že jí
bude ze strany Ing. Gregora
věnována daleko větší pozor-
nost. Bohužel musím konstato-

vat, že díky liknavému přístupu
předsedy kontrolního výboru
měla zpráva tolik nedostatků a
byla zaslaná tak pozdě, že jsem
nemohl takovýto materiál nechat
předložit do ZM . I kdybych tak
učinil, dostali by tento materiál
zastupitelé na stůl a tudíž by
neměli možnost ho řádně a v
klidu prostudovat. Proto byl
tento materiál předložen a pro-
jednán na dalším zastupitelstvu
města dne 7.5. 2008 a vzat na
vědomí s tím, že zastupitelstvo
města bude i nadále jednat s fir-
mou MS Development o prodeji
pozemků ve Frutě za účelem
výstavby společenského sálu,
bazénu, podzemních garáží,
nových prostor pro poštu, hotelu
a nových bytů. V rámci jednání
bylo dosaženo příslibu realizace
větší části stavebních prací míst-
ními firmami (cca  60%) , což při
předpokládaném objemu prací
cca 750 mil. Kč znamená, že do
regionu se mohou dostat zakázky
za částku cca 450 mil. Kč.
Vzhledem k výše uvedenému
nechápu, proč zastupitelé za
KSČM zcela zbytečně brzdí
ukončení jednání s firmou a
zahájení výstavby ve Frutě, která
přinese občanům novou vybave-
nost, která ve městě doposavad
chybí.

Mgr. Jiří Havelka, starosta
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Za Lysou krásnější XII.
Minule jsme se podívali na

staré sídliště, a jelikož tam bylo co
fotit, ještě tam chvíli zůstaneme.
V podstatě hned u vstupu na síd-
liště jsou domy č. p. 1454 a 1455.
Před oběma vchody jsou ukázko-
vé záhony skalniček, trvalek
i cibulovin. V dubnu se bylo na co
koukat, a tak se s vámi musím
podělit o ten zážitek a současně
pochválit tamní nadšené zahradní-

ky. Na snímku možná rozpoznáte
modřence, různé druhy petrklíčů -
primulí, hyacinty a tulipány, ale
v červnu štafetu převezmou ber-
génie, pivoňky a růže. Z mého
pohledu byly však nejzajímavější
právě jarní primule, které jinde
v takovém množství neuvidíte.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Pozitivní postřehy z radnice
K tomuto článku mne donutilo

několik, alespoň z mého pohledu,
velmi příjemných zjištění. Na strán-
kách Listů se někdy oprávněně set-
káme s kritikou města. Já bych však
nyní chtěl městu - zejména odboru
správy majetku a investic, poděko-
vat. Je to i proto, že pochval oproti
kritice v tisku mnoho není. A také
z toho důvodu, že pochvala pozitiv-
ně motivuje i úředníka.

Předně velkou pochvalu zaslouží
jarní ošetření starých stromů ve
městě. Dlouho nebylo zvykem tuto
odborně náročnou práci svěřit speci-
alistům. Letos se to prvně povedlo
a v opravdu nebývalém rozsahu
(náměstí B. Hrozného, Komenského
ul., Školní nám., Resslova ul.,
Stržiště). Pokud budeme každoročně
pečovat o část stromů, je skutečně

naděje, že i ty staré stromy, které
dotvářejí vzhled města, budou bez-
pečné a zdravé. A nebudeme muset
řešit nepříjemnou otázku jako
v Zámecké ulici.

Druhé poděkování patří za úklid
lokality Lom na městských pozem-
cích. Dlouhodobě zanedbaná část
města opět trochu prokoukla a dou-
fejme, že se i v rámci pasportu péče
o veřejná prostranství vyčlení pravi-
delný přísun peněz na údržbu.
Pravdou ovšem je, že na vzhled
lokality mají velký vliv tamní oby-
vatelé.

Změny v péči o zámecký park si
asi již všiml každý návštěvník.
Nezbývá, než jen při stejném stylu
a efektivitě práce pokračovat a neu-
snout na vavřínech.

Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Z kroniky mého dědy
Co si zapsal před osmdesáti lety.

Problémy s počasím, s drahotou,
s omezováním výroby, s politickými
půtkami, ale i s lidskými nectnostmi
se příliš nelišily od toho, co nás trápí
tolik dnes.

Děda píše:
„Od 8. do 11. března napadlo

v průměru 10 cm sněhu. Přitom bylo
velké povětří a utvořily se závěje, že
to místy i vlakům vadilo a prohrabo-
vat se muselo. Ještě 10. dubna napad-
lo mnoho sněhu, takže se větve na
stromech ohýbaly a lámaly. Zahradu
na Františku čp. 196 jsem měl pak
celou pod vodou. Od května nena-
moklo až na malé přeháňky až do 10.
a 21. srpna. Následkem toho byla
druhá píce slabá a jetel žádný. Žně
toho roku začátkem srpna skončily.
Byl nedostatek slámy, a tak jsme
museli kupovat listí ze stromů pod
dobytek a sice jednu koňskou fůru za
šedesát korun. Cena obilí roku 1928
byla 225 Kč za pšenici a za žito,
215 Kč za ječmen za jeden cent, jete-
lové semeno 11 až 15 korun za 1 kilo-
gram. Cukrovarnický kartel Ústřední
jednota řepařů bude vykupovat jen 90
% letošní sklizně řepy za pevnou
cenu 19,43 Kč za cent, zbytek jen na
zálohu 12 Kč.“

Toho roku byly také volby. Děda si
zapsal:

„Volba do zemského a okresního
zastupitelstva se konala 2. prosince.
Velkou snahou všech stran bylo zís-
kání co nejvíce hlasů způsobem roz-
ličným, u některých i nekalým. Mezi
těmi vynikali nejvíce čeští socialisté
tak, že s nimi přerušila Agrární strana
veškeré styky. Všech hlasů bylo
v Čechách 3,490.804. Dost lidí při-
tom navolilo. Národní socialisté zís-

kali 519 tisíc hlasů, agrárníci 466 tis.,
komunisté 422 tis., lidovci 246 tisíc.

V Lysé získali nejvíce hlasů socia-
listé 562, živnostníci 374, komunisté
349, lidovci 325 hlasů. Celkem volilo
v Lysé 2.942 voličů. Nejvíce v celém
městě získala Agrární strana
1,100.100 hlasů.“

Jak je vidět, milí čtenáři, určité
problémy byly v každé době. Někdy
s počasím, někdy s lidmi. Vždy ale
záleželo především na nás lidech.
Nespokojenost byla na všech stra-
nách.

Dovolte mi proto, prosím, nakonec
citovat názory na dobu na dobu dva
naše velikány:

„Kdo je slušný, byl slušný vždyc-
ky. Kdo byl věrný, byl věrný i teď.
Kdo se točí s větrem, točil se vždyc-
ky s větrem i dřív. Kdo si myslí, že
teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky
jenom na sebe. Nikdo se nestává pře-
běhlíkem, kdo jim nebyl vždycky.
Kdo mění víru, neměl žádnou. Člově-
ka nepředěláš, jenom se ti vybarví.“
Karel Čapek.

Stejně dobře dobu vystihl
i Havlíček v básni Křest svatého
Vladimíra:

„Ten chce zimu, ten zas teplo, ten
zas časy jiné, jeden chce mít žito
drahé a druhý laciné. Jeden sedlák
prosí o déšť, zasil kousek lnu, druhý
prosí hezké časy, by měl sucho
k senu. Sám se každý starat nechce,
o všechno se modlí, jako by měl
každý boha jen pro své pohodlí.
Tomu sušit, tomu močit, tomu pole
hnojit, dřív si, prase zdraví zkazil,
potom ho má zhojit!“ stýská si Perun.

Geniální myšlenky, jen je zkon-
frontovat s dnešní dobou. Nemyslíte?

Václav Mrkvička

Lysá Junior Cup 2008
otevřený turnaj v 8-ball,

pořádaný pro kadety a juniory 
dne 22. 6. 2008 

v ZŠ J. A. Komenského 
v Lysé nad Labem

Prezentace proběhne
od 9.30 do 10 hodin

Startovné: 50,- Kč

Přihlášky a informace na tel. č. 608 520 013 nebo
přímo na turnaji.

w w w . k u l e c n i k . t y m . c z
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Farská zahrádka, aneb poděkování za vytrvalostní úklid

V roce 2006 skončila rekon-
strukce kostela Narození sv. Jana
Křtitele. Tento okamžik jsme
všichni oslavili plni radostné
mysli a optimismu. Někteří z nás
se však již v tuto dobu museli kri-
tickým okem podívat na stav far-
ské zahrady. Zahrada byla dlouho-
době využívána pro skladování
stavebního odpadu, strojů, techni-
ky, dopravních prostředků
a spousty nepotřebností. Tento
neveselý stav přetrvává stále.
Proto jsme se v lednu 2008 sešli,
abychom rozdělili úkoly v péči
o zahradu mezi dobrovolníky
(předpokládali jsme účast přede-
vším farníků).

Od února jsme na zahradě strá-
vili osm pracovních sobot (větši-

nou osm hodin), přičemž jsme
likvidovali staré železo, stavební
suť, komunální odpad. Vrcholem
snažení byl úklid farské stodoly
(dle sdělení místních již třetí úklid
v řadě), abychom do ní mohli pře-
sunout stavební techniku pana
Frnky, který zahradu stále užívá -
ničí jako skladiště. Mimochodem
likvidace darovaných nepotřeb-
ných skříní, knih, hadrů a jiných
krámů bylo tolik, že se to málem
nevešlo ani do velkoobjemového
kontejneru, jehož likvidaci musela
farnost zaplatit (vyklízení trvalo
dvě soboty). 

Tímto tedy také čtenáře a pří-
padné dárce upozorňuji, že far-
ská stodola ani zahrada nejsou
veřejným skladištěm, a že další

dary - nepotřebné harampádí,
nejsou vítány!!! Pokud někdo
potřebuje likvidovat starý nábytek,
nechť využije služeb separačního
dvora. Případné dary textilu pro
Farní charitu je pak třeba posuzo-
vat jako dary pro potřebné osoby,

nikoliv likvidaci starých hadrů
z půdy. Vrcholem nestoudnosti
je pak odložení napěchovaných
tašek starými hadry přímo před
dveře fary. Pokud máte někdo
opravdu zájem pomoci, dodržujte
prosím informace Farní charity
o způsobu sběru.

Ale zpět k zahradě. Protože
jsem si vzal úklid celé zahrady na
svá bedra, chtěl bych veřejně
poděkovat všem, kteří přiložili
ruku k dílu, ať už to bylo při Jarní
rozcvičce s rukavicemi nebo před
Velikonocemi. Zejména však chci
poděkovat Robertu Čovanovi,
Stanislavu Koubovi, Jaroslavu
Šubrtovi, Karlu Plechlovi, Kamilu
Galuščákovi a Mirečkovi. Bez
jejich pomoci bychom se stále
ještě topili v hromadách odpadu. 

Mimořádné poděkování musím
vyjádřit těm, se kterými se setká-
vám při údržbě zahrady již od

dubna 2005 (to nás oslovil ještě
P. Tadeusz Barnowski). V tomto
musíme poděkovat otci Pavlu
Porochnavci, že nám umožnil
pokračovat v obnově zahrady.
Doslova stovky hodin jsme strávi-
li s paní Jaroslavou Labutovou

a Olgou Čvančarovou na kolenou
při obnově květinových záhonů
a přípravě nové koncepce zahrady.
Práce není samoúčelná. Ze zahra-
dy bychom chtěli vytvořit spole-
čenské centrum v přírodě. V příš-
tím roce zde vysadíme ještě ovoc-
ný sad, založíme louku, kompost
a ohniště. Tím si současně vytvoří-
me prostor pro akce Farní charity
jako je Dětský karneval, Dětský
den, pálení čarodějnic nebo jen
obyčejné táboráky v rámci naší
farnosti. 

Jen informativně uvádím, že
úklid celé farské zahrady vzhle-
dem k její velikosti a rozsahu
zanedbání a poškození bude pro-
bíhat ještě celý letošní rok.
Případní zájemci o pomoc, se
mohou informovat na emailu svo-
boda@mestolysa.cz nebo na tele-
fonu 325 510 288. 

Stanislav Svoboda

PRÁCE NA HPP I PRO NEKVALIFIKOVANÉ.
NABÍZÍME PRÁCI PRO MUŽE V PĚSTÍRNĚ

BRAMBOR - MANUÁLNÍ ČINNOST.
PO ZAPRACOVÁNÍ MOŽNOST STÁLÉHO MÍSTA.

10.000 ČISTÉHO + UBYTOVÁNÍ 
ČÁSTEČTEČNĚ HRAZENO.

Volejte na 321 768 094 nebo 603 492 530.

Klub českých turistů Lysá n. L. informuje o pořádání 

v termínech:

I. běh 30. 6. až 17. 7. - 18 dnů, II. běh 17. 7. až  3. 8. - 18 dnů
III. běh pro rodiče s dětmi a ostatní od 3. 8. do 16. 8. 2008

DLT je umístěn v tábořišti Radešov u Rejštejna v překrásném 
přírodním prostředí na hranici Šumavského národního parku.
Kontaktní adresa - Blažek František, Okružní 1492, Lysá n. L. 

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

ŠUMAVA 2008tradičního dětského 
letního tábora
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Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 
- ohlédnutí za 9. ročníkem

Ve dnech 24. - 27. 4. probíhala na
Výstavišti v Lysé nad Labem výsta-
va Senior - Handicap: Aktivní
život 2008, 7. výstava pro lidi, kteří
nezůstávají sedět doma a Narcis
2008. Záštitu nad výstavou převzali:
MUDr. Jan Rakušan, místopředseda
Senátu ČR a Ing. Petr Bendl, hejt-
man Středočeského kraje.

Součástí této výstavy byla samo-
statná a rozsáhlá expozice IX. roč-
níku soutěže „Šikovné ruce našich
seniorů - pro radost a potěšení“.
Záštitu nad touto výstavou převzal
Mgr. Josef Vacek, statutární náměs-
tek hejtmana Krajského úřadu
Středočeského kraje. Výstava se
podařila zrealizovat v tomto rozsahu
díky podpoře vedení výstaviště,
které nám poskytlo zdarma výstavní
plochu a veškeré zázemí potřebné
k zajištění celé akce, včetně mož-
nosti volných vstupenek na interne-
tových stránkách www.vll.cz.

Poděkování patří manažeru
výstavy panu Janu Řehounkovi za
obětavost a citlivý přístup k tomuto
tématu, organizaci soutěže Svět
mých radostí a bohatý doprovodný
program v průběhu všech čtyřech
dnů. Velkému zájmu návštěvníků se
těšila počítačová učebna, poraden-
ská činnost Všeobecné zdravotní
pojišťovny, Státního zdravotního
ústavu a z oblasti sociální, či proble-
matika nevidomých. Mezi velice
zajímavé přednášky patřila přednáš-
ka MUDr. Dany Steinové, víceprezi-
dentky společnosti EURAG „Alarm
pro kůru mozkovou“.

Výstava Narcis 2008 je každým
rokem krásnou přehlídkou jarních
květin a příjemným odpočinkem
společně s cimbálovou muzikou
z Moravy.

Soutěžní výstava „Šikovné ruce
našich seniorů - pro radost a potě-
šení“ se z původně místní akce
s několika desítkami prací rozrostla
ve velkou akci s celostátní působ-
ností, kde letos vystavovalo 545
seniorů (z toho 30 % z nich nad 80
let) z celé České republiky cca 2 350
svých prací. Třem nejstarším účast-
níkům soutěže bylo 95 let a nejvz-
dálenějším účastníkem byla paní
Marie Ctiborová z USA, bývalá

rodačka z Lysé nad Labem.
Práce byly hodnoceny v následují-
cích kategoriích:
Pečovatelská služba: 15 organizací,
142 vystavovatelů, 610 prací
Kluby seniorů a jednotlivci: 107
vystavovatelů, 790 prací 
Domovy pro seniory: 28 domovů,
267 vystavovatelů, 730 prací 
Hobby kategorie: 27 vystavovate-
lů, 180 prací. 

Odborná porota vyhodnotila 45
prací a udělila 5 zvláštních oceně-
ní.

Výsledky soutěže budou zveřej-
něny na internetových stránkách
www.centrum-poděbrady.info.

Ceny byly předány v pátek 
25. 4. 2008 v rámci kulturních pro-
gramů pro seniory, které uváděl
Alexandr Hemala a Emílie Třísková,
ředitelka Centra sociálních a zdra-
votních služeb Poděbrady o.p.s.
Znělkou soutěže písní „Šikovné
ruce“ zahájil dopolední i odpolední
program pěvecký soubor Kvítek
a Kvíteček ze ZŠ Na Valech
v Poděbradech. Seniory přišel
pozdravit i Ondřej Suchý - novinář,
scénárista a textař a dr. Ivo Šmoldas,
moderátor a vtipný glosátor. O dob-
rou zábavu a pohodu se postaral
Taneční orchestr TOX Jaroslava
Trnky.

Z Lysé nad Labem byli oceněni
z Domova na zámku pan Václav
Potměšil za houpací síť a Zděnek
Veselý za tapiserii, z Klubu důchod-
ců z Litole paní Antonie
Procházková za vyšívaný slunečník.

Dále z našeho
o k o l í
z Milovic paní
A l ž b ě t a
Bachoríková
za vyšívaný
o b r a z
a z Hradištka
paní Helena
Hezinová za
háčkování.

Ceny oce-
něným senio-
rům předávali
Mgr. Josef
Vacek, statu-

tární zástupce hejtmana Středočes-
kého kraje, MUDr. David Rath,
předseda výboru pro zdravotnictví
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, Mgr. Anna Čurdová, poslanky-
ně Parlamentu ČR, Mgr. Petr Wija
z MPSV, Ing. Jozef Ďurčanský, sta-
rosta města Poděbrady, Mgr. Jiří
Havelka, starosta města Lysá nad
Labem, za Českou asociaci pečova-
telských služeb Miloslava Machov-
cová, MUDr. Romana Husáková,
předsedkyně Správní rady CSZS
Poděbrady o.p.s.. Váženým hostem
byla paní Anna Karásková, mana-
žerka z Domu techniky v Ostravě,
který je organizátorem Geronto-

logických dnů, kde jsem za soutěžní
výstavu Šikovné ruce našich seniorů
získala v roce 2003 celorepublikové
ocenění „Za mimořádný přínos
v oboru gerontologie v kategorii
sociální“. 

Další oceňování čekalo na
návštěvníky v neděli 27. 4. odpoled-
ne, kdy se předávaly ceny výtvarné
soutěže pro děti a mládež na téma
LABE, ceny soutěže pro handicapo-
vané výtvarníky „Svět mých rado-
stí“ a byly vyhlášeny výsledky
ankety a předána „Cena návštěvní-
ka výstavy - práce, která mě nej-
více zaujala“ Jejím vítězem se stala
paní Antonie Procházková z Klubu
důchodců z Litole za krásný vyšíva-
ný slunečník technikou richelie.
Další oceněnou byla paní Růžena
Janečková z Kutné Hory za Flan-
derskou krajku a pan František
Veselý z Domova z Rožďalovic za
maketu - Moje rodná chalupa. Ceny
předávala Ing. Alena Páralová,
poslankyně Parlamentu ČR, místo-
předsedkyně výboru pro sociální
politiku, pan Václav Krása, předseda
Národní rady osob se zdravotním
postižením. 

Poděkování patří všem, bez nichž
by se tato akce v tak velkém rozsahu
nemohla vůbec uskutečnit: hejtma-
novi Středočeského kraje ing. P.
Bendlovi za finanční příspěvek, Mgr.
J. Vackovi, statutárnímu náměstkovi
hejtmana za převzetí záštity nad
touto výstavou, firmě Botanicus
Ostrá za dárky pro všechny účastníky
soutěže, Firmě Zahrada nad Metují
s.r.o. za květinové dary. Poděbradce
a.s., městu Poděbrady, Lysá nad
Labem, Městec Králové a Obecnímu
úřadu Písty a Kounice za finanční
podporu. Klubu seniorů Lysá nad
Labem a Litol za pomoc při realizaci
akce a všem nejmenovaným pracov-
níkům a pracovnicím, kteří obětavě
pomáhali při instalaci výstavy i jejím
průběhu. Aranžérkám paní Janě
Jakubálové, Aleně Rambouskové
a Libuši Benešové za vytvoření nád-
herné expozice, poděkování patří
všem vystavovatelům za krásné
a zajímavé práce.

Co přinesl tento ročník?
Ujistil nás, že pořádání výstavy

má smysl. Dostává se do podvědomí
veřejnosti, návštěvníci přichází již
opakovaně, a tak mohou hodnotit
stoupající úroveň. Stejný názor měla
i porota. Nejen v anketě návštěvníci
vyjadřují obdiv všem vystavovate-
lům a těší se na další ročník. Cituji
za všechny: „Vše je moc krásné!!!
Pokračujte, je to krásné zachování
ručních prací a dovedností českých
rukou!“

V letošním roce výstavu navštívi-
lo 15 000 lidí. Mezi nimi mnoho
významných osobností, z oblasti
kultury např. paní Jiřina Bohdalová,
Bára Štěpánová, pan Krytinář.

Opět velký zájem měli návštěvní-
ci všech věkových kategorií včetně
dětí o ukázky technik a řemesel,
každý den si mohli vybrat ze 13
druhů technik a vyzkoušet si je.

K příjemné atmosféře v naší

expozici přispěl Taneční orchestr
TOX Jaroslava Trnky.

Těší nás, že výstava každým
rokem zajímá více seniorů, kteří
chtějí ukázat, co umí, podělit se
o své zkušenosti a inspirovat ostatní,
jak aktivitou a radostí ze života
bojovat proti stárnutí. Smysl života
krásně vystihla již Matka Tereza ve
své „Hymně života“, kterou jsem
vybrala jako motto letošního roční-
ku. Mile mě překvapil zájem
návštěvníků o její text.

Pokud se nám podařilo návštěv-
níky obohatit o hezké zážitky, při-
spět k dobré náladě a zamyslet se
nad hodnotami života, měla naše
práce smysl a s velkou radostí bude-
me pokračovat. 

A tak bychom Vás rádi pozvali na
další ročník v příštím roce 2009.
Přijeďte i Vy navštívit výstavu, kde
si to „své“ najdou jak senioři, tak
i lidé v produktivním věku, výstavu
jako stvořenou pro výchovu mladé
populace k úctě k seniorům a jejich
dovednostem. Přijďte zažít nezapo-
menutelnou atmosféru bezprostřed-
ních emocí při pohledu na největší
výstavu tohoto druhu v ČR v pří-
jemném prostředí Výstaviště v Lysé
nad Labem. Získá si Vás bezpočet
prací na vysoké profesionální úrovni
i laicky a s láskou zpracované
výrobky vystavovatelů. Nabídneme
Vám symfonii zážitků, která je
každý rok jiná a neopakovatelná.
Nová a inspirativní. Nechte se
pozvat na návštěvu. Kdy? Opět za
rok v měsíci dubnu. A pokud patříte
mezi ty „dříve narozené“, zkuste
přispět i Vy svým výrobkem do naší
jublejní X. soutěžní výstavy „Šikov-
né ruce našich seniorů - pro radost
a potěšení 2009“! 

Za organizátory 
CSZS Poděbrady o.p.s.

Věra Součková,
ve spolupráci s p. Ďurčanskou
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Husqvarna 137 e-series
Lehká pila na domácí použití s ergono-
mickým designem a sníženými hladina-
mi hluku a vibrací. Systém Air Injection 
a funkce Smart Start. 1,6 kW/2,2 k – 
15”/38 cm – 4,6 kg. Součástí nabídky je 
DVD o práci s řetězovou pilou zdarma.

Běžná cena 6.990 Kč
Akční cena 6.290 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 629 Kč*

Husqvarna 455 e-series 
Rancher
Odolná, univerzální motorová pila. Mo-
tor X-TORQ , systém Smart Start, Low-
Vib a napínání řetězu bez použití nářadí. 
2,6 kW/3,5 k – 15”/38 cm – 5,9 kg. 
Součástí nabídky je řetěz a lišta 18”/45 cm 
v hodnotě 1.084 Kč zdarma.

Běžná cena 14.990 Kč
Akční cena 13.990 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.399 Kč*

Husqvarna - jaro, léto, 
podzim, zima

Husqvarna CTH150 Twin
Vysoce kapacitní zahradní traktor s inte-
grovaným sběrným košem, hydrostatická 
převodovka a mulčovací záslepka Bio-
Clip. Dvouválcový motor Kawasaki 
15,0 k**, tlakové mazání – šířka sekání 
107 cm – hmotnost 220 kg.

Běžná cena 84.900 Kč
Akční cena 79.900 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 7.990 Kč*

Husqvarna Rider 15V2 AWD
AWD verze nejlépe vybaveného rideru 
pro běžné uživatele. Dvouválcový motor 
Kawasaki 15,0 k**, tlakové mazání s fil-
trací – šířka sekání 94 (103)–112 cm – 
výška sekání 40–90 mm – hmotnost 
252 kg. Součástí nabídky je ochranná plach-
ta v hodnotě 1.904 Kč zdarma.

Běžná cena 154.900 Kč
Akční cena 149.900 Kč

Cena nezahrnuje žací ústrojí

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 14.990 Kč*

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

Husqvarna R 152SVH
Sekačka s pojezdem s proměnlivou ry-
chlostí, velká kapacita sekání. Systém 
TrioClip. Motor Honda – šířka sekání 
53 cm – výška sekání 33–108 mm – objem 
koše 75 l. Součástí nabídky je zahradní sada 
v hodnotě 1.123 Kč zdarma.

Běžná cena 18.490 Kč
Akční cena 16.990 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.699 Kč*

Husqvarna R 147S
Sekačka s pojezdem, centrální nastavová-
ní výšky sekání, systém TrioClip. Pohodl-
ná rukojeť a robustní kola s kulič  imýv ok
ložisky. Motor B&S – šířka sekání 46 cm – 
výška sekání 30–75 mm – objem koše 55 l. 
Součástí nabídky je zahradní sada v hodnotě
1.123 Kč zdarma.

Běžná cena 11.990 Kč
Akční cena 11.490 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.149 Kč*

* Přímá platba: 10%, počet splátek: 9, RPSN: 0%. 
Prodej na splátky pouze v prodejnách označených logem Husqvarna financování. Husqvarna  financování je zajištěno 
společností Essox s.r.o. Akce platí do 31.3.2008.
** Stanoveno výrobcem motoru.
Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

Navštivte naši prodejnu:

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

PRODEJNÍ CENTRUM JIŘICE
mezi Benátkami nad Jizerou a Lysou nad Labem
tel.: 724 025 957 - otvírací doba PO-PÁ 8-18 hod., SO 8-14 hod.

Neváhejte - omezená doba platnosti

adresa - Lysá nad Labem,
Masarykova 1102 - 

v budově pečovatelské služby

Přijďte se informovat na nejvýhodnější ceny
povinného ručení a pojištění domácnosti 

- velké slevy. 

Tel.: 724 024 525, 604 293 150

Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ 
Z FONDU PREVENCE

BONUS 300 Kč PRO KAŽDÉHO
POJIŠTĚNCE U PŘÍLEŽITOSTI 15.

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZP M-A

Platné do 
Délka pojistného vztahu 30. 4. 2008 Od 1. 5. 2008

1. 8. 1993 - 31. 12. 1994 600 Kč 600 Kč + 300 Kč

1. 1. 1995 - 31. 12. 1997 550 Kč 550 Kč + 300 Kč

1. 1. 1998 - 31. 12. 2000 500 Kč 500 Kč + 300 Kč

1. 1. 2001 - 31. 12. 2005 450 Kč 450 Kč + 300 Kč

1. 1. 2006 - 31. 12. 2007 400 Kč 400 Kč + 300 Kč

od  1. 1. 2008 300 Kč 300 Kč + 300 Kč

w w w. z p m a . c z in f o @ z p m a . c z

Akce klient přivede klienta 
- poukázka 900 Kč pro nového 

i stávajícího klienta (platnost od 1. 5. 2008)

NOVINKY V ROCE 2008
● Příspěvek na očkování proti papilomaviru - až 4.000
Kč ● Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny ●
Příspěvek na očkování proti příušnicím vakcínou
Priorix ● Příspěvek na zakoupení helmy ● V platnos-
ti i nadále příspěvky na cvičení, masáže, ozdravné
pobyty, očkování, hodiny plavání zdarma, program pro
ženy a dívky - poukázky do lékárny...

K 15. výročí rozšiřujeme možnosti příspěvků z FP na:

- rovnátka (pevná i snímatelná)
- sportovní chrániče, autosedačky

- očkování proti meningokoku (do 20let)
- očkování PREVENAR

- očkování proti klíšťovce (všechny dávky)
- nákup optických pomůcek

Od 1. 5. 2008 obnoveny úřední hodiny kontaktního
místa ZP M-A v Lysé nad Labem:

PONDĚLÍ + STŘEDA 10,00-12,00   13,00-16,30 hod.
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Proč se v zimní přestávce netrénovalo na umělé trávě v areálu
stadionu TK Slovan Lysá nad Labem

Tento článek jsme otiskli
v našem fotbalovém „ZPRAVO-
DAJI“, který vydáváme k jednotli-
vým zápasům našeho A mužstva
a rozhodli jsme se seznámit s ním
i čtenáře Listů.

Odpověď je zcela jednoduchá,
majitel sousedního pozemku pan
Rašina si usmyslel, že mu hřiště
vadí a podal návrh na odstranění
stavby! Postup majitele sousedního
pozemku je pro nás nepochopitelný,
když před zahájením stavby, pan
Rašina podepsal, že s umístěním
hřiště souhlasí! Ani v době, kdy se
hřiště již dokončovalo, neměl žádné
připomínky a přišel se na něj před
dokončením i podívat. Při rozhovo-
ru s naším funkcionářem, který se
ho optal, jestli mu hřiště nebude
vadit, pan Rašina odpověděl, že ne
a že si aspoň jeho vnouček bude mít

jít kam zakopat. Bohužel si na něm
nemůže zakopat nejen jeho vnou-
ček, ale ani stovka našich žáků
i dorostenců, ani naši dospělí hráči,
hráči okolních klubů, děti ze škol
a v neposlední řadě ani veřejnost.
Chápeme, že po zkušebním provo-
zu v zimě 2007, se vyskytly některé
jevy, které mohly sousedovi vadit,
jako bylo nezastíněné osvětlení,
které dopadalo na jeho pozemek
a snad i hluk. Obojí je však diskuta-
bilní, neboť hřiště se používá v zim-
ním období navečer a to jsou okna
v domech většinou zavřená
a i zatemněná a v novostavbě roz-
hodně kvalitně! Bylo nám nařízeno
zastínit světla na stožárech, což
jsme provedli a rovněž jsme museli
provést i protihlukové opatření. Na
obojí máme nyní posudky od
odborných firem, že parametry jsou

v normě. Nyní čekáme na další roz-
hodnutí státních orgánů, což je při
zákonných lhůtách poměrně dlou-
hodobá záležitost. 

Tato hřiště jsou budována pod
záštitou UEFA pod heslem:
„Fotbal ano - drogy ne!“ V České
republice se ročně postaví jen deset
takových hřišť! Jsme proto rádi , že
je i v našem areálu, vždyť v okrese
je již jen v Nymburce. Náklady na
vybudování byly 2 279 000 Kč a na
financování se podílela UEFA,
ČMFS, Městský úřad Lysá nad
Labem Dywidag Lysá a náš klub.
V současnosti to lze považovat za
vyhozené peníze! Další zbytečné
náklady jsme měli s placením
odborných studií, nehledě na zby-
tečnou ztrátu času a nervování nás,
dobrovolných funkcionářů. 

Nevíme, o co našemu sousedo-

vi vlastně jde. Vždyť pan Rašina,
nepatří mezi nepřátelé fotbalu,
naopak je jeho fandou, proč tedy
chce, aby bylo hřiště odstraněno
a zvolil tento postup? Nebylo by
rozumnější, přijít na naši výboro-
vou schůzi, říct, co mu vadí
a dohodnout se, jak to bude odstra-
něno. Našim zájmem není, škodit
jemu ani dalším sousedům, ale ti,
co bydlí u sportovního areálu,
musí s nějakým hlukem počítat,
jako ti, kteří bydlí poblíž železnič-
ních tratí nebo silnic či letišť.
Doufáme, že své stanovisko změní
a hřiště se bude moci využívat.
Nebo, že by se náš soused shlédl
v různých sdruženích, která se řídí
heslem: „Vadí nám vše, nelíbí se
nám nic a jsme proti tomu“.

Výbor fotbalového klubu
Slovan Lysá n. L.

Sokolský triatlon již 
po jedenadvacáté

Tělocvičná jednota Sokol pořá-
dá tradiční triatlon, tentokrát
v rámci oslav 140. výročí svého
založení. Termín letošního závodu
je neděle dne 29. června. Stejně
jako každý rok pro všechny muž-
ské i ženské věkové kategorie od
žactva po seniory. Délka tratí: 

Závod je vypsán jako otevřený
a to znamená, že zveme nejen zku-
šené borce, kteří vědí, jak chutná
chvilku stát na stupních vítězů, ale
i širokou sportovní veřejnost.
Přijďte si prověřit svoji fyzičku

v krásném prostředí polabské kra-
jiny. První tři v každé kategorii zís-
kají věcnou cenu a vítěz hlavní
kategorie mužů také pohár
Městského úřadu.  

Prezentace závodníku je v 8
hodin v Sokolovně na Husově
náměstí a slavnostní zahájení

v 8,30. Poté se peloton přesune
k jezeru na Ostrou, kde bude start
jednotlivých kategorií.

K účasti v závodu 
Vás srdečně zvou sokolové 

z Lysé nad Labem

Kategorie plavání (km) cyklo (km) běh (km)
Muži (I., II., III) 1 30 7
Senioři 0,6 30 7
Dorostenci 0,6 30 7
Ženy, dorostenky 0,6 30 3
Žactvo 0,2 10 3

MO ČRS v Lysé nad Labem ve spolupráci 
s Rybářským klubem pořádají

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE
KE DNI DĚTÍ
KDY: sobota 7. června 2008
OD KOLIKA: 7.30 hodin

KDE: rybník Okrouhlík
DO KOLIKA: 11.30 hodin

(rybník na okraji Lysé nad Labem za klubovnou MO ČRS v Poděbradově
ulici, směr z náměstí na Stratov)

Podmínky účasti: Věk do 15 let včetně, 
účastník nemusí mít rybářský lístek ani povolenku.

Povinné vybavení účastníků: Prut, vidličky, podběrák, 
vyprošťovač háčků (pinzeta, klíšťky)   

Pravidla závodu: Loví se na 1 prut na položenou či plavanou na jakoukoli
povolenou nástrahu dle řádu. Od 7,30 hod. proběhne prezentace, rozdělení do
2 kategorií (mladší a starší). Přibližně v 8.00 závod začíná. Je možné se 
přihlásit i v průběhu závodu.Vítězí ten, kdo samostatně naloví nejvíc cm
jakýchkoli ryb. (Délky ryb po ulovení se sčítají, za každého uloveného kapra
se přičítá navíc 30 cm.) Pomoc jiné osoby mimo podebrání ryby je při 
rybolovu zakázána a může být důvodem k vyloučení ze závodu. Zvláštní cena
za největší ulovenou rybu (pokud bude ryba hodná zřetele) může být udělena
závodníkovi, který se celkově neumístí na 1. - 3. místě.  Pravděpodobné
vyhlášení výsledků v 11,15 hodin. Závodníci si mohou ponechat 1 ulovené-
ho kapra od 40 cm výše. 

V případě velmi nepříznivého počasí se závod nekoná.
Jako každoročně pěkné ceny!   

Každý další účastník dostane upomínkovou cenu.
Vstup i občerstvení pro účastníky zdarma.

Rádi uvítáme i diváky z řad rodičů, možnost občerstvení. 

Sokol Lysá nad Labem
zve na výstavku

Současnost Sokola v dětských 

kresbách a fotografiích

Zahájení v Muzeu Bedřicha Hrozného 
1. června 2008 ve 14.00 hodin
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Prázdninové cvičení!!!
Prázdninové cvičení žen a dívek (Aerobik mix,

Bodystyling, P - CLASS)

každé prázdninové pondělí v krásném prostředí
v nové tělocvičně Obchodní akademie

KDE? Nová tělocvična Obchodní akademie 
v Lysé nad Labem (bílý pavilon), 
ul. Komenského, parkoviště před školou

KDY? Každé pondělí od 30. 6. 2008 - 8. 9. 2008 
(včetně) 20,00 hod. - 21,15 hod.

PROGRAM? Aerobik mix, Bodystyling, P - CLASS 
(pro mírně a středně pokročilé) 
= kondičně posilovací cvičení 
s posilovacími gumičkami, činkami 
a vahou vlastního těla…

Kč? 45,- Kč
S SEBOU? Karimatku, ručník, sportovní obuv 

na přezutí, pití

Začínáme v pondělí 30.6.08 ve 20,00 hodin!!!
Škola se uzamyká!!!

Rozpis cvičení a akcí na: www.houzvickova.wz.cz, tel. 721 658 766
e-mail: Houzvickova.Hana@seznam.cz

Kvalifikace cvičitelky = mezinárodní cvičitelská licence 
- certifikát FISSAF

ROZPIS AEROBIKU 
na červen 2008 

Sokolovna Lysá nad Labem
19,00 - 20,15 hodin ● vstupné 30,- Kč

Datum Kdo cvičí? Co Vás čeká?

Pondělí 2.6.2008 Lůca P-class
Úterý 3. 6.2008 Petra dance aerobic
Středa 4. 6.2008 Verča mix aerobic+overball

Pondělí 9. 6.2008 Lůca step aerobic
Úterý 10. 6.2008 Petra mix aerobic
Středa 11. 6.2008 Verča dance aerobic

Pondělí 16. 6.2008 Lůca mix aerobic+činky 
Úterý 17. 6.2008 Petra step aerobic
Středa 18. 6.2008 Verča mix+posilování 

dolní poloviny těla

Pondělí 23. 6.2008 Lůca step aerobic
Úterý 24. 6.2008 Petra mix+posilování 

horní poloviny těla
Středa 25. 6.2008 Verča dance aerobic

Pondělí 30. 6.2008 Lůca mix aerobic+gumičky

Těší se na Vás cvičitelky
Lucka - pondělí: 723 33 70 36, swindler@seznam.cz, 

Petra - úterý: 737 96 25 13, petra.juzova@centrum.cz, 
Veronika - středa: 605 73 94 61, weronic@seznam.cz

Dance show s Ivetou
Karbulovou

Dne 12. dubna 2008 nás
v Sokolovně Lysá nad Labem
navštívila hostující cvičitelka
Iveta Karbulová, profi instruktor-
ka z Dvora Králové nad Labem.
Akce se zúčastnilo celkem 22 cvi-
čenek včetně jednoho muže. Na
programu byla lekce netradičního
dance aerobicu. Sestava byla plná
výborných tanečních kroků a oto-
ček typických pro dance aerobic.

Následovala hodina náročného
bodystylingu. Během akce bylo
možné si zdarma změřit množství
podkožního tuku, zakoupit si
sportovní oblečení značky Touche
a také jsme losovaly tombolu.
Ceny do tomboly věnovala Renata
Kůstová - sportovní oblečení
značky Touche.

cv. Veronika Šimková

LUCČINA ROZLUČKOVÁ 

AE SHOW
S HOSTUJÍCÍM CVIČITELEM JARDOU VOBREM

Kdy: sobota 7. června 2008 od 13:00
Kde: Sokolovna Lysá nad Labem

S sebou: pití, ručník, chuť dát si do těla, samozřejmě dobrou
náladu a úsměv na tváři

Vstupné: 100,- Kč

Program:
13:00 nabídka sport. oblečení Touche
13:30 dance aerobic - Veronika
14:15 step aerobic - Lucka
15:00 aerobic mix - Jarda
15:45 komplexní posilování těla a relaxace - Petra
16:45 předpokládaný konec akce 

(podrobné info: Lucka swindler@seznam.cz, Petra
Petra.Juzova@seznam.cz, Veronika weronic@seznam.cz)


