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V dnešním čísle najdete:

● Vyhlášení výtvarných 
a literárních soutěží 
a fotosoutěže - str. 6

● Názory na domov 
důchodců - str. 8-10

● Den Země 2008 - str. 13
● Humanitární sbírka 

- str. 16
● 140 let Sokola - str. 18-19
● Anketa Masarykova ulice

Artemis

Pranostiky
● Aprílové počasí jsou časy

i nečasy

● Na sv. Rudolfa (17.4.) se
má nahlížet do úlů

● Na sv. Jiří (24.4.) vylézají
hadi a štíři

● Sv. Jiří k létu míří

● Duben laškuje, sedlák za
pluhem hubuje

● Svatý Vojtíšek sundává 
kožíšek

Rekonstrukce Masarykovy ulice
V letošním roce se začne

s rekonstrukcí jedné z nejdůleži-
tějších ulic ve městě. Provedení
této investice je proto třeba pře-
dem zveřejnit a zeptat se obyva-
tel na jejich názor. Za tím účelem
je v tomto čísle Listů přiložen
dotazník, který bude sloužit pro
zásadní rozhodnutí při realizaci
stavby.

Pro Vaše rozhodování uvádí-
me základní údaje.

Členění stavby 
na stavební objekty
V rámci stavby budou realizová-
ny tyto objekty:

● komunikace 
● veřejné osvětlení
● splašková kanalizace
● dešťová kanalizace
● přeložka vodovodu
● sadové úpravy
● automatický závlahový

systém
● architektura a městský 

mobiliář

Stručný popis 
stavebních objektů

Komunikace - řeší úpravy
všech zpevněných i nezpevně-
ných ploch. Rekonstrukce začíná
odbočením se Sojovické ulice
a končí křižovatkou s ulicí 9.
května u nádraží ČSD. V celé
délce bude provedena rekon-
strukce vozovky a chodníků

kromě úseku podél východní
strany Husova náměstí, která
bude řešena až s rekonstrukcí
náměstí. Vozovka bude mít šířku
6 m, parkovací pruhy 2 m.
Základní šířka chodníků je cca 
5 m. Vozovka bude mít povrch
z kamenných dlažebních kostek
středních, obrubníky budou
kamenné. Nová konstrukce
chodníků bude provedena na
západní straně až k ulici Tyršově,
na straně východní až za
Zahradní ulici k domu č.p. 580.
V dalším pokračování jsou chod-
níky i vjezdy po rekonstrukci
a mají povrch ze zámkové dlaž-
by. Chodníky budou v maximál-

ní míře zachovány a provede se
pouze nutná předlažba pro
vyrovnání na nový výškový prů-
běh obrubníků podél vozovky.
Nově se rekonstrukce provede
pouze při rozšíření chodníků
v přerušeném pruhu pro parko-
vání a u vjezdů. V pásmu památ-
kové zóny budou chodníky pro-
vedeny z nové mozaikové dlaž-

by. Stávající zádlažba je v nevy-
hovujícím stavu. Barevné prove-
dení a tvary mozaikové dlažby
budou navrženy až v rámci reali-
zační dokumentace stavby resp.
až při provádění s přihlédnutím
k množství možného využití
vybouraných kostek. Po obou
stranách se provede nová výsad-
ba vzrostlé zeleně. V obou smě-
rech budou upraveny stávající
pruhy pro zastávku autobusů
MHD.

Z pohledu odvodnění je
v rámci tohoto objektu navrženo
pouze umístění uličních dešťo-
vých vpustí. Osazení vpustí

Pokračování na str. 3
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V březnu proběhla 2 jednání rady
a jedno zasedání zastupitelstva, ale to
bylo až po redakční uzávěrce, takže
informace z něj až příště. 

5. jednání rady města se konalo 4.
3. 2008. Třicet sedm jednacích bodů
dávalo tušit delší průběh, což se také
naplnilo. V prvním bodu rada schválila
vyhrazení 1 parkovacího místa pro
občana ze Sídliště s průkazem
ZTP/P. Další 3 body byly „stavební“
a otevíraly se v nich obálky s nabídka-
mi na zakázky města. První z nich zís-
kala firma pana Stříbrného - opravu
boxů na popelnice za 89 tis. Kč
v Sídlišti před č.p. 1443-1451. Druhou
zakázku, přeložení chodníku od konce
Okružní ulice směrem k hřišti, provede
firma pana Gumana za 70 tis. Kč. Třetí
zakázka, přeložení přístupových chod-
níčků na Sídlišti před č.p. 1454 -1455,
byla přiřknuta opět panu Stříbrnému za
87 tis. Kč. Následující 4 body se týka-
ly pozemkových záležitostí a věcných
břemen, a tak se přesuneme k bodu 
č. 9. V něm rada posuzovala žádost
jedné občanky o prominutí poplatků za
popelnice. Je trvale hlášena v Lysé nad
Labem, ale ve skutečnosti se zdržuje
v Milovicích, kde také za likvidaci
odpadů platí. Rada jen potvrdila své
stanovisko, že nejprve musí konat
občan, to jest uvést do souladu formál-
ní údaje se skutečností. Po dvou
pozemkových bodech se rada obsáhle
zastavila u bodu č. 12. V lokalitě Šver-
movy ulice staví firma PMS komplex
bytových domů, což si samozřejmě
vyžádá vybudování nových inženýr-
ských sítí. Vznikne nová ulice,
Vichrova, a propojení sítí ovlivní i fun-
gování stávajících sítí (vodovodu
a kanalizace) pro domy ve Švermově
ulici č.p. 798 až 801. Z důvodů přepo-
jení přípojek požádala firma PMS
vlastníky domů o finanční příspěvek,
a to se jim samozřejmě nelíbí. Rada
tuto věc podrobně posoudila a došla
k závěru, že tato situace byla vyvolána
záměrem města, nikoliv vlastníků
domů, a proto by město mělo propoje-
ní sítí uhradit. Na tento účel bylo
vyčleněno 250 tis. Kč a současně se
bude jednat s firmou PMS, která sítě
buduje a přepojuje, aby náklady byly
co nejnižší.

Po dalších třech bodech, týkajících
se bytových a nebytových prostor, rada
v bodu č. 16 vzala na vědomí informa-
tivní zprávu o likvidaci skládky biolo-
gického odpadu na Šibáku. V lednu zde
proběhla kontrola a odbor životního
prostředí konstatoval, že další skládko-
vání je už neudržitelné, prostor se musí
vyčistit a skládka musí být dále vedena
řádným způsobem. Pod hrozbou poku-
ty pro město až do výše 1 mil. Kč firma
A.S.A. Praha začala se štěpkováním
dřevní hmoty a s následným úklidem
na zajištěnou skládku. V porovnání
s pokutou tato sanace vyjde na třetinu
a jako bonus se získá uklizená plocha
pro další skládkování. V bodu č. 17
rada schválila zvýšení poplatku firmě
Výtahy Čelákovice za údržbu výtahu
v poliklinice; zvýšení kopíruje roční
inflační koeficient. Další čtyři body
byly věnovány věcným břemenům při
výstavbě kabelových tras a pozemko-
vým záležitostem. V bodu č. 22 se hod-

notily nabídky na veřejnou zakázku -
zpracování energetických auditů pro
základní školy, mateřskou školu Čtyř-
lístek a základní uměleckou školu ve
městě. Audity jsou nezbytnou podmín-
kou při podávání žádostí např. na
zateplení budov, ale současně ukazují
možné směry úspor energie (zvláště na
vytápění), protože její cena jde zatím
trvale nahoru. Ze čtyř podaných nabí-
dek pouze jediná z nich byla pod 200
tis.Kč, navíc termín dodání byl nejkrat-
ší. Proto zakázku za 163 tis. Kč získala
firma REA Kladno.

V bodu č. 25 byla schválena komise
pro posouzení nabídek na nového pro-
vozovatele městského kina a letního
kina. Komise bude 5-členná pod vede-
ním paní místostarostky Chloupkové.
V následujícím bodu se hovořilo
o výměně kronikáře města. Dosavad-
ního kronikáře, Mgr. Krčmáře, rada
města odvolala. Pan Krčmář již několik
let ve městě nebydlí a komunikace
začala váznout. Novým kronikářem
byla jmenována paní PaedDr. Kořín-
ková, která se pravidelně zúčastňuje
všech kulturních a společenských akcí,
navíc má po boku manžela vyzbrojené-
ho fotografickou technikou, a tak
budou mít další generace dokonalý
přehled o tom, co se ve městě za našich
časů dělo.

Technicky zajímavý (a finančně
náročný) byl bod s č. 29. V něm se
hovořilo o nutných technologických
opravách městského vodojemu. Důvo-
dem rekonstrukce je značná opotřebo-
vanost trubního vystrojení a veškerých
konstrukcí z oceli. Konstrukce (staveb-
ní i strojně technologické) se nacházejí
v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu
a nebyly při výstavbě nijak chráněny.
Zdivo manipulační komory je navlhlé
a místy se na něm drží mikroorganizmy
a mechy. Současně s výměnou techno-
logického vystrojení je nutno provést
sanaci stěn, podlah a stropů manipulač-
ní komory vodojemu a opravu stávají-
cích ocelových konstrukcí nebo jejich
výměnu za nové. Součástí projektové-
ho řešení je návrh tlakové stanice pro
zásobování horního tlakového pásma,
protože tlak ve vodovodní síti v okolí
vodojemu (Lom) je nedostatečný.
Propočet nákladů na stavební část je
540 tis. Kč bez DPH a pro strojně tech-
nologickou část 1.820 tis. Kč bez DPH.
Rekonstrukci vodojemu lze rozdělit na
dvě etapy. Jako první etapa by byla
provedena strojně technologická část,
jež by současně zajistila potřebný tlak
vody ve vodovodní síti. Plánovaný ter-
mín I.etapy je rok 2009, k čemuž je
nutné zahrnout do návrhu rozpočtu
částku 2 mil. Kč. Body č. 32 až 34
budou schvalovány v zastupitelstvu,
a proto si o nich přečtete příště.

V bodu č. 35 se jednalo o výši přís-
pěvku pro provozovatele kabelové tele-
vize Manola. Vzhledem k růstu nákladů
v posledních letech, kdy se příspěvek
držel na ustálených 12 tis. Kč měsíčně,
je další působení infokanálu ekonomic-
ky neudržitelné. Po diskusi rada dospě-
la k závěru, že by bylo škoda tuto služ-
bu občanům zrušit. Navíc od května
budou reportáže z dění ve městě
dostupné přes internet, a proto Manola
v roce 2008 obdrží zvýšený měsiční

příspěvek 18,5 tis. Kč.
Oživením byl bod č. 36, v němž se

rada zabývala žádostí pana Kazdy
o bezplatné užití části zámeckého
parku pro výstavu výmarských ohařů.
Výstava se bude konat 10. května
2008. Stejná akce zde proběhla před
dvěma lety, pořadatelé akci zvládli
včetně závěrečného úklidu, a tak rada
s udělením souhlasu neváhala. Pro
každý případ však pořadatelé před akcí
složí v městské pokladně kauci 10 tis.
Kč. Posledním jednacím bodem bylo
opakované posouzení žádosti Arm-
wrestling clubu Hradišťko II. z Týnce
nad Labem o sponzorský dar. Uvedený
klub bude 12. dubna 2008 pořádat
v kině mistrovství žáků a juniorů v arm-
wrestlingu (česky v páce) a město pod-
poří akci tím, že nebude za celodenní
akci požadovat od organizátorů úhradu
nájmu. Po závěrečné diskusi, do níž
nejvíce přispěl Mgr. Kopecký, pan sta-
rosta jednání ukončil.

6. jednání rady města se konalo
18. 3. 2008. Tentokrát program čítal 46
bodů, což je zatím rekord v tomto slo-
žení rady. Hned první jednací bod
nebyl jednoduchý - projednávala se
žádost p. B. Husáka o pronájem nebo
odkoupení novinového stánku v pod-
chodu ČD. Po delší diskusi se rada
shodla na vyvěšení záměru pronájmu.
Tím by se měla také oživit další jedná-
ní mezi městem a ČD o směně objektů
podchodu (majetek města) a pozemků
pro parkování (majetek ČD). V druhém
bodu rada schválila rozšíření ordinač-
ních hodin MUDr. Klementové ve
zdravotním středisku, doprovázené pří-
slušným zvýšením úhrady za užívání
nebytových prostor. V bodu č. 3 rada
posuzovala žádost Klubu dobré zprávy
o celoroční užívání jednoho ze srubů
v areálu v Čechově ulici. Po diskusi
rada odsouhlasila zveřejnění záměru na
pronájem všech srubů s tím, že za sym-
bolické nájemné budou sruby užívat
organizace, které celoročně pracují
s mládeží a které se budou vlastními
silami spolupodílet na údržbě a úklidu
areálu. Po bloku čtyř bodů s „pozem-
kovou“ tématikou se v osmém bodu
rada po delší době vrátila k tomu, jak
omezit parkování kamionů v ulicích
města. Řešení je známé z okolních
měst - vymezit zónu zákazu parkování
nákladních aut v době od 20 hodin
večer do pěti hodin ráno. Jediným pro-
blémem je, že značkami s dodatkovými
tabulemi musí být osazeny všechny
komunikace na příjezdu do města i na
výjezdu z něj, a to znamená sumu
kolem 90 tis. Kč. V minulém roce rada
upřednostnila osazení přechodů ve
městě dodatečným osvětlením, ale ten-
tokráte byly odsouhlaseny i dopravní
značky. Zároveň byla vybrána také
dodavatelská firma; ze čtyř nabídek
vybrala rada osvědčený BIZETT
z Benátek n. J. K závěru se chýlí také
žádost o pronájem pozemku města na
výstavbu minigolfu. Rada doporučila
pronájem schválit na dobu 10 let, ale
konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Blok bodů od č. 15 přinesl osm
žádostí o finanční příspěvky a rada se
s nimi vyrovnala takto: Spolku rodáků
a přátel Lysé nad Labem 10 tis. Kč na
Květinovou slavnost na Bon Repos, 18

tis. Kč na X. Lyský Montmartre, 70 tis.
Kč na XII. Slavnosti hraběte Šporka
a 18 tis. Kč na zahájení adventu.
Naprázdno vyšla ZŠ Komenského
s příspěvkem na seminář angličtiny
a výtvarné výchovy. Sbor dobrovol-
ných hasičů pořádá oslavy 130.výročí
založení a obdrží příspěvek 20 tis. Kč,
městská knihovna na již tradiční „Noc
s Andersenem“ 3,7 tis. Kč a Farní cha-
rita 5,6 tis. Kč na dětské kulturní odpo-
ledne. 

V bodu č. 23 rada probírala žádost
pan Tříšky o pronájem Husova náměs-
tí na letní Svatojánskou pouť. Náměstí
(a stav jeho dláždění) je dalším citli-
vým tématem, a tak rada požádala pro-
vozovatele, aby upřesnil podrobnosti,
jak budou atrakce stabilizovány a zda
se dlažba nepoškodí. Příště se k materi-
álu znovu vrátí. V dalším bodu rada
schválila nového provozovatele kina ve
městě. Do výběrového řízení doputova-
la jediná nabídka. Novým provozovate-
lem je slečna Lucie Jursíková z Čelá-
kovic, která spolupracovala s předcho-
zími provozovateli sl. Baranovou a p.
Kužílkem, takže je naděje, že poskyto-
vané služby kina budou na srovnatelné
úrovni.

V bodech č. 30 a 31 se hovořilo
o likvidaci staveb - komínu v kotelně
K4 na Sídlišti a demolice školních
dílen v ZŠ Hrozného. K oběma bodům
se rada vrátí po doplnění dalších údajů.

Vzhledem k omezenému rozsahu
článku se v poslední třetině zmíním
o vyhodnocení tří zakázek na pořízení
výpočetní techniky pro MěÚ. Doda-
vatelem 8 ks počítačů je firma LUCO
pana Konečného, hodnota zakázky činí
115 tis. Kč. Stavební úřad dostane no-
vou výkonnou pracovní stanici za 
21 tis. Kč od firmy JPC. Dále úřad 
pořídí ještě jeden notebook, tentokráte
od společnosti CzechComputer za 
17 tis. Kč.

Úplně nejvíce času (více než hodi-
nu) rada spotřebovala na projednání
bodu č. 39, který byl věnován připo-
mínkám pana místostarosty Sedláčka
k projektu na rekonstrukci Masarykovy
ulice. Projekt od Ing. Paličky byl veřej-
nosti představen v kině dne 10. března
2008. Po dlouhé diskusi rada dospěla
k tomu, že projektant musí dílo doplnit
o náležitosti, jak je požadují platné
právní předpisy.

Body č. 41 až 43 se týkaly rekon-
strukcí a čištění kanalizačního systému
města a vzhledem k nezbytnosti je rada
schválila rychle a bez průtahů tak, jak
byly navrženy projektovým manaže-
rem. Bod č. 44 přinesl návrh půjček
z Fondu rozvoje bydlení. Komise pro
rozdělování půjček na modernizaci
bydlení projednala 7 žádostí, z toho
jedna od společenství vlastníků, a rada
je schválila. Celkem bylo přiděleno 510
tis. Kč. Po zápisu z jednání dopravně
bezpečnostní komise zbýval poslední
bod s č. 46 - program jednání zastupi-
telstva města 26. 3. 2008. Obě březno-
vá jednání rady měla dohromady 83
bodů a s tím koresponduje i obsáhlý
program více než 20 bodů zastupitel-
stva - ale o tom až příště. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města



včetně přípojek je součástí
dešťová kanalizace.

Veřejné osvětlení - bude
v celém rozsahu stavby provede-
no nově. Jeho součástí je i osvět-
lení přechodů pro chodce. Nové
veřejné osvětlení bude pouze
jednostranné a sloupy budou
umístěny v chodníku na východ-
ní straně ulice. Napájecí kabely
budou uloženy do výkopu ve
vzdálenosti minimálně 1,20 m
od obrubníku parkovacího
pruhu. Celkem bude osazeno 19
stožárů. Typy svítidel jsou navr-
ženy v návaznosti na celkovou
koncepci řešení vybavení veřej-
ných prostor novým mobiliářem.
Vnitřní líc stožárů musí mít od
obrubníku minimální vzdálenost
0,60 m. Na veřejné osvětlení
budou také napojeny prosvětlené
reklamní tabule v chodníku na
pravé (západní) straně ulice.

Splašková kanalizace - v celé
délce ulice bude proveden nový
kanalizační řád samostatné
splaškové kanalizace včetně
domovních přípojek. Bude polo-

žena ve východní polovině
vozovky.

Dešťová kanalizace - je navr-
žena nová dešťová kanalizace.
Při provedených průzkumech
bylo zjištěno, že stávající kanali-
zace jsou v takovém stavu, že je
nelze využít. Na dešťovou kana-
lizaci se napojí všechny nové
vpusti a domovní okapové
svody. Stávající vpusti budou
zrušeny. Bude položena ve
východní polovině vozovky.

Přeložka vodovodu - při jed-
náních bylo konstatováno, že
technický stav stávajících vodo-
vodních řádů nezaručuje mož-
nost vzniku poruch v nejbližší
době, a proto bylo dohodnuto
nahradit všechny stávající řády
novým vodovodem. Od Husova
náměstí až po ulici Legionářů
bude v pravé polovině v parkova-
cím pruhu a pak přejde do polo-
viny levé. 

Sadové úpravy - Pro Masa-
rykovu ulici jsou nově navrženy
aleje po obou stranách vozovky.
Stav stávajících stromů je nevy-
hovující. Na západní straně je

navržena alej v trase aleje stáva-
jící, ale s jiným umístěním stro-
mů ve vazbě na nové řešení
chodníků a parkovacího pruhu.
Pro stromy bude ponechána
nezpevněná plocha o velikosti
1,6 m x 1,6 m a bude zakryta
mříží. Na straně východní se
stromová alej přesune do ploch
v přerušovaném parkovacím
pruhu. Šířka pruhu je 2 m a délka
proměnlivá, minimálně 3 m.
Výsadba stromů bude doplněna
o keře. 

Automatický závlahový sys-
tém - Pro stromové aleje po obou
stranách je navržen systém auto-
matického zavlažování. Pro
zavlažování se použije užitková
voda z městské studny. V době
zpracování tohoto projektu
nebyla zpracována projektová
dokumentace na přivaděč od
studny k Masarykově ulici. Se
zpracovatelem přivaděče byl
dohodnut připojovací bod na
rohu Legionářské ulice a byly mu
poskytnuty potřebné technické
parametry. Vlastní návrh obsahu-
je hlavní rozvod vody v chodní-

cích po obou stranách a z něj pak
sekční potrubí pro jednotlivé
lokality. Odděleně jsou řešeny
závlahy stromů a závlahy keřů.
Stromy budou zavlažovány sys-
témem pro zavlažování stromů
RWS-BGX a keře budou zavla-
žovány kapkovací hadicí DRIP
LINE. Systém musí být na zimní
období vypuštěn.

Architektura a městský mobi-
liář - V rámci tohoto stavebního
objektu je navrženo vybavení
Masarykovy ulice (ale i dalších
ulic v historickém centru města)
mobiliářem. Jedná se o lavičky,
odpadkové koše, koše na psí
exkrementy, stojany pro kola,
mříže ke stromům včetně ochra-
ny kmenů a prosvětlené obou-
stranné reklamní vitríny. Sou-
částí je i přístřešek pro autobuso-
vou zastávku. Jako příklad vhod-
ného řešení jsou vybrány výrob-
ky firmy mmcité. V návaznosti
na tyto výrobky jsou pak dopo-
ručeny i typy sloupů veřejného
osvětlení.

Jana Javorčíková, projekto-
vý manažer města Lysá n. L.

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
dubnu 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:
5.4.2007

3. sobota:
19.4.2007

3. pondělí:
21.4.2007

3. úterý:
15.4.2007

3. středa:
16.4.2007

3. čtvrtek:
17.4.2007

3. pátek:
18.4.2007
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Rekonstrukce Masarykovy ulice
Pokračování ze str. 1

Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neu-

hradili poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o
místních poplatcích do 15. února, aby neprodleně poplatek
zaplatili v hotovosti v pokladně finančního odboru MěÚ Lysá
nad Labem nebo platbou bezhotovostně na účet 19-
0504268369/0800, variabilní symbol  - 1341 a číslo známky
psa. Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.

Za finanční odbor Kopecká Alena

Upozornění
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. 

Za odbor správy majetku Pýchová J.

S E PA R AČ N Í  DV Ů R
Celoročně kromě nedělí a svátků je otevřen Separační dvůr pro

ty, kteří nechtějí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpi-
su. Lze zde odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu pro
občany zdarma. Živnostníci, kteří nemají smlouvu s městem 
o likvidaci odpadu, za úplatu. Separační dvůr je stále umístěn 
v ul. Pivovarská naproti Hasičské zbrojnici. O případných změ-
nách budou občané včas informováni.

Provozní doba:
Po-St: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
So: 9:00 - 12:00
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Město Lysá nad Labem

zveřejňuje záměr na prodej obecního
pozemku určeného k zástavbě rodinným

domem - nebo rodinnými domy,
dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Lysá n. L.

Jedná se o pozemek, parcela číslo 2172/35 o výměře 5 781 m2,
kultura orná, katastrální území Lysá nad Labem.

V části pozemku se nachází ochranné pásmo plynovodu.

Podmínky prodeje pozemku:
a) minimální nabízená cena 

za 1 300 Kč/m2

b) dále kupující hradí daň z převodu 
nemovitosti a náklady spojené 
s převodem návrhu na vklad 

KÚ Nymburk

Hlavním kriteriem pro hodnocení 
nabídek bude výše nabídnuté 

ceny za pozemek.

Písemnou nabídku s nabídkovou cenou, která respektuje podmínky prodeje výše
uvedené, doručte do podatelny Městského úřadu v Lysé nad Labem, 

Husovo náměstí 23, v zalepené obálce v termínu do 4. 4. 2008 
do 11.30 hodin s označením „prodej obec. p.p.č. 2172/35, k.ú. Lysá n. L.“

Bližší informace podá odbor SMI, MěÚ Lysá nad Labem, II. patro, č. dv. 51, 
tel.: 325 510 236, e-mail: smidovaa@mestolysa.cz

Město Lysá nad Labem

vyhlašuje záměr
na uzavření nájmu k bytu č. 6,

II. nadzemní podlaží, Sídliště čp. 1517,
Lysá nad Labem s podmínkou osobní
spoluúčasti nájemníka na rekonstrukci

bytu ve výši 297 000 Kč

Jedná se o byt typu garsoniéra I. kategorie o velikosti 
26,4 m2: pokoj 12,80 m2, kuchyňský kout 8 m2, sociální 

zařízení 3,80 m2, zádveří 1,80 m2 a komora 1,50 m2.

Osobní finanční spoluúčast bude umořována formou 
předplaceného holého nájemného k bytu min. ve výši 

40 Kč/m2/měsíc každoročně se navyšující o inflační koeficient.
Se zájemcem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

k nájemní smlouvě.
Byt bude k dispozici nejpozději v termínu do 30. 9. 2008.

Písemné nabídky se souhlasem finanční spoluúčasti ve výši 
297 000 Kč a s nabídkou výše nájemného na uzavření nájmu 

k výše uvedenému bytu zasílejte nebo osobně doručte na adresu
Městského úřadu v Lysé nad Labem, kancelář městského úřadu,

Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem do 18. 4. 2008 včetně.

Nabídky vyhodnotí Rada města Lysá nad Labem.
Bližší informace podá Kancelář městského úřadu, budova MěÚ, 

II. poschodí p. Jana Javorčíková, projektový manažer, 
tel.: 325 510 239.

V případě změny podmínek nájmu nemusí pronajímatel uzavřít
smlouvu s žádným subjektem a může být vyvěšena nová nabídka.

Město Lysá nad Labem

vyhlašuje záměr
na uzavření nájmu k bytu č. 5,

I. nadzemní podlaží, Sídliště čp. 1517,
Lysá nad Labem s podmínkou osobní
spoluúčasti nájemníka na rekonstrukci

bytu ve výši 319 000 Kč

Jedná se o byt typu garsoniéra I. kategorie o velikosti 
26,4 m2: pokoj 12,80 m2, kuchyňský kout 8 m2, sociální 

zařízení 3,80 m2, zádveří 1,80 m2 a komora 1,50 m2.

Osobní finanční spoluúčast bude umořována formou 
předplaceného holého nájemného k bytu min. ve výši 

40 Kč/m2/měsíc každoročně se navyšující o inflační koeficient.
Se zájemcem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

k nájemní smlouvě.
Byt bude k dispozici nejpozději v termínu do 30. 9. 2008

Písemné nabídky se souhlasem finanční spoluúčasti ve výši 
319 000 Kč a s nabídkou výše nájemného na uzavření nájmu 

k výše uvedenému bytu zasílejte nebo osobně doručte na adresu
Městského úřadu v Lysé nad Labem, kancelář městského úřadu,

Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem do 18. 4. 2008 včetně.

Nabídky vyhodnotí Rada města Lysá nad Labem.
Bližší informace podá Kancelář městského úřadu, budova MěÚ, 

II. poschodí p. Jana Javorčíková, projektový manažer, 
tel.: 325 510 239.

V případě změny podmínek nájmu nemusí pronajímatel uzavřít
smlouvu s žádným subjektem a může být vyvěšena nová nabídka.
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Blahopřejeme
„Největším nebezpečím je pokládat 

štěstí za svou zásluhu.“

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 
Zdeňka Svobodová

91 let
František Synek

Josefa Zavadilová

85 let
Oldřich Závodník
Eduard Janovský
Dagmar Lukášová

Anna Lišková
Bohumila Barochová

80 let
Vlasta Němečková

Zoltan Farkaš
Josef Dalecký

Milena Provazníková

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.

Milí senioři !
Přijďte každou první sobotu v měsíci 

do školní jídelny na

ODPOLEDNÍ ČAJE SENIORŮ
Přijďte si zazpívat a zatančit s Baráčníky při kávě 

a vínečku.
První tři soboty:

5. dubna 2008, 14 - 16 hodin
3. května 2008, 14 - 16 hodin
7. června 2008, 14 - 16 hodin

Srdečně Vás zve Klub důchodců Lysá n. L.

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

5.3.-11.4. Umění z Tanzanie - Výstava v Muzeu B. Hrozného
1.4. Toulky českou minulostí 

- beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v městské knihovně

1.-19.4. Výstava „Historie poštovnictví v Lysé nad Labem“
V Augustiniánském klášteře

3.,10.,17.,24.4. Břišní tance pro ženy
Od 17,30 hod. v městské knihovně

3.,10.,17.,24.4. Břišní tance pro děti
Od 15,15 - začátečníci, od 16,00 hod. - pokročilí, v městské knihovně

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

9. a 23.4. Kurz drátování - Od 16,30 hod. v městské knihovně
10.-13.4. Výstavy: Elegance, Dětský sen, Volný čas a dovolená

Výstaviště
11.4. Koncert studentů Katedrální školy sv. Ondřeje z Austrálie

Od 19,00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
13.4. Koncert Vysokoškolského uměleckého sboru z Ostravy

Při nedělní odpolední mši v kostele sv. Jana Křtitele
24.-27.4. Výstavy: Senior-Handicap: aktivní život, Narcis

Výstaviště
3.5. Odpolední čaje seniorů

Od 14,00 hod. v jídelně ZŠ Komenského
6.5. Toulky českou minulostí 

- beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v městské knihovně

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

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

na www.otomtoje.cz.

Hudební víkend
V pátek 11. dubna navštíví naše město 
studenti Katedrální školy sv. Ondřeje 

z Austrálie. Pěvecký sbor a orchestr má 
za sebou řadu zahraničních vystoupení 
a spolupracuje například s londýnskou

Královskou hudební akademí. 
Koncert v kostele sv. Jana Křtitele začíná 

v 19.00. Vstupné dobrovolné.

Koncert při mši svaté
Při nedělní dopolední mši 13. dubna 

zazpívá v kostele sv. Jana Křtitele
Vysokoškolský umělecký sbor z Ostravy.

Koncert se uskuteční v rámci 
XVIII. ročníku Nymburských dnů
Bohuslava Matěje Černohorského.

!!
Empatie o.s. připravuje

12. 4. 2008 Cvičíme - jarní JOGA od 9,30 do 12 hodin 
- info na vývěsce a plakátcích.

12. - 18. 5. 2008 Týden respektu k porodu. www.respektkporodu.cz
22. 6. 2008 Pohádková cesta

dále 10. - 11. 2008 Drakijáda a dále Průvod s lampiony.
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Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv v Nymburce

Vás zvou na výstavu

HISTORIE POŠTOVNICTVÍ
V LYSÉ NAD LABEM

Augustiniánský klášter v Lysé nad Labem
1. - 19. dubna 2008

Otevřeno: úterý – sobota
10.00 – 16.00 hod.

Slavnostní zahájení 29. března 2008 v 15.00 hod.

Také letos připravuje vedení našeho města spolu se Spolkem
rodáků a za finanční podpory Středočeského kraje již XII. ročník
Slavností hraběte Šporka. Při této příležitosti jsme pro žáky a stu-
denty lyských škol podobně jako v loňském roce připravili III. roč-
ník historické univerzity, i když letos trochu netradičně v literární a
výtvarné oblasti na téma, které je pro naše město v poslední době
zvláště aktuální:

„Jak má vypadat město, kde
chci bydlet, až budu velký“
Chceme dát i naší mladé generaci možnost zapojit se do řešení

aktuálních problémů města Lysá nad Labem a vyjádřit vlastní před-
stavy v těchto 2 oborech: 

1. výtvarný:
Znázornit část města, kterou považuji za důležitou a která by se
měla změnit. Nakreslit, co tam chci mít.

2. literární:
Napsat krátkou úvahu na téma, co by se ve městě mělo změnit,
aby tu bylo vše, co bude potřeba ke spokojenému životu.

Soutěž bude probíhat ve 4 kategoriích - I. stupeň ZŠ, II. stu-
peň ZŠ, III. SOU a SŠ, IV. veřejnost. Termín uzávěrky soutěže
je 31. 5. 2008. Práce Vašich žáků či studentů odevzdejte nejpozději
k tomuto termínu na odboru kultury MěÚ u pí. A. Frankeové.
Výsledky soutěže Vám budou sděleny do konce školního roku, tedy
do 30. 6. 2008.

Stejně jako v loňském roce předá věcné odměny nejlepším jed-
notlivcům sám hrabě Špork s manželkou v rámci oslav v sobotu 
30. 8. 2008 a vítězové budou taktéž zapojeni do šporkovské scénky
na nádvoří. Proto je nezbytně nutné, aby na odevzdaných pracích
byly taktéž kontakty na tyto účastníky soutěže.   

PaedDr. Věra Bodnárová,
vedoucí odboru ŠaK

S O U T Ě Ž   S O U T Ě Ž   S O U T Ě Ž

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).

Městský úřad Lysá nad Labem
odbor školství a kultury 

ve spolupráci
s Městskou policií Lysá nad Labem

vyhlašují 

I. Výtvarnou soutěž 
pro děti 1. stupně ZŠ

ve dvou kategoriích: 6 - 8 let, 9 - 11 let.

Jedná se o malování výkresů (formát max. A3) 
libovolnou technikou na téma 

„Integrovaný záchranný systém“
(zásahy hasičů, policie, záchranky, vojáků)

Jméno, příjmení, věk a školu uveďte na zadní stranu výkresu.
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2008. 

II. Soutěž o nejlepší 
slohovou práci

ve dvou kategoriích: 
pro žáky II. stupně ZŠ a studenty středních škol

na téma
„Zachování kulturního dědictví v našem městě a okolí“

(ochrana památek, boj proti vandalismu a krádežím,
význam ochrany památek pro další generace)

Práce mohou být sepsány libovolnou formou na papír A4
podepsaný jménem a příjmením. Dále zde bude uvedena

škola, kterou autor navštěvuje.
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2008. 

Vyhodnocení soutěží bude provedeno v měsíci dubnu,
nejlepší autoři budou pozváni na městský úřad 

a odměněni. Výtvarné a slohové práce 
zasílejte na odbor školství a kultury.

Informace u paní Aleny Frankeové (tel. 325 510 212).



Celostátní setkání organizací pra-
cujících s dětmi a mládeží s názvem
Bambiriáda jistě není třeba zvlášť
představovat. V Nymburce již pro-
běhly dva úspěšné ročníky a zhlédlo
ji několik tisíc návštěvníků. Ten-
tokrát se Bambiriáda pro rok 2008
přesune do Poděbrad.

Tuto největší přehlídku činností
sdružení dětí a mládeže a středisek
volného času pořádá již od roku
1999 Česká rada dětí a mládeže.
Každý rok ji v celé České republice
navštíví více než 200 000 lidí. Náš
region se zapojil v roce 2006 a 2007,
kdy proběhla Bambiriáda v Nym-
burce. Pro letošní ročník ji chceme
posunout zase o kousek blíž
k novým návštěvníkům. 

Do tohoto ročníku vstupuje cel-
kem 28 měst z celé České republi-
ky. Celostátní termín pořádání je od 
22. 5. do 25. 5. 2008. Záštitu nad
celou akcí Bambiriády pro tento rok
přijali např. ministr školství Ondřej
Liška či ministr kultury Václav
Jehlička. 

Ta poděbradská bude probíhat
pod záštitou hejtmana Středočeské-
ho kraje Petra Bendla a proběhne
tradičně v pátek 23. května. Bude tr-
vat do soboty 24. května 2008 v zá-
meckém parku v Poděbradech a při-
lehlých prostorách. Do této chvíle je
přihlášeno 25 sdružení, která zde

představí veřejnosti svou činnost
v podobě aktivních prezentací, 28
sdružení si připravuje svá pódiová
vystoupení. Určitě bude na co se
dívat. Hlavní organizátoři, kterými
jsou zejména DDM Symfonie Po-
děbrady, Junák svaz skautů a skautek
ČR a další, se již několik měsíců
scházejí, plánují, připravují a zajišťu-
jí vše potřebné pro letošní ročník. 

Zúčastněné organizace představí
ukázky svých činností, hry, soutěže,
nejrůznější pódiová vystoupení, pre-
zentace Armády české republiky,
hasičů s jejich oblíbenou bublinko-
vou show. Uvidíte cyklistickou exhi-
bici na rampách na náměstí, večerní
koncert mladých kapel a mnoho
a mnoho dalšího. Poděbradská
Bambiriáda se, stejně jako obě pře-
dešlé nymburské, snaží přiblížit také
zrakově postiženým. Prezentace jed-
notlivých sdružení budou uzpůsobe-
ny i pro tyto návštěvníky. 

V celém prostoru bambiriádního
městečka bude zakázáno kouření
a podávání či pití alkoholických
nápojů, ale to je přece samozřejmé,
vždyť se jedná o největší dětskou
akci tohoto roku! Již teď se můžete
těšit na květen. Bambiriáda 2008
v Poděbradech bude jistě stát za to.  

Za organizační štáb Bambiriády
2008 Marek Velechovský 

a Gabriela Naušová
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Beletrie pro dospělé
Čas vlků - František Riedl, Chance-

llorův rukopis - Robert Ludlum, Ama-
zonie - James Rollins, Ostrov - Victoria
Hislop, Kat hejtmana Žižky - Jan
Bauer, Konečná diagnóza - Echo
Heron, Rodinné křižovatky - Patricia
Scanlan, Srdcová královna - Robin
Maxwell, Tato kniha vám zachrání
život - A. M. Homesová, Zahrada po-
zemských rozkoší - Giacinta Carusová

Naučná lit. pro dospělé:
Křečci a jejich chov - H. a V. Mo-

tyčkovi, Opravdové lásky - Megan
Gressor, Josef II. - Hans Magenschab,

Dějiny Číny, Dějiny Dánska 

Beletrie pro děti:
Já a moje příšera - Dick King-

Smith, O mašince Tomášovi 11 - W.
a Ch. Awdry, Radovanovy radovánky -
Zdeněk Svěrák, Hurvínkovy narozeni-
ny - Helena Štáchová, Jak to chodí
u popelářů - Josef Švarc

Naučná lit. pro děti:
Rytíři - Petr Dvořáček, Co jak

proč? Elektronika - Rainer Köthe, Co
jak proč? Objevitelé a jejich výpravy -
Rainer Köthe 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Komedie: Zbouchnutá
Napětí: Království, Mé druhé já, Psa-
nec, Hranice smrti, Hrdinové a zbabělci

Sci-fi: Probuzení tmy
Ostatní: Once, Miss Potter
Pro mládež: Pikola a Saxofon

Nové videokazety ve videopůjčovně

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 9. a 23. dubna 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 3., 10., 17. a 24. dubna 2008
od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

22

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- ve čtvrtek 3., 10. ,17. a 24. dubna 2008

- začátečníci 15.15 - 15.45 hod. - 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

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky českou minulostí
- Třicetiletá válka v Čechách a v Evropě

Beseda se koná v úterý 6. května 2008 
od 16.30 hodin

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

44

PROJEKT GENERATION EU:
diskuse - budoucnost - hodnoty

Dne 27. února 2008 se zúčast-
nila pětičlenná skupina studentů
OA Lysá nad Labem projektu
Generation EU, který pořádala
studentská organizace Klub mla-
dých studentů (KME) na
Krajském úřadě Středočeského
kraje v Praze. Jednalo se o semi-
nář zaměřený na téma Evropské
unie. 

Úvodem jsme vyslechli něko-
lik slov o Eurocentru v Praze
a o funkcích Evropské unie, o kte-
rých jsme diskutovali a kritizovali
je nebo chválili. Poté jsme ve sku-
pinách zpracovávali zadaná téma-
ta související s Evropskou unií
a evropskou integrací. Výsledky

našich prací spolu se závěrečnými
otázkami, na které bychom rádi
znali odpovědi, budou zaslány
českým poslancům v Evropském
parlamentu. 

Projekty na toto téma nejsou
určitě marné. Mezi lidmi se
o Evropské unii moc nemluví,
proto i my víme tak málo.
Nevíme, jak správně využívat
všech možností, které nám jsou
nabízeny. Veřejnost by měla být
více informovaná, vždyť jsme
součástí Evropské unie. 

Za zúčastněné studenty 
Obchodní akademie 

Lysá nad Labem Markéta Sovová 
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Sociální ekonomika také v našem městě?
Sociální ekonomika je termín

zahrnující vlastní činnost sociál-
ních podniků, podpůrné působení
různých organizací i celkově aktiv-
ní přístup státu k řešení sociálních
problémů ve společnosti. V nedáv-
né minulosti si mnoho našich
občanů i politiků pletlo pojem
sociální se socialistickým a tak
jsme byli i svědky nepochopení
pojmu sociálně-tržní ekonomiky,
kdy bylo voláno po tržním hospo-
dářství bez přívlastků. Všechny
zainteresované složky společně
poskytují služby znevýhodněným
a usilují o sociální začlenění růz-
ných znevýhodněných skupin pro-
střednictvím jejich integrace na
trhu práce. Mezi základní principy
sociální ekonomiky patří:

solidarita, sociální soudrž-
nost, sociální zodpovědnost,
participace občanů a autono-
mie.

Sociální ekonomika nabízí
cestu k uplatnění znevýhodněných
skupin obyvatel, kteří jsou často
ohroženi diskriminací na trhu
práce (sociálně slabí, zdravotně
postižení, etnické menšiny, rodiče
s malými dětmi, starší věkové sku-
piny, lidé vracející se z výkonu
trestu, lidé po léčení různých
závislostí a další) v tržním prostře-
dí, a tím také pomáhá snížit jak
jejich závislost na podpoře státu,
tak snižovat samotné náklady státu
na sociální výdaje. -Snaží se
o vyvážené spojení, kdy orientace
na zisk je kombinována se sociál-
ními cíli a integrací sociálně
exkludovaných na trhu práce.

Potřeba sociální ekonomiky
přímo vyplývá ze situace v oblasti
poskytování sociálních služeb,
kdy stát již nestačí kvalitně uspo-
kojovat ani finančně zabezpečovat
sociální potřeby moderní demo-
kratické společnosti. Na druhé
straně ani zcela komerční pojetí
neumožňuje zajistit dostatečnou
dostupnost služeb a zohlednit
veřejné zájmy. Proto se zde přiro-
zeně vytváří prostor pro využití
sociálního podnikání. Tento pří-
stup je významný zejména na
regionální úrovni, kde princip
sociální ekonomiky může pomoci
šetrným využitím a rozvojem lid-
ských, materiálních a finančních
zdrojů při realizaci programů roz-
voje místní komunity a zvyšování
lokální prosperity.

Sociální ekonomika - jeden
z nástrojů evropské integrace.
Model sociální ekonomiky se
v západní Evropě prosazuje již
více než dvacet let. Významným

impulsem pro jeho rozvoj byl
vznik Evropské unie, další prohlu-
bování evropských struktur a cel-
ková integrace. Tak kořeny sociál-
ní ekonomiky lze najít ve Velké
Britanií (firma Pack-IT Group se
sídlem v britském Cardiffu, druž-
stvo McSense (zkratka pro název
Mayfield Community Self-Em-
ployed Natural Collrctive Exer-
cise) v Mayfieldu a Easthousesu).
S různými specifickými aspekty se
tento systém prosazuje i v dalších
státech. V Itálii (družstvo San
Patrignano - podobné izraelským
kibucům) a Španělsku se rozvinul
model postavený na křesťanských
základech, v Rakousku (firma
BAN město Štýrský Hradec) a ve
Skandinávií (Ideell Forening
neboli dobrovolnická nezisková
organizace s názvem BASTA) je
zase zdůrazněna spolupráce
s místní komunitou. V České
republice je sociální ekonomika
zatím v začátcích. V současnosti
se mezi odborníky, univerzitními
pedagogy, nestátními neziskovými
organizacemi a zástupci státní
správy vede široká diskuse, jak
myšlenku sociálního podnikání
převést do konkrétních liter záko-
na - definice použitelné pro praxi.

Sociální podnik je základní
jednotkou naplňující ideu sociální
ekonomiky. Koncepce sociálního
podnikání je postavena na třech
základních pilířích. Jedná se o ori-
entaci na podnikání, sociální
záměry a sociální přiměřenost sle-
dovaných aktivit. Sociální podnik
pak lze stručně definovat jako:
„Tržně orientovaný podnik
založený za účelem vytváření
kvalitních pracovních míst pro
lidi znevýhodněné na trhu práce
a nabízející jim i další pod-
poru.“ Sociální firmy jsou praco-
višti, která poskytují všem zaměst-
nancům příležitost na smyslupl-
nou práci a zohledňují přitom
jejich postižení nebo jiná omezení.
Nejedná se tedy o chráněné dílny
v pravém slova smyslu, které jsou
často zřizovány pouze za samoú-
čelným vytvořením pracovního
místa pro postižené bez ohledu na
uplatnění samotných produktů
nebo ziskovost. Sociální podniky
jsou plně konkurenceschopné běž-
ným komerčním firmám i přesto,
a do budoucna právě proto, že
zaměstnávají osoby sociálně zne-
výhodněné. Cílem sociálních
firem ovšem není jen samotné
zaměstnávání znevýhodněných,
ale zároveň i vytváření integrační-
ho pracovního prostředí a tím

posilování společnosti jako celku.
Tedy vedle zisku i veřejný zájem,
který mimo jiné napomáhá kulti-
vovat lokální komunity. Přestože
tento princip je v České republice
ještě v plenkách, příklady úspěš-
ného uplatnění principů sociálního
podnikání už lze nalézt i u nás. Jde
například o projekty časopisu
Nový prostor, prodávaného lidmi
bez domova, Café Therapy,
Sociální firmu Zahrada, Junův
statek, GERLICH ODRY, s.r.o.,
Tabuc-Pack, můžeme k nim při-
řadit i některá výrobní družstva
invalidů sdružená v SČMVD
a řada dalších. 

Sociální podniky se neobejdou
bez participace všech zúčastně-
ných, bez podpory v oblasti vzdě-
lávání, poradenství, osvěty a v ne-
poslední řadě také vytváření
finančních nástrojů k jejich posilo-
vání. Klíčovým pojmem pro
úspěšné uplatnění principů sociál-
ní ekonomiky je proto spolupráce
a vstřícné propojení všech zainter-
esovaných stran. Stát poskytuje
legislativní zázemí a další podporu
na státní, krajské či místní úrovni.
Občanské iniciativy, nestátní
neziskové organizace a další sub-
jekty se snaží pomoci širšímu spo-
lečenskému povědomí o sociální
ekonomice, jejich výhodách
a pomáhají hledat možnosti jejího
praktického využití nebo se do ní
přímo zapojují svými projekty. Na
konci této cesty ale vždy stojí kon-
krétní lidé, jejich energie, sociální

cítění a občanská zodpovědnost.
Představitel jednoho z výše jme-
novaných podniků definuje pod-
statu sociálního podnikání takto:
„Musíte s těmi lidmi cítit.
Nemůžete čekat, že sociálním
podnikáním naráz zbohatnete,
že budete firmě věnovat jen pár
hodin denně, jezdit na drahou
dovolenou a vydělávat miliony.
Úspěchem je, když máte z pů-
vodních pár lidí desítky. Dáváte
jim práci. A některým možná
i smysl života.“

Na závěr dovolte, abych vyslo-
vil přesvědčení, že by podobný
sociální podnik měl být i v našem
městě. Je zde dost odborně způso-
bilých občanů, kteří z jakéhokoliv
důvodu ztratili práci a na trhu
práce se uplatňují s většími či
menšími obtížemi. Přitom jejich
znalosti a schopnosti jsou nedoce-
nitelné. Na základě výběrového
řízení by mohlo být prokázáno, že
takováto sociální firma je konku-
renceschopná a pro město může
zajišťovat určitý druh služeb, které
město není schopno v rozumné
míře a za přijatelných nákladů
zajistit jiným způsobem. 

Pokud tento článek osloví své
čtenáře nebráním se diskusi na
toto téma ani poskytnutí případ-
ných dalších informací. V článku
použity podklady Národně téma-
tické sítě v rámci programu CIP
EQUAL. 

Tomáš Sedláček,
1. místostarosta města

Nový domov důchodců
Článek v Nymburském deníku ze

dne 15. února 2008 s názvem „Lysin
zpochybňuje projekt stavby domova
důchodců“ mě přinutil, ačkoliv
nejsem žádný psavec, abych reago-
val. Jsem též důchodce, takže se
o tento problém pochopitelně zají-
mám.

Občanské sdružení Lysin, které
nese ve svém názvu jméno našeho
města, svými mnohými obstrukcemi
však městu a jeho občanům přináší
spíše problémy. Připomenu jen stav-
bu silničního obchvatu města, který
dodnes není hotov, takže střed města
je neúnosně přetížen dopravou
a samozřejmě emisemi. Lysin měl
připomínky i k rekonstrukci Podě-
bradovy ulice, jež se tímto protáhla.
Mimo jiné rekonstrukce této ulice je
velmi zdařilá. Nyní je tedy na řadě
nový domov důchodců.

Každý soudný člověk uzná, že
i přes obětavou péči zaměstnanců,
stávající domov v historické budově

zámku nevyhovuje. Senioři si zaslou-
ží moderní dům na úrovni doby.
Domov, kde prožijí důstojně podzim
života. Tím spíš mě zaráží váš návrh,
pí Marcaníková, aby se klienti domo-
va umístili do léčebny dlouhodobě
nemocných (LDN). A tím je to podle
vás vyřešeno a žádný nový dům se
nemusí stavět?! To je tedy přístup
Lysinu k našim starým spoluobča-
nům. Každý ať si udělá na tento
výrok svůj názor.

Co je důležitější, obětovat pár
stromů, které by mohl např. Lysin
po dohodě s MěÚ klidně vysadit
v jiné lokalitě města nebo přijít
obstrukcemi o miliony korun a tím
i o nový domov? Ostatně dva stro-
my, o které Lysinu jde (dub letní
a ořešák černý), musí být před stav-
bou ochráněny.

Rád bych tímto vyzval k diskuzi
na stránkách Listů i ostatní spoluob-
čany.

Jaroslav Minařík st.



9

4/2008 LISTY města Lysé nad Labem

Budeme mít nový domov důchodců?
Reaguji na článek pana MVDr.

Jana Kořínka v LISTECH č. 3.
Naprosto souhlasím s mnoha řádky
v jeho článku. Rozhodně je dobře,
že právě Evropská unie usiluje o to,
aby senioři prožili opravdu důstojné
stáří. Právě to přispělo k tomu, že se
musí řešit nedůstojné bydlení oby-
vatel domova důchodců v Lysé n. L.
Je rozhodně, jak píše p. Kořínek,
správné, aby pokud možno důchod-
ci zůstali v prostředí, kde se narodi-
li a nebo žili. Rozhodně bych upřed-
nostňovala pro staré lidi především
život přímo ve svých rodinách,
u svých dětí, které vychovali, v kru-
hu svých vnoučat a nejbližších.
Mělo by být především povinností
dětí se důstojně a s láskou o své
staré rodiče postarat, vrátit jim tak
jejich péči. V lidském životě jsou
však různé osudy a potřeby lidí,
proto vždy budou muset být zaříze-
ní, která rodinu zastoupí. Pane
Kořínek, i já znám dění na zámku.
Rozhodně s Vámi souhlasím, že
zaměstnanci domova důchodců se
velmi snaží zpříjemnit život obyva-
telům domova různými akcemi, což
je velmi potřebné pro duševní zdra-
ví. Myslím, že potud si navzájem
v názorech neodporujeme. 

Rozhodně se pozastavuji nad
tím, jak těm starým lidem vysvětlu-
jete, že proti nim někteří občané
něco mají a ve městě je nechtějí.
Jsou to občané, kteří většinou
nikam nechodí, a proto mají jedno-
stranné, zkreslené informace.
Neslyšela jsem od nikoho, že by je
občané Lysé nechtěli. 

A nyní k výroku paní Marca-
níkové. Není přece nic lehčího, než
vytrhnout z kontextu jednu větu
která se hodí, aby se obrátila
v neprospěch toho, kdo ji vyřkl. To
přesně udělalo Nymbursko a pan
Kořínek to opakuje, ačkoli byl pří-
tomen územního řízení a přesně
slyšel ucelenou moji úvahu, která
byla v tomto znění: „Znám, jak to
vypadá v dnešním domově důchod-
ců na zámku, vím, že tam je hodně
lidí, kteří jsou upoutáni na lůžko
a myslím si, že pro tyto obyvatele
by mělo být vybudováno moderní
zařízení (rozhodně by mělo mít
mimo jiné polohovací postele) typu
LDN. V tomto zařízení by měli stá-
lou lékařskou péči a nemuseli by
platit poplatky lékaři a za položky
na receptu. (Nyní dodávám rozhod-
ně to nevylučuje, aby i v těchto
zařízeních se starali o duševní zdra-

ví pacientů). Dále jsem uvedla, že
i já se blížím do věku, kdy se mi
může stát, že budu zařízení pro
seniory potřebovat. Moje představa
je dům lázeňského typu, vířivé kou-
pele, masážní vany apod., pro méně
lidí (dům seniorů) z Lysé a okolních
obcí, pro lidi, kteří jsou schopni
pohybu a to i na vozíčku.“ Musím
se přiznat, že tuto úvahu jsem čás-
tečně přebrala z internetu „Lysá
fórum“, kde již někdo něco podob-
ného psal. Takový dům seniorů by
měl mít i volnější režim (např. sní-
daně, obědy, večeře v rozpětí jedné
a půl hodiny, možnost tam mít
i nějaké vlastní vybavení atd), aby
to přibližovalo domov. 

I já apeluji, aby byla podpořena
co nejdříve výstavba kvalitního
domova důchodců a to v co nejkrat-
ší době. Aby se tak ale stalo, musela
by se najít politická shoda, chtít pře-
místit plánovaný DD do jiné nekon-
fliktní lokality (kterou město Lysá
má), nebo radikální změna projektu
(zda bude pro 100 lidí v tak stísně-
ném místě možné neumím posou-
dit). Když se chce, řešení se dá najít. 

Loni někdy v květnu jsem strávi-
la dvě hodiny s paní ředitelkou
Beníkovu u ní v ředitelně. Probíraly

jsme spolu mimo jiné umístění DD
v plánované „konfliktní“ lokalitě.
Již tehdy jsem ji upozorňovala na
možné komplikace (památkáři,
sousedi okolních nemovitostí, nut-
nost kácení stromů v parku) a to
jsem ještě nevěděla, že to bude
konec dvou unikátních stromů.

Říkala jsem paní Beníkové:
„Několik let jste se snažila, aby
výstavba zde byla potvrzena, stálo
vás dosti námahy, aby to nepřišlo
vniveč, zvažte i jinou lokalitu.“ Její
závěrečná věta zněla: „Paní
Marcaníková, buď bude DD na uve-
deném místě a já zůstanu, když
nebude na tomto místě, nebude
žádný a já odcházím do důchodu.“
Já na to odpověděla: „To snad
nemyslíte vážně a co ti lidé?“
Konec debaty. 

Text na obrázku (titulní stránka
LISTY č. 3) naprosto nepravdivý,
stromy svými korunami a kořeny
zasahují přímo do stavby, potvrze-
no znaleckým posudkem soudního
znalce. Kdo má zájem, může si pře-
měřit a přesvědčit se. Uděláme vše
proto, aby lidé z našeho města
a okolních obcí měli důstojné stáří
a to případně i ve svých rodinách? 

Hana Marcaníková

Domov důchodců - pohled z opačné strany, aneb zůstávám optimistkou
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych reagovala na

články uveřejněné v Listech č.3
ohledně územního řízení na umístě-
ní stavby domova důchodců v loka-
litě vnitrobloku městské památkové
zóny. 

Shodou okolností vlastním ne-
movitost v těsném sousedství uvažo-
vané stavby a tudíž jsem ze zákona
přímým účastníkem tohoto územní-
ho řízení.

Mrzí mne, že občané jsou v člán-
cích jejichž autory jsou MVDr.
Kořínek a Ing. Mrkvička informová-
ni mírně zkresleně a hlavně neúplně.

Hned v počátku si vás dovoluji
upozornit, že jsem vznesla proti
umístění takovéto mohutné stavby
v těsné blízkosti mé nemovitosti
námitky a připomínky a to jednak
jako občanka města a zároveň jako
člověk, který je poškozován v oblas-
ti svých zákonných práv. V článcích
obou autorů, zejména Dr. Kořínka
(ten byl totiž účasten všech jednání
týkajících se této problematiky)
postrádám sdělení těchto faktů:

1) Investorem a vlastníkem uva-
žované stavby je Středočeský kraj,
nikoliv město Lysá n. L. a tudíž po
případné dostavbě DD bude o umis-
ťování seniorů do domova rozhodo-
vat vedoucí tohoto zařízení a jaká
zvolí kriteria výběru klientů, bude

pouze v jeho pravomoci. Alespoň
takto nás informoval přímo náměs-
tek hejtmana Středočeského kraje.
Mnozí občané jsou tudíž udržováni
v omylu, že klienti z Lysé budou mít
přednost.

2) Stavba musí být tak mohutná
monobloková a tudíž se nehodící
k umístění v uvažované stísněné
lokalitě, zejména proto,aby byly rea-
lizační náklady stlačeny co nejní-
že.Toto opakovaně potvrdil i sám
kraj. Tudíž hlavním problémem sou-
časného řešení stavby je neochota
zainvestovat pro lokalitu citlivější
pojetí stavby, nikoliv touha někte-
rých občanů škodit seniorům.

3) Není zmiňován ani fakt, že
stavba je umístěna prakticky na
dvoře ZŠ Bedřicha Hrozného na
straně jedné a na druhé v těsném
sousedství dvora bývalého ČSAD,
kde parkují nákladní automobily
a autobusy a také v sousedství tzv.
staronové školy.Takže z hlediska
zvukových emisí nemohli autoři
rozhodnutí o umístění seniorů do
této lokality vymyslet nic absurdněj-
šího.

4) Takovýto typ velkokapacitního
DD je již před započetím jeho
výstavby zastaralý a přežitý, neboť
kraj v souladu s požadavky EU
i současných trendů péče o seniory
s takovými DD v budoucnu nepočí-

tá (to je rovněž tvrzení zástupce
Středočeského kraje). Plánovaná
kapacita DD je sice oficiálně 100
lůžek, ale z řešení je již na první
pohled patrné, že jednolůžkové
pokoje umožňují umístění lůžka
druhého. Reálná kapacita je tudíž
téměř dvojnásobná! Toto potvrdil na
posledním jednání i zástupce pro-
jektanta. Pokud by byl dům skuteč-
ně jen pro 100 osob, mohl by mít
výrazně menší proporce a dal by se
lépe do navrhované lokality umístit.

5) Nikdo se zatím nezamyslel
nad tím, co by v budoucnosti nasta-
lo v případě privatizace tohoto zaří-
zení - Lysá bude mít v nejcennější
části města z hlediska památkové
péče i umístění ve středu města
budovu, na jejíž vybudování věno-
vala velkoryse své pozemky, ale
nebude mít žádnou možnost ovlivnit
způsob jejího využívání.

Mohla bych samozřejmě pokra-
čovat ve výčtu další faktů, ale mys-
lím, že uvedené pro ilustraci stačí.

Jinak chápu Dr. Kořínka v tom,že
těžko vysvětluje klientům sočasného
DD, proč s umístěním stavby v této
lokalitě nesouhlasím a co mám proti
seniorům. Musel by jim po pravdě
říci, že nic, že už jsem též seniorka
a že jsem si také nikdy nepředstavo-
vala, že možná nejméně dva roky
svého stáří strávím ve vlastním

domě na staveništi a zbytek ve zne-
hodnocené nemovitosti. Ostatně ani
mě osobně nedokázal pan Dr. Ko-
řínek při návštěvě v našem domě již
v červnu minulého roku uvést žádný
argument ve prospěch uvažované
stavby a tudíž s omluvou odešel.

Rovněž souhlasím s panem
ing. Mrkvičkou, že jednání uskuteč-
něné dne 14. 2. 2008 na MěÚ bylo
v některých okamžicích nedůstojné.
Také jsem obdivovala odvahu
ing. Čížkové, když musela upozor-
ňovat některé zejména starší občany
města na jejich nevhodné chování,
ba dokonce na možnost vykázání
z jednací síně. Souhlasím také s tvr-
zením, že by měl zvítězit zdravý
rozum, otázkou zůstává čí?

Závěrem bych chtěla říci, že ačko-
liv nejsem ani zastupitelkou města,
ani členkou žádného občanského
sdružení, ani europoslankyní nebo
alespoň její příbuznou,přesto pevně
věřím, že žiji v právním státě a tudíž
mám možnost hájit svá práva i za
cenu podstoupení soudního řízení.

Nezlobím se ani na ty občany,
kteří mne nemohou pochopit, neboť
měli to štěstí, že celý život prožili ve
státních nebo obecních bytech,
a proto s takovou lehkostí chtějí roz-
hodovat o mém majetku.

RNDr. Pavla Procházková
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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 18.4. MUDr. Matasová
So 19.4. MUDr. Dáňová
Ne 20.4. MUDr. Dáňová
Po 21.4. MUDr. Čerňanská
Út 22.4. MUDr. Matasová
St 23.4. MUDr. Chocholová
Čt 24.4. MUDr. Dáňová
Pá 25.4. MUDr. Dáňová
So 26.4. MUDr. Chocholová
Ne 27.4. MUDr. Chocholová
Po 28.4. MUDr. Čerňanská
Út 29.4. MUDr. Matasová
St 30.4. MUDr. Chocholová
Čt 1.5. MUDr. Dáňová
Pá 2.5. MUDr. Chocholová
So 3.5. MUDr. Čerňanská
Ne 4.5. MUDr. Čerňanská

Duben 2008
Po 31.3. MUDr. Čerňanská
Út 1.4. MUDr. Matasová
St 2.4. MUDr. Chocholová
Čt 3.4. MUDr. Dáňová
Pá 4.4. MUDr. Chocholová
So 5.4. MUDr. Čerňanská
Ne 6.4. MUDr. Čerňanská
Po 7.4. MUDr. Čerňanská
Út 8.4. MUDr. Matasová
St 9.4. MUDr. Chocholová
Čt 10.4. MUDr. Dáňová
Pá 11.4. MUDr. Čerňanská
So 12.4. MUDr. Matasová
Ne 13.4. MUDr. Matasová
Po 14.4. MUDr. Čerňanská
Út 15.4. MUDr. Matasová
St 16.4. MUDr. Chocholová
Čt 17.4. MUDr. Dáňová

Problematika života seniorů v návaznosti na vybudování
Domova důchodů v Lysé nad Labem

Rok 1999 byl vyhlášen Me-
zinárodním rokem seniorů.
Chtěla bych připomenout sku-
tečnosti obecné povahy vztahu-
jící se ke stáří:
- stáří, jako kterékoliv jiné život-

ní období, má své potřeby
fyzické, psychické, sociální
a veškerá poskytovaná pomoc
seniorům musí tyto potřeby
respektovat,

- stáří není samo o sobě nemocí,
ale je často nemocemi prová-
zeno,

- je důležité v jakém prostředí
starý člověk žije a jak ono pro-
středí naplňuje a saturuje jeho
fyzické, psychické a sociální
potřeby.

Současné a očekávané demo-
grafické změny (narůstající
počet občanů staršího věku),
jsou výzvou nejen pro zdravot-
nictví, sociální péči, ale také pro
celé spektrum sociálních slu-
žeb. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat seniorům, kteří jsou
znevýhodněni v důsledku chro-
nických nemocí vedoucích
k omezení soběstačnosti. Tyto
skupiny obyvatel potřebují dlou-
hodobou péči, kterou domovy
důchodců poskytují. A jsou to
právě oni, nebo jejich rodinní
příslušníci, kteří se obrací na
odbor sociální a zdravotní při
MěÚ v Lysé nad Labem a poža-
dují pomoc při řešení obtížné

životní situace (ve stáří, nemoci,
v osamění). Myslím, že sociální
pracovníci, kteří mají příslušnou
agendu na starosti, vždy ochotně
poradí a sepíší potřebné náleži-
tosti. V současné době máme
velmi omezené možnosti umis-
ťování seniorů do Domova Na
Zámku, protože nejsou k dispo-
zici volná místa, nepřijímají se
noví žadatelé.

Domov Na Zámku, se síd-
lem v Lysé nad Labem, jako
poskytovatel sociálních služeb,
má Krajským úřadem SK
Praha 5, vydanou registraci
k poskytování sociálních slu-
žeb. Cílové skupiny: dospělí
(27-64 let), mladší senioři (65-
80 let), starší senioři (nad 80
let).

V budově MěÚ v Lysé nad
Labem se uskutečnilo 14. 2.
2008, veřejné územní řízení
týkající se výstavby nového,
moderního Domova důchodců
v Lysé nad Labem, který odpo-
vídá standardům kvality sociál-
ních služeb. Z tohoto projedná-
vání jsem byla velmi smutná,

neboť při projednávání byl důle-
žitější dotčený strom, dotčená
větev či cesta než člověk, který
se z celkového tohoto projektu
nějak časem vytratil. 

Mám za to, že každý z pro-
testujících proti této stavbě bude
jednou ve věku seniora, že přijde
na náš odbor požádat o pomoc
pro sebe a pro své blízké, nepřá-
la bych mu ani to, že mu sociál-
ní pracovnice řekne „v Lysé
nad Labem nemáme domov
důchodců“. 

O novém Domově důchodců
v Lysé nad Labem rozhodují
v současné době občané, kteří
dříve či později budou takovéto
zařízení také potřebovat.

Přeji všem občanům našeho
města i ze spádových obcí hodně
zdraví, aby nepotřebovali pomoc
našeho odboru, při těžké životní
situaci např. z důvodu nemoci
nebo stáří. 

Tobiášová Květuše,
vedoucí odboru sociálního 

a zdravotního
MěÚ Lysá nad Labem

Doplnění k reakci příspěvků 
k článkům o novém Domově

důchodců
Vidím, že svým příspěvkem

„Budeme mít nový domov dů-
chodců?“ (Lyské listy, 3/2008)
jsem ťal do živého. Nebudu však
reagovat na příspěvek paní Hany
Marcaníkové s konfrontací k
citaci v Nymbursku. Konec-
konců své stanovisko přednesla
i v televizi ČT 1. Nicméně za
obrázkem na titulní stránce
„Lyských listů“ stojím a kdo má
zájem, může se na místo vydat
a posoudit sám.

Chtěl bych však uvést na
správnou míru výrok z článku
vážené paní RNDr. Pavly
Procházkové. Opravdu jsem u ní
byl v červnu minulého roku

(doprovázen manželkou). Tam
jsme na místě (na dvoře, nikoliv
v domě!)  zhodnotili, že ten
zcela původní projekt  domova,
tvořený  těžkým monoblokem
o výši čtyř pater, se vskutku do
bezprostředního sousedství  are-
álu nehodil. Byl vzdálen od
oplocení uživatelky 7 m. Proto
jsem sám dbal o to, aby stavba
byla posunuta níže (k východu).
Tak nakonec to projektanti vyře-
šili. Prostředí a dvorek paní
RNDr. Procházkové již nejsou
ohroženy ani zastíněním, ani
bezprostředním kontaktem. 

MVDr. Jan KOŘÍNEK,
zastupitel města

Dětská lékařka
Dobrý den, ráda bych zarea-

govala na článek uveřejněný
v Blesku dne 5. 3. 2008, týkající
se neposkytnutí pomoci kojenci
a na maminku Pavlínu Martín-
kovou.

Bohužel si ještě spousta lidí
plete zdravotnictví s dobročin-
nou institucí, kam přijdou a na
vyžádání dostanou, co potřebují.
Vznikají pak zbytečná nedoro-
zumění.

Maminka tak zřejmě proto
dala na rady svojí kamarádky,
ale já si myslím, že je to pouze
její suverenita. Zaujalo mě, že
paní Martínková nemá na mateř-

ské dovolené čas trávit půl dne
u lékaře, ale na zkontaktování
novin a fotografování čas má?

Paní Dr. Čerňanské si vážím
jako lékařky i jako člověka.
Kdykoli jsem s dcerou potřebo-
vala, ochotně mi pomohla
a poradila. Věnuje se všem
maminkám a dětem bez rozdílu
stejně dobře, je velice milá,
usměvavá a obětavá. Zdá se mi
proto nepravděpodobné, že by
vyřkla větu: „Dítě vám evident-
ně neumírá v náručí...“

Toto je jen můj osobní názor.
Jana Kupčíková,
Lysá nad Labem
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Nezapomenutelný den studentů SOŠ a SOU Lysá nad Labem
v MŠ Čtyřlístek

V rámci předmětu psychologie
navštívili studenti 4.ročníku SOŠ
a SOU Lysá nad Labem mateř-
skou školku „Čtyřlístek“. 

Cílem bylo pozorování kolekti-
vu dětí, sledovat jejich vývoj v zís-
kávání vědomostí, dovedností
a návyků u různých věkových
kategorií. Od prvního okamžiku
bylo patrné, že v MŠ vládne pří-
jemná atmosféra. V útulném, krás-
ně vyzdobeném prostředí jsme se
vrátili do dětských let. S dětmi
jsme si hráli, cvičili, tančili, zpíva-
li a brzy jsme byli kamarádi.
Doslova jsme zapomněli na čas,
který tady utíkal tak rychle.
Během této krátké, ale krásné
návštěvy jsme si uvědomili, jak je
předškolní výchova důležitá
v životě v dítěte.

Při návštěvě MŠ - cituji z práce
studentky… „Děti nevěděly, že se

na ně přijdeme podívat, takže byly
„vykulené“ úplně stejně jako my.
Nikdo z nás nevěděl, co ho čeká.
Když jsem přišla do třídy mezi
děti, úplně jsem zapomněla na
svůj věk a stala se ze mě také
předškolačka. Moc se mi líbilo
prostředí, ve kterém jsme byli.
Cítila jsem se najednou taková
uvolněná, bez starostí a povinnos-
tí. Trochu jsem se bála, jak zapad-
nu mezi holky a kluky, ale sama
jsem se divila jak mě vzali do
„party“. Povídali jsme si o zimě,
zpívali a společně cvičili. Najed-
nou jsem se ocitla v roli učitelky,
kdy se na vás dívá tolik rozzáře-
ných očí. Bylo to krásné, náročné
a nezapomenutelné. Obdivovala
jsem paní učitelky, jak si dokáží
s dětmi hrát a zároveň je učit.
Myslím, že to není pouze o tom,
aby jim něco ukázaly, ale také, aby

si z toho děti něco odnesly a zapa-
matovaly.

Jistě mi dáte za pravdu, co je to
za práci naučit děti bez upozorně-
ní: mýt si ruce před jídlem, po
jídle si vyčistit zuby, nemluvit při
jídle a spoustu dalších.

Ve školce a ve společnosti dětí
se mi velmi líbilo. Byla bych moc
ráda, kdybych se tam mohla podí-
vat znovu a doporučila bych kaž-
dému tuto návštěvu. Třeba proto,
aby rodiče viděli, jak je náročné
zaměstnání učitelů. Také proto,
aby své děti viděli a porovnali
jejich chování doma a v kolektivu
stejně starých dětí. Myslím, že
každý rodič, který si stěžuje, že
má doma zlobivé dítě, by nakonec
viděl, že i to největší číslo je
v kolektivu vlastně nejlepším
kamarádem a chová se úplně
jinak. Já sama bych byla ráda,
kdybych chodila do školky, jako je
tato.

Můj velký obdiv má po této
zkušenosti každá paní učitelka
nejen ve škole, ale také v „mateř-
ských školkách“.

Vždycky jsem si myslela, že je
to práce taková oddychová, ale teď
vidím, že požadavky na učitele
jsou stále vyšší. Na vlastní kůži
jsem se přesvědčila, že to není
žádný med děti zabavit, připravit
do života, zůstat bez následků
a vydržet u tohoto povolání. Podle
mého je hodně vyčerpávající
a náročné na psychiku a člověk tu

práci musí vykonávat opravdu
s láskou.“

Iva Poddaná, studentka 4.A

Když je člověk malý, touží být
velký, chovat se jako dospělý. To
s sebou přináší řadu problémů,
nepochopení, pohrdání….

Být ale velký, myslím tedy
dospělý a vcítit se do světa těch
malých, často bezbranných je
opravdu dost těžké. Jejich upřím-
nost, důvěřivost , hravost, svět bez
lží a přetvářky, lásky a pohlazení,
slova jako „děkuji, prosím“ - nám
často chybí a to si uvědomujeme

až s věkem a nebo také ne. Ti,
kteří to umí mají dar a takových
lidí si važme! Chtěla bych tímto
poděkovat paní ředitelce Haně
Rambouskové a všem učitelkám
MŠ Čtyřlístek za milé přijetí
našich studentů a popřát jim, aby
se stále usmívaly a práce jim při-
nášela jen samou radost.

Mgr. Stanislava Machová

Zástupy praktických lékařů pro děti a dorost v Milovicích 
a Lysé nad Labem

Protože se stále více množí
naprosto zbytečné konflikty, chtěla
bych vám alespoň trochu objasnit
jaká jsou pravidla „hry“.

Pravidla hry ve zdravotnictví sta-
novuje Ministerstvo zdravotnictví. To
vydalo takzvané rámcové smlouvy,
na základě kterých s praktickými
lékaři uzavřely zdravotní pojišťovny
smlouvy. Smlouvy se musí dodržo-
vat.

Tak jako je povinnost pro pacien-
ta registrovat se u praktického léka-
ře, tak praktický lékař má povinnost
pečovat o svého pacienta, přitom ale
nesmí překračovat limity na léky ani
na výkony. Každé překročení musí
zdravotní pojišťovně zdůvodnit,
pokud se mu to nepovede, dostane
finanční postih.

Registrovaný pacient je lékaři
placen paušálem (běžné návštěvy v
ordinaci) a výkonově (to jsou větši-

nou preventivní prohlídky, očková-
ní, odběry).

Pokud lékař přeruší péči o své
pacienty déle jak na 3 dny, je povi-
nen si za sebe zajistit zástup a nahlá-
sit to zdravotním pojišťovnám.
Zastupující lékař přebírá veškerou
pravomoc registrujícíko lékaře.
Tomu se říká pravidelná péče.
Pokud prokazatelně pacient nemůže
vyhledat svého lékaře (většinou se
jedná o lidi na návštěvách, dovolené
apod.), pak je ošetřen v nepravidelné
péči, kdy zdravotní pojišťovna pro-
plácí i běžné výkony, co spadají do
paušálu, pacienta pak vlastně pro-
plácí 2x, proto si takové výkony
zdravotní pojišťovny pečlivě hlídají.

Jestliže si tedy paní doktorka
MUDr. Markéta Šimonová zajišťuje
zástup v Nymburce, musí její paci-
enti jezdit tam. Pokud by si paní
doktorka zajistila zástup v Milo-

vicích (opakovaně jsem jí to nabíze-
la) či Lysé nad Labem, její pacienti
by byli řádně ošetřeni i v Milo-
vicích, či Lysé nad Labem a v soula-
du se smlouvami se zdravotními
pojišťovnami. Pacienty paní doktor-
ky bychom museli vykázat zdravot-
ním pojišťovnám v nepravidelné
péči a to by se jednalo vlastně o pod-
vod, za který by nás zdravotní pojiš-
ťovny právem sankcionovaly. Záleží
tedy jen na paní doktorce Šimonové,
jak a kde budou v její nepřítomnosti
její pacienti ošetřováni.

Vím, že orientovat se v této pro-
blematice je pro laiky složité, ale
nikoho to neopravňuje k tomu, aby
takto ubližoval druhému. Ten kdo
zná paní doktorku Čerňanskou,veli-
ce dobře ví, že takovýmto arogant-
ním způsobem, jak se nám snaží v
článku namluvit, nikdy nevystupuje.
Po ordinačních hodinách je k dispo-

zici  pacientům, k telefonním kon-
zultacím a to zadarmo!, takový je to
„nemorální“ člověk.

Tuto nadstandardní službu, totiž v
naší oblasti poskytujeme  pacien-
tům, aby nemuseli při obtížích ihned
vyhledávat Lékařskou službu první
pomoci.

Naštěstí ještě pořád převládají
slušní lidé. Ale bohužel agresivita
některých rodičů našich pacientů
narůstá a člověku to bere chuť do
práce. Naše povolání je velice
náročné  a  stává se nyní i rizikovým.
Mladí absolventi lékařských fakult
se do terénu nehrnou, kolegové, co
odchází do důchodu, nemají komu
předávat své praxe. Do 10 let to
bude velkým problémem i v naší
oblasti. Praktický lékař je ohrožený
druh, hajte ho a nepronásledujte!

Jinak vám nevydrží.
MUDr. Jana Matasová
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Úspěšná spolupráce Českých drah, a.s. se Zlatým pruhem
Polabí, o.p.s.

Už několik let probíhá úspěšná
spolupráce Českých drah,a.s.
s obecně prospěšnou společností
Zlatý pruh Polabí, která se jako
destinační management zabývá
činnostmi v oblasti cestovního
ruchu v rámci regionu Střední
Čechy-severovýchod Polabí
v rozsahu určeném v dokumentu
„Program rozvoje cestovního
ruchu ve Středočeském kraji“.
Přímý kontakt je zajištěn pro-
střednictvím ČD center v Lysé
nad Labem a Kolíně a Odboru
komunikace Českých drah,a.s..
Výsledkem spolupráce jsou velmi
zdařilé publikace, kalendária
a mapy, které svými tipy na výlet
do Polabí doporučují k návštěvě
turisticky nejzajímavější místa.
Významně je zde zastoupena
a v mapách zvýrazněna železnice,
jako velmi dobře fungující

dopravní systém v Polabí.
Mnozí středočeští a pražští ces-

tující využívající železnici si jistě
všimli velmi zdařilé mapy, která

je ve spolupráci s firmou Rail
Reklam spol. s r.o. postupně
umísťována do vlaků Českých
drah, a.s. Pod názvem Vlakem do

Polabí doporučuje k návštěvě
zajímavá místa Polabí, hrady
a zámky, muzea, galerie, expozi-
ce, ubytování, restaurace, lázně
a sportovní využití. Nechybí tam
samozřejmě ani turistická info-
centra. Mapa je umístěna ve 27
nových pantografických jednot-
kách řady 471 a v 55 motorových
vozech, které se pohybují téměř
po celém Středočeském kraji.

Lze si jen přát, aby takováto,
vzájemně prospěšná spolupráce
pokračovala a dále se rozvíjela
i do budoucna a stala se příkladem
i pro ostatní regiony.

Další informace lze nalézt na
internetových stránkách:
www.polabi.com

Karel Otava,
Generální ředitelství ČD, a.s.

Výlet do Drážďan
Vážení čtenáři, 
rádi bychom se s vámi podělili

o zážitky z našeho projektu
v Drážďanech. Čeští studenti tu
strávili čtyři dny společně
s Němci v krásné vile. Všechno
začalo 19. února 2008, kdy se žáci
z OA Lysá nad Labem a Hum-
boldt - gymnasia Radeberg sjeli
v domě nadace Brücke-Mosty.
Naším úkolem bylo vytvořit scé-
náře o roce 2020 a tématem byla
infrastruktura. První den, v úterý,
jsme vytvořili česko-německé
skupiny a zabývali se tím, co
vůbec znamená slovo infrastruk-
tura. Každá ze skupin si mohla pro
následující dny vybrat své vlastní
podtéma v rámci zadání, kterými
byly komunikace, doprava, škola
a cestování. Každý den jsme
velmi tvrdě pracovali od rána do
pozdního večera. Hned ve středu
ráno jsme začali pracovat na
svých tématech česko-německé
spolupráce v těchto oblastech.
A když jsme skončili, prezentova-
li jsme svou práci ostatním skupi-

nám a diskutovali o ní. Potom nám
vedoucí teamů vysvětlili metodu
tvorby scénářů a my jsme na nich
začali pracovat. Třetí den večer
jsme pak naše scénáře prezentova-
li a každá skupina si zvolila vlast-
ní metodu - například divadelní
hru nebo pantomimu. Na tyto pre-
zentace se přišli podívat významní
hosté z různých nadací a z české-
ho konzulátu a všichni se báječně
bavili. Během našeho pobytu jsme
také hráli různé hry a hodně dis-
kutovali. 

Marie Rambousková,
Marek Urban, Jan Doležal 

a Lucie Korcová,
OA Lysá nad Labem

Hledání sněhu

Jako každý rok i letos vyrazila
naše škola ZŠ B. Hrozného
v počtu 30 teenagerů a 3 pedago-
gů na lyžařský kurz do Desné
v Jizerských horách.

Po příjezdu na hory jsme vidě-
li, že situace není růžová.
Sluníčko peklo, kolem holé stráně
a na nich pomalu rozkvétaly fial-
ky. Nevzdávali jsme to. Úkol prv-
ního dne byl jasný. Nalézt sníh.
Ze středních poloh jsme se vypra-
vili k těm vyšším. A našli. Na
Souši bylo ještě sněhu dost
a v Černé Říčce i báječná sjez-
dovka. Bylo nám přáno, výcvik

mohl začít. Ráno jsme nabalili do
batohů svačinu i oběd a vyrazili
jsme. Lyžovali jsme na sjezdo-
vých lyžích, snowboardovali
a běhali na běžkách. Byli jsme
skvělá parta. Týden na horách
neměl chybu. Snad jen malou -
příliš rychle utekl. Na závěr jsme
si zazávodili, rozdali si ceny
a uspořádali závěrečnou diskoté-
ku se soutěžemi. A domů. K rodi-
čům a do školy. Za rok budeme
závistivě koukat na ty mladší,
kteří pojedou „hledat sníh“.

Markéta Vojteková, 9. C
ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L.

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
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Za Lysou krásnější X.
Přestože je zima a záhony

nezdobí květy, zaujala mne před-
zahrádka u domu č.p. 84 v Okrs-
ku. Zelený pruh mezi chodníkem
a silnicí je vymezen několika keři
borovice kleč (Pinus mugo). Ten
je v létě obvykle osazen letnička-
mi a hýří barvami. Tentokrát 
mne potěšil nápad využití pnoucí

rostliny na sloupu veřejného
osvětlení. Je to sice jenom „psí
víno“ (Perthenocissus quinquefo-
lia), ale nápad je to velmi dobrý,
zejména tam, kde není místo pro
stromy. Další z příkladů hodný
následování.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Den Země 2008
Rok uplynul jako voda a je tu

opět Den Země (22. duben). Jak
se již stalo tradicí, připravil jsem
pro zájemce z řad přírodymilců
několik tipů, jak strávit jarní čas
a zamyslet se nad svým postojem
k přírodě a našemu městu. 

Jeden z tipů je „Výlet do
Podblanického ekocentra ve
Vlašimi“. To patří dlouhodobě
k nejlepším ekocentrům v celé re-
publice, a tak mne napadlo vy-
razit na zvědy. Někteří z nás dají
přednost diskusi s kolegy, jiní si
projdou naučnou stezku vlašim-
ským zámeckým parkem. Ti
z dříve narozených, kteří se nebu-
dou chtít plazit jen v terénu,
mohou navštívit zámek (vstupné
50 nebo 25 Kč), galerii nebo „od-
padnout“ do restaurace U Bla-
nických rytířů (možná, že tam
nakonec skončíme všichni). Se
zájemci o vlašimskou inspiraci se
setkám v sobotu 19. dubna
u pokladen ČD v 8 hodin (odjíž-
díme v 8.12). 

Akce lahodící oku bude letos
prvně umístěna v prostorách MěÚ
Lysá nad Labem. Po loňské účas-
ti lípy ze Staré Lysé v celostátní
soutěži Strom roku (skončila na
skvělém 2. místě) se nám podaři-
lo zajistit výstavu fotografií finá-
lových stromů ročníků 2007. Ty
budou vystaveny v I. patře MěÚ
Lysá nad Labem v době od 14. -
27. dubna v provozní době úřadu.

Na místo tradičního cyklovýle-
tu jsem zařadil „Naučný pěší
maraton s barvou“. V sobotu
26. dubna vyrazíme na trasu
naučné stezky Lysá nad Labem -
Čelákovice. Akce není samoúčel-
ná. Při seznamování se se stezkou
budeme opravovat  a doplňovat
značky na stezce. Sraz zájemců
bude v 9 hodin na nám. B.
Hrozného. 

V případě nepříznivého počasí
se o akci rozhodne na místě srazu.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

A tohle jste viděli? II.
A máme tu další „výživné“

soustíčko z oblasti životního pro-
středí. V březnu jsme úředně
vyrazili do chatové osady
Řehačka. Ze silnice je chatová
osada příjemná, všude je plno
upravených zahrádek, chatičky
a zahrádkáři v potu tváře zakláda-
jí záhony na novou sezónu. Pokud
se však k chatové osadě přiblížíte
od lesa, poznáte ji asi jen s velký-
mi obtížemi. Ano
staré známé rčení
„Navrch hůj, vespod
hnůj“. Samozřejmě,
že za výsledný
vzhled osady nemo-
hou všichni, dle
množství materiálu
je ale zřejmé, že jed-
notlivci by toto
těžko zvládli. Zde je

také odpověď na otázku, proč
odbor životního prostředí nechce
povolovat další rekreační objekty
nebo přístavby stávajících. Dokud
se nenaučí chataři žít v souladu
s přírodou, za kterou jedou
z města, není důvod jim zde
umožňovat pobyt. To samozřejmě
neplatí jen pro Řehačku.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Emma v Lysé

V březnu naším regionem pro-
šel opět silný vítr (v tisku nazýva-
ný Emma). Zatímco v lednu 2007
byly škody ve městě minimální,
letos jsme utrpěli ztrátu větší.
Nejedná se ani tak o ztrátu majet-
kovou jako o ztrátu historickou
a estetickou. V sobotu 1. března
se následkem poryvu větrů rozlo-
mila památná lípa v Poděbradově
ulici.

Lípa byla za strom památný
vyhlášena Okresním úřadem
Nymburk rozhodnutím dne 20.
11. 2001. V době vyhlášení měla
obvod kmene 316 cm, výšku
koruny 18 m a stáří bylo odhad-
nuto na 120 let. Strom byl ošetřo-
ván naposledy v roce 2004.

Důvodem rozlomení lípy byla
dutina ve kmeni stromu, která
vznikla následkem netypického
vývoje koruny. Památné lípě chy-
běl terminál. V důsledku toho
vzniklo defektní větvení, jehož
výsledkem bylo porušení kmene,
zatékání vody a postupný rozvoj
hniloby. Lípa si obecně s tako-

výmto poškozením běžně poradí.
Naše lípa na vznik dutiny začala
reagovat - mrtvé a trouchnivějící
dřevo začala sama spotřebovávat
pomocí adventivních kořenů,
které mohly časem kmen staticky
zpevnit. Bohužel to nestihla. Dne
5. 3. 2008 byl zbytek zničeného
stromu odkácen.

Přes tuto neveselou zprávu je
však naděje z kmenových
výmladků zapěstovat nový strom.
Zda se to podaří, ukáže čas.
Možná tedy za dalších 120 let
bude na místě stejně krásný
strom. O něco dříve se pak také
rozkošatí cca 20 let stará lípa,
která roste z druhé strany kříže,
a kterou kdysi někdo moudrý
zasadil za také uhynulou lípu.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda



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

Špic č. 69
- pes, stáří 5 let, z rodiny, vhodný

ke starším lidem

Německý ovčák č. 79
- fena, stáří 2 roky, drobná, tempe-

ramentní, vhodná na zahradu

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, klidnější pova-

hy, vhodný na zahradu s vyso-
kým plotem

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

ného prostředí

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé 
nad Labem ve VELASU, a.s.
Hrabanov č.p. 535, tel. 325 551
221, nebo na tel. 723 342 174
p. Čápová.
Za odbor SM Alena Durdanová

Hledáme domov pro tyto pejsky
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Koncem února byly uvedeny ve
středočeské příloze Mladé fronty
dva rozsáhlé články k problémům,
které se dotýkají bezprostředně
našeho města. Jeden pojednával
o výstavbě domova pro seniory,
druhý o zástavbě areálu bývalé
Fruty. Ačkoliv obě záležitosti byly
již mnohokráte veřejně projednává-
ny a medializovány, stále mám
dojem, že některým obyvatelům
města uniká pravá podstata věci.
Vyplývá to i z údajů uveřejněných
v uvedených článcích. Některá tvr-
zení citovaných respondentů jsou
nepřesná, některá úmyslně zavádě-
jící a jiná zcela nepravdivá. 

Není pochyb o tom, že město
a celý region domov pro seniory
potřebuje. Přetrvávající pobyt sta-
rých lidí v zámku je nadále neudr-
žitelný a bude v blízké budoucnosti
zrušen. V té době bude buďto stát
nový objekt, nebo dojde k rozstrká-
ní obyvatel zámku po celém státě.
Třetí možnost není. Návrh na pře-
sun stavby na jinou lokalitu ve
městě je již dnes zcela nemožný.
Blokované peníze budou převedeny
jinam a město o tuto investici s nej-
větší pravděpodobností definitivně
přijde. Poděkovat za to bude třeba
především těm, kteří dělají vše pro
to, aby stavbě zabránili. Názorným
příkladem toho bylo příslušné
územní řízení, o kterém jsem psal
v minulém čísle Listů. Sáhodlouhé
litanie, které nám zde byly předvá-
děny, byly zcela zbytečné a z velké
většiny autorům vůbec věcně
nepříslušely. Otázky architektury,
ochrany životního prostředí a zele-
ně, parkovacích míst atd., patří do
kompetencí příslušných odborníků
a pracovníků státní správy. Otázky
podjatosti některých úředníků se
mi zdají zcela mimo zdravý rozum.
Každá stavba ve městě se může

někoho něčím dotknout a půjde
tedy vždy o podjatost ze strany
města?

Občané, kterých se stavba něja-
kým způsobem dotkne, mají jasně
a jednoznačně říct, co jim vadí, jak
budou poškozeni a omezeni stav-
bou ve svých právech a jaké poža-
dují kompenzace. Vše ostatní je
plýtvání časem a matení veřejnosti.
Na kompetentních orgánech pak je
oprávněné výhrady řešit, nebo
újmy, kde to není možné, realistic-
ky kompenzovat.

Jako domov pro seniory je pro
město důležitá i zástavba Fruty.
Také zde se mi zdá, že není všem,
alespoň podle vyjádření v článku
v MFD, zcela jasno, o co vlastně
jde. Nezbytnost polyfunkčního kul-
turního objektu, ale i bazénu nebo
prostoru pro kluziště, snad chápe
každý občan města. Je však nutno
současně konstatovat, že náklady
na tyto stavby budou nemalé
a město nemá a zřejmě ani v bu-
doucnosti mít nebude finanční pro-
středky na jejich uskutečnění.
K tomu je třeba movitý investor. Že
by se našel takový nezištný dárce,
který by městu peníze bez očekáva-
né návratnosti věnoval, je málo
pravděpodobné. Filantropové s ta-
kovým entuziasmem jsou dnes na
vymření. Každý očekává zisk.
Proto je nutno souhlasit i se součas-
nou zástavbou bytovými domy,
hotelem a dalšími objekty, které
v budoucnu povedou k návratu
vynaložených prostředků. Proto je
třeba i slevit na ceně za potřebné
pozemky. Dobře sepsanou smlou-
vou lze tuto slevu kompenzovat
budoucími pronájmy pro městské
akce za režijní ceny. Vždy bude
něco za něco. Výčitky a vzájemné
obviňování nic nevyřeší.

Václav Mrkvička

Co mě zaujalo
S jarem mne přepadla deprese.

Není to ani tak jarní únavou jako spíš
celkovým rozladěním. V lednu pra-
covníci Národní galerie odvezli
z expozice muzea B. Hrozného origi-
nály z Hrozného výzkumů. Takže
turisté, kteří se náhodou jedou do
Lysé podívat, najdou v jedné polovině
místnosti (na více místností se dlouho-
době nedostává) jednu polovinu expo-
zice. Než takovou ostudu, to je muze-
um lépe zavřít.

Koncem února se památkáři
z Kuksu, v rozporu se smlouvou, roz-
hodli z radnice odvézt městem zres-
taurovanou mapu panství Lysá
a Kostomlaty zpět do Kuksu. Ve velké
reprezentační zasedací místnosti histo-
rické radnice máme tedy opět jen...
k historii města.

Z rozpočtu města pro letošní rok se
opět (od r. 2004 po páté) vyškrtla část-
ka na generální rekonstrukci hlavní
cesty v zámeckém parku. Pokud tedy
náhodou zabloudíte do těchto míst,
vezměte si terénní boty, neboť půlmet-
rové koryto, které vymele dešťová

voda, je skutečně nebezpečné. Na dru-
hou stranu je velice zábavné pozorovat
svatebčany, turisty nebo maminky
s kočárkem, jak si s tímto problémem
poradí. Kdyby se náhodou něco stalo,
odskáče to zahradník, má to přece na
starosti. Hlavně že zámecký park
a jeho sochy jsou na všech propagač-
ních materiálech města představeny
jako barokní perla Polabí!

Pokud unaveni z terénního výstupu
parkem odpadnete v polovině cesty,
můžete se zcela zdarma podívat na
nefalšovaný dům hrůzy. No dům! Je to
domek - domek zahradníka. Již patnáct
let se úspěšně na radnici zabýváme
jeho využitím. Nebo zbouráním? No
to je nakonec jedno. Je v parku scho-
vaný, tak co. On se za chvilku ten pro-
blém vyřeší sám.

Ještě v roce 2006 byl státní okresní
archiv (klášter), samozřejmě že z inici-
ativy místní paní ředitelky, bohatým
kulturním a společenským centrem.
S novým ředitelem v Praze se situace
změnila. Stát sice vynaložil desítky
milionů na opravu klášterní budovy,
slovy ředitele je to však pro depozitář
archivu a ne pro nějaké akce. A tak již
v loňském roce dalo spoustu práce
přesvědčit Prahu o zpřístupnění klášte-
ra alespoň jeden den na Dny evropské-
ho dědictví. Jak dopadneme letos?

Tyto myšlenky mne přepadly, když
jsem měl v neděli službu na městském
propagačním stánku na výstavišti
v rámci výstavy regiony. Samozřejmě,
že jsem si jako každý rok obešel „kon-
kurenční“ stánky. Jako každý rok jsem
někdy tiše, jindy nahlas záviděl ostat-
ním městům. Těch nápadů, nasazení,
zájmu. 

A proč tento příspěvek? Především
proto, že v našem městě a bohužel i na
radnici nebo v muzeu vidím poněkud
méně zdravého bojového zápalu pro
věc. Proto jsem také v úvodu napsal
náhodný turista. Jsem totiž dokonale
přesvědčen o tom, že naše město nemá
turistům kromě opravených soch
a výstaviště co nabídnout. I když prav-
da výstaviště není města. A je to s podi-
vem. První písemná zmínka o Lysé je
z r. 1017, městem jsme od r. 1291,
narodil se zde... Ale co bych psal, vždyť
to známe. Budou to ale znát naše děti?
A kde se to dozví? A jak budou na tyto
nedostatky hledět turisté? Bude Lysá
i pak barokní perlou Polabí? 

Při odpovídání si na tyto otázky

mne pak vždy rozzuří otázka, zda
v areálu bývalé Fruty bude bazén nebo
místo pro mizerné služby České pošty.
Možná by bylo lépe věnovat se trochu
více tomu, co z Lysé dělá Lysou a ne
vzdušným zámkům. Neboť všichni
máme již zkušenosti s velkými podni-
katelskými záměry s poněkud překva-
pivými výsledky. 

Pokud se chci velmi dobře pobavit,
pak si představím, jak společně stojí-
me před hrabětem Šporkem při slav-
nostech na zámku. Jenom nevím, zda
by jeho vystoupení k nám bylo tak
milosrdné, jak se tomu děje dosud.
Možná, že by nebylo přístupné pro
děti a mladistvé. A měl by pravdu. Za
to jeho mecenášství kultury, nápady,
utrácení peněz a léta jednání s umělci
jsme byli schopni za 270 let po jeho
smrti udělat lysou Lysou. 

A tak snad jen zbývá, abychom se
my, občané města, pustili s nasazením
do budování dobré pověsti města.
Začněme u sebe a ostatní instituce se
třeba přidají (mám totiž pocit, že v tuto
chvíli řešíme jen hromádky odpadu
nebo domov důchodců). Za aktivní
kolegy bych chtěl poděkovat za zřízení
Fondů kultury a mládeže, které nám
pomáhají v uskutečňování těchto
plánů.

Stanislav Svoboda

Lysá je už jen lysá!
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To se však letos v našem krás-
ném městě nestalo. Příroda vše zaří-
dila jinak. Tak nám zůstali holé
domy, které po stránce architekto-
nického řešení narušují urbanistický
pohled na vysoké paneláky.
Bohužel objevily se signály, těch
tak zvaných nezávislých v dresu
KSČM, kteří by pravděpodobně
chtěli Rudý únor. Vidíme, dobře
známe, ještě lépe než si myslí. A to
by si měli uvědomit. Stále využíva-
jí demokracii pro různé protesty
proti vládě, proti našemu vedení
města a vždy k tomu, co oni jejich
soudruzi neměli zájem v Lysé usku-
tečnit. Nevychází jim jejich ideolo-
gie, tak škodí našemu městu a všem
spoluobčanům, kteří chtějí rozvoj
města a život v moderním městě. 

O co jim jde! Jen maličkost ze
všeho. Pozemek Fruty za 11 milió-
nů jim je málo. Za jejich éry nikdy
tuto částku nedali. My chceme, aby
toto území patřičně sloužilo všem.
Kdysi tam byl pivovar, a kdo ho zli-
kvidoval, asi jste též zapomněli.
Bylo by dobré, kdyby naše vedení
města spočítalo, kolik peněz již
stály tyto zádrhele od těchto pánů
a výsledek byl zveřejněn všem
občanům, neboť to jsou peníze nás

všech. Přestaňte se zviditelňovat,
vaše záře vyhasla. Ona hluchota je
zlá, ale zakrývat svým jménem ty,
co jsou v anonymitě při vytváření
článků, je průhledné a směšné.
Píšete hrubě Havelpark. Překru-
cujete opět. Každý i papouškové
vědí, že to byl Burdapark, Váš
bývalý soudruh funkcionář, které-
mu jste fandili i přesto, že zabíral
soukromou půdu pro své plány,
vámi podporovaný. Pozdě si uvědo-
mil, že i jeho éra nebude věčná.
A že udělal moc zla v našem městě,
jste též brzy zapomněli. Doufám, že
nechcete jít v jeho šlépějích.
Zajímavé, že vám nyní jde o naše
peníze. Běžte se podívat na území
Šibák, kde stál váš radar, tam jsou
naše peníze. To vás nezajímá, co?
Dívejte se lépe na dobré výsledky
z dnešní doby. Je jich dost. Dobře
jste činili, když jste se zúčastnili
návštěvy našeho pana prezidenta
v Litoli, při jeho návštěvě u školá-
ků. Jistě jste si uchovali foto a měli
jste jedinečnou možnost se zviditel-
nit. Bohužel nás potěšilo, že při
nové volbě pana prezidenta, jsme
vaše hlasy nepotřebovali.

Zdeněk Veselý

Vyjádření
K vyjádření pana starosty, týkají-

cí se článku pana Švondra na str. 15
Listů č. 3/08 sděluji, že se pan sta-
rosta dopustil vůči mé osobě hrubé
a ničím nepodložené pomluvy.
Dokumenty, předkládané zastupiteli
za KSČM k této problematice,
hovoří jasně a jsou k dispozici.
Kdyby šlo o kohokoliv jiného, tak
bych asi neváhal podat trestní ozná-
mení, ale u tohoto člověka s ohle-
dem na jeho morální kredit, to
nestojí za to. Od takového nežádám
ani omluvu, bylo by to pod moji
úroveň. Nakonec trestní oznámení
mohu podat kdykoliv. Je mi alespoň
nyní jasné, kdo je tou pravděpodob-
nou osobou, nebo jednou z nich,
které údajně po hospodách, a slyšel
jsem to z několika stran, vyhlašova-
ly, že jsem dokonce majitelem nebo
spolumajitelem společnosti MK
Trading.

Jak směšné a lživé jsou tyto
údaje, spíše účelové fámy. Asi bych
měl promluvit o tom, jaká pan sta-
rosta ještě v březnu roku 2007 vedl
jednání s toutéž společností a co si
myslí kromě sebe o dalších zastupi-
telích. Bylo by to asi zajímavé.

Je jistě podivné, s tímto způso-
bem jednání jsem se nesetkal ani za
totality, že může člen vedení města
reagovat na články v Listech ještě
dříve, než vůbec vyjdou. Osobně to
považuji za hrubé zasahování do

činnosti redakce, dokonce si mys-
lím, že to hraničí s porušováním
pravomocí veřejného činitele.

Více zarážející je však samotný
fakt, jakým účelovým způsobem
zasahuje a prosazuje při jednáních
města pouze jedinou společnost
MSdevelopment, s.r.o., která ve své
nabídce porušila územní plán,
schválený krajem, podmínky zadání
vyhlášeného záměru, závěry ankety
občanů, byť jde jen o pomocné hle-
disko. Toto vše, celý postup, je
v šetření kontrolního výboru. Tímto
postupem byly znevýhodněny další
společnosti, které měly zájem podat
nabídky a při striktním dodržování
zadaných pravidel jim nevycházely
ekonomické parametry výstavby.

Jeho další argumenty není třeba
blíže okomentovávat, protože jsou
i zavádějící. Jeho neustálé připomí-
nání, že zastupitelé za KSČM navrh-
li zkrácení termínu pro předložení
nabídek, je už paranoidní, neboť
pozapomíná jen tak sdělit, že toto
zkrácení schválilo zastupitelstvo na
svém zasedání dne 25. 7. 2007.

Vycházím závěrem z vyjádření
pana Škromacha po prezidentských
volbách „v naší zemi vládne nová
bolševická strana“, dodávám pouze
plná vulgárností a intrik, i když
popravdě není zcela sama.

Lidé, občané, bděte!
Ing. Petr Gregor

Únor bílý, pole sílí

Čarodějnický rej, oheň 
i zábava, vůně opékaných

buřtů, hořící vatry…

V noci 30. dubna zase vzpla-
nou na mnoha místech naší země
ohně. V této noci, Filipojakubské
se budou tzv. pálit čarodějnice.
Kde se tu vzaly a proč?

Spolu s jinými svátky, které si
církev přizpůsobila ke své víře,
pochází tento zvyk od předkřes-
ťanských obřadů oslavy jara. Toho

dne hořely a hoří hranice na
ochranu proti čárům, kouzlům a
rejdům čarodějnic, které v tuto
magickou noc pořádají svůj sabat.
Lidé nabyli přesvědčení, že v oné
tajemné noci se čarodějnice slétají
na kopcích a křižovatkách cest,
aby společně vypracovaly plán,
jak lidem i zvířatům škodit. Proto
je úkolem každé hospodyně na
čarodějnickou noc se připravit a
ochránit sebe i své blízké i hospo-
dářství. Dům se kropil svěcenou
vodou, dveře se označovaly kří-
žem. Muži práskali bičem a stříle-
li, aby čarodějnicím zhatili nekalé
plány aj.

Vatry připravovala mládež, pro-
tože nad ní ještě neměly zlé síly
moc. Po zapálení hranice se všich-
ni veselili, zapalovala se košťata a
běhalo se kolem hranice. Věřilo
se, že přeskočí-li dívka s chlap-
cem oheň, brzy se vezmou…

Jaro je tedy počátkem nového
života a oheň očišťuje od všeho
zlého! Bude tomu i letos?

Jana Křížová

Reakce na dopis
Vážený pane Jelínku,
nevím, jestli budete číst tuto

odpověď na Váš dosti nehorázný
článek, který byl otištěn ve druhém
čísle lyských Listů. Je vidět, že jste
už vážně dlouho mimo myslivec-
kou praxi. Hrabanovská černava
je rezervace, kde se ani uvnitř
zásypy nesmí stavět, kvůli možné-
mu zaplevelení. Jinak kolem
rezervace máme šest zásypů a tři
krmelce pro srnčí zvěř, mimo to se
suchá vojtěška dává i k zásypům
pro drobnou zvěř. Na stav zvěře
v tomto prostoru jsou tato zařízení
v dostatečném počtu. Kazatelen,
které Vy nazýváte střílny, je tam
šest (asi neumíte počítat).

Zakrmuje se tam v době nouze
pravidelně a v dostatečném množ-
ství. Krmná zařízení jsou na přikr-
mování a ne na krmení, mohla by
se z lovné zvěře stát domácí drů-
bež. Zvěř se musí pohybovat
a zbytek potravy si musí najít
sama, což za současných mírných
zim není problém. Ale tohle byste
si mohl pamatovat.

Pro zajímavost co za zimní
období, pro zvěř období nouze,
rozvezeme po revíru: 30 q cukrov-
ky, 60 q zadiny a plevy, 30 q
mrkve, 10 q ječmene a ovsa, 5 q

vojtěšky, 10-15 q pšenice, 40 pytlů
kukuřice, plus různé léčebné pro-
středky proti střečkovitosti srnčí
zvěře a vitamíny. Dále v současné
době jako okus prořezané ovocné
stromy. Jestli se Vám to zdá málo
na 800 ha honitby, která je kolem
města?! Mohu Vám sdělit, že nás
ročně provoz myslivosti stojí 
90 000 Kč, které nám nikdo nedá,
musíme si na to vydělat. 

Dále Vás informuji, že kazatel-
ny tam nejsou pouze na lov srnčí
zvěře, ale i k lovu zvěře škodící
myslivosti. Zdržuje se tam v prů-
běhu roku černá zvěř, která má
v rákosí klid i pro vyvádění selat.
Jestli víte, co znamená černá zvěř
pro drobnou i srnčí zvěř (je to také
jeden z důvodů úbytku zvěře srnčí
v rezervaci), v době kladení
a vyvádění mláďat?! Jinak se
v Hrabanově za tři roky ulovily tři
kusy srnčí zvěře, protože tam stav
šetříme. Zkuste chvíli „dělat“
myslivost dnes a nevzpomínat, co
bylo kdysi. Myslivost provozuji již
více než třicet roků, a tak vím,
o čem píšu nebo mluvím.

Jsem s pozdravem.
Petr Mudroch, 

předseda mysliveckého sdružení
Lysá n. L. - Doubrava
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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.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- domácích potřeb - nádobí bílé i černé - vše jen funkční, 

nepoškozené
(Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic!)

se uskuteční v pátek 30. května 2008 
v době od 8.00 do 17.00 hodin

s polední přestávkou 11.00 až 12.00 h.
a v sobotu 31. května 2008 v době od 8.00 do 13.00 h.

Místo sběru: garáž městského úřadu za MěÚ 
u sídla Policie ČR. (příjezd přes Školní náměstí okolo ZUŠ 

nebo vjezdem z Nám. B. Hrozného bránou mezi obchody)

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

NENOSTE, PROSÍM: obuv, dětské kočárky, nábytek,
ani OŠACENÍ, KTERÉ JE JIŽ MNOHO LET 

ODLOŽENÉ, BYŤ ZACHOVALÉ.

Pořádá město Lysá nad Labem
ve spolupráci s Diakonií Broumov a Farní charitou Lysá n. L.
Bližší informace na telefonu 325 510 224 nebo 606 509 502.

FIRMA MADEL SE SÍDLEM VE STRATOVĚ
Přijme obchodního zástupce pro rozvoz a prodej drogistického zboží 
s částečně zavedenou databází, dobré komunikativní předpoklady,

řidičský průkaz skupiny B,bezúhonnost, ovládání základní 
administrativní práce, praxe vítána, prodej organizacím a zákazníkům.

Kontaktní adresa: Miloslav Tobiáš, Stratov 150, 289 22 p. Lysá nad
Labem. Tel.: 325 551 617, 602 374 675. Nástup podle dohody.

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.: 605 118 844, 604 293 150

Zajímáte se o peníze?
Chcete z toho udělat svou profesi?
Máte střední vzdělání a čistý TR?

Jste spolehlivý/á?

Pak právě Vás potřebujeme!
Poskytujeme komplexní finanční služby a pro naše centra
Praha a Havlíčkův Brod hledáme další spolupracovníky. 

Přij�te si nezávazně popovídat.

Komplexní finanční služby, analytika, 
programy, servis

www.phfin.cz ● e-mail: phfin@seznam.cz ● tel.: 604 644 147

LEVNĚ PRODÁM

VARI
motor, pojezdy, pluh, sekačku, valníček

Cena za vše: 10.000,- Kč

Tel. 325 561 141
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KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
PŘESTAŇTE HUBNOUT! ZHUBNĚTE! NEVÍTE JAK?

S NÁMI HUBNETE POMALU, ALE JISTĚ… 
JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT DO KURZU

SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY VEDENÝM ZKUŠEMÝMI
LEKTORKAMI SPOLEČNOSTI STOB.

KONTAKT: WWW.CLUBBOUBELKA.CZ
TEL. 325 552 333, 775 246 033, 737 032 526

„NECHCEŠ-LI BÝT XXL = ZAČNI S AEROBIKEM!!!“

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
od 3. ledna 2008

Hodiny kondičně-posilovacího cvičení žen a dívek pro 
zdraví, kondici a formování postavy s náčiním i bez náčiní, 

s využitím mikroportu v krásném prostředí V NOVÉ ŠKOLE 
- V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ OBCHODNÍ AKADEMIE v LYSÉ n. Labem 

PONDĚLÍ  19,30 hod. - 20,30 hod.
P - CLASS (BODYSTYLING) ZAČÁTEČNÍCI  A STŘ. POKROČILÍ
Cíl hodiny: tuto hodinu doporučuji začátečníkům, středně pokroči-
lým, kteří nemají rádi příliš rychlé tempo a složité taneční choreogra-
fie, ale více posilování (činky, gumičky) a protahování zkrácených
svalových partií (stretchink).

PONDĚLÍ  20,30 hod. - 21,30 hod.
AEROBIC - DANCE STŘEDNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ 
Cíl hodiny: aerobně - kondiční cvičení zaměřené na spalování
zásobních tuků, pomocí středně těžké choreografie nastartovat
odbourávání zásobních tuků, zlepšit činnost kardiovaskulárního systé-
mu, pro středně pokročilé a pokročilé, kteří mají rádi rychlejší tempo
a taneční choreografie.

NOVĚ!   ČTVRTEK  20,00 hod. - 21,15 hod.
AEROBIC MIX STŘEDNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ 

Cíl hodiny: kondičně - posilovací aerobní cvičení zaměřené na zpev-

nění a vyrýsování problematických partií těla, středně rychlé tempo.

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, obuv na přezutí
(škola se uzamyká)
Cena: 45 Kč (1 hodina cvičení)

Bližší informace, rozpisy cvičebních hodin a přihlášky:
www.houzvickova.wz.cz

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

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ  
SOBOTA

S HOSTUJÍCÍM CVIČITELEM LUKÁŠEM KOLKEM
Specializace cvičitele Lukáše Kolka:  

Licence A IFAA ● Profi Licence MŠA ● Power stretch diplom 
● Step Diplom ● Bodystyling diplom ● Člen Nike Dance

Teamu na Nike Dance Tour 2005 ● Prezentér kongresových
akcí v ČR, na Slovensku a v Polsku

Kdy? V sobotu 3. 5. 2008 (13,00 hod. - 15,15 hod.)
Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní akademie, 

ul. Komenského (bílý pavilon při základní škole)
Program? Aerobic  Dance ● Bodystyling ● Stretchink

● Předtančení „malých aerobiček“
● Nabídka tuzemských i zahraničních pobytů 
se cvičením ● Nabídka sportovního oblečení, měření
podkožního tuku

S sebou? Ručník, podložku, sportovní obuv, náhradní sportovní
oblečení + dobrou náladu, pití.

Vstupné? 180,- Kč 

Bližší informace, rozpisy cvičebních hodin a přihlášky:
www.houzvickova.wz.cz

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

Mezi oceněnými sportovci Nymburska 
i sportovec z našeho města

Stejně jako v loňském roce,
kdy byla mezi několika málo
vybranými sportovci Nymburska
roku 2006 oceněna i veslařská
posádka VK Lysá nad Labem,
konkrétně pak čtyřka párová vete-
ránů ve složení: Pavel Sláma, Jan
Krumpholz, Zdeněk Košťák
a Karel Černý, dostalo se té cti
i letos členu našeho VK Pavlu
Slámovi a jeho prostřednictvím
i městu Lysá nad Labem, být opět
mezi nejlepšími.

Toto prestižní ocenění uděluje
Sportovní centrum Nymburk při
příležitosti IV. Sportovního plesu
v areálu SC Nymburk a mezi
pozvanými celebritami byli i něk-
teří významní sportovci let minu-
lých i současných. Předávání cen
byli pověřeni například: olympij-
ský vítěz ve střelbě Kůrka, troj-

skokanka Kašpárková, ale i atletka
Cehlová. Celým večerním progra-
mem pak provázel populární tele-
vizní moderátor Alexandr Hemala.

Veslař Pavel Sláma si toto 
ocenění zasloužil zvláště těmito
úspěchy:

Trenažery:
1. místo - Český pohár 
1. místo - Mistrovství ČR 
1. místo - Mistrovství Evropy

Veslování:
FISA World Masters Zagreb 
1. místo - skif veteránů kat. D
1. místo - čtyřka párová veteránů
kat. D
1. místo - čtyřka párová veteránů
kat. E
2. místo - dvojskif veteránů kat. D
2. místo v žebříčku veteránů ČR
TOP Masters 2007 (hodnotí se
jednotliví veslaři a jen závody
v ČR bez rozdílu věkových kate-
gorií a posádek) 

Úspěch veslování na Nymbur-
sku završili reprezentanti bratři
Vetešníkové z Nymburku, kteří
získali ocenění nejvyšší. PaSl

Společnost 
SENIOR-PARK

nabízí 

BYDLENÍ
v Luštěnicích 

u Mladé Boleslavi.

Pronájem bytové
jednotky (47 m2) 

za 7 860,- Kč 
+ balíček služeb.

Info na 
www.senior-park.cz,
tel.: 605 590 001
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Sokolské slety v době nejslavnější

Sokol v Lysé nad Labem byl
založen v roce 1868, šest let po
založení Sokola Pražského dr. Mi-
roslavem Tyršem. Sokol se rozmá-
hal, vedl k utužení těla i čistotě
ducha.

Nebylo jen cvičení prostných
a nářadí, ale konaly se výlety,
zájezdy, atletická zápolení a mno-
ho jiných i zimních sportů. Také se
provozovaly míčové hry. Získal
v těchto letech mnohá ocenění.

I. SLET 1882
Po dvaceti letech trvání Sokola

byl v Praze uskutečněn I.slet.
Konal se 18. 6. 1882 na Střelec-
kém ostrově a cvičilo na něm 720
mužů. V průvodu pochodovalo
1572 krojovaných sokolů s 57 pra-
pory nadšeně pozdravovaných
vlasteneckými Pražany. Cvičení
bylo ještě bez hudby a rytmus dr.
Tyrš vyťukával dřevěnou tyčí.
Památná neděle 18. 6. 1882, kdy
se poprvé zaskvěl v nádherném
pochopení sokolských myšlenek
všesokolský slet, byla zahájena
položením věnce u hrobu prvního
starosty Sokola Jindřicha Fügnera
na Olšanském hřbitově.

II. SLET 1891
II. slet se uskutečnil v roce

1891 v Královské oboře během
Jubilejní výstavy.

Přes 2 400 cvičenců předvedlo
prostná a různé závody před 7 000
diváky. Prahou pochodovalo více
než 5 000 členů, včetně přátel-
ských delegací z ciziny. Na slet
přijeli sokolové z Moravy, Slez-
ska, Chorvatska, Slovinska a Ame-
riky. Početná byla delegace pol-
ských sokolů.

III. SLET 1895
Tento slet se konal poprvé na

letenské pláni. Mezi 5 000 cvičen-
ci byl též dorost a sokolská jízda.
Závodů a průvodu se zúčastnili
i zahraniční hosté. Program sledo-
valo již přes 30 000 diváků.
V sobotu 29. 6. byly uspořádány
závody na nářadí, večer mohli
diváci zhlédnout slavnostní před-
stavení Smetanovy Prodané ne-

věsty. Následující den prošel
Prahou sokolský průvod a odpo-
ledne vystoupilo přes 5 000 cvi-
čenců včetně hostů.

Z naší jednoty se III. všesokol-
ského sletu zúčastnilo 26 borců.
Také cvičilo jedno družstvo na
nářadí a sedmnáct mužů prostná.
19.srpna 1895 bylo devatenáct
bratří v kroji a s praporem na slav-
nosti desetiletého trvání Sokola

benáteckého. 22. září se konalo
veřejné cvičení 21 mužů v prost-
ných, 18 mužů s tyčemi, dvou
družstev na nářadí a hry. 14.listo-
padu byl pořádán Fügnerův večer.
Tento rok se naposledy cvičilo
v hostinci „U města Prahy“.
Konalo se také dosti vlastene-
ckých přednášek. Účast byla též
na veřejném cvičení v Čelákovi-
cích, Brandýse n. L. a při otevření
tělocvičny v Nymburku.

IV. SLET 1901
Tento slet byl ve znamení velké

účasti slovanských hostů. Poprvé
také vystoupily sokolské ženy
s kužely, a to hned 876. Dále cvi-
čili muži a dorostenci. Na sletovou
výstavu zve plakát Mikoláše
Aleše. Průvod 11 000 sokolů kon-
čil holdem městu Praha na
Staroměstském náměstí. Velkole-
pou podívanou se stalo cvičení
sokolské jízdy.

I v naší jednotě byl v roce 1899
založen ženský odbor. V příštím
roce měl již Sokol Lysá 119
nových členů. Brzy byla jednota
mezi prvními v župě Tyršově, kam
organizačně patřila. V této době již
členové získali na župních závo-
dech v Kolíně, Pečkách a Novém
Bydžově několik prvních cen
v prostných cvičeních a přivezli
i vavřínový věnec. Ženy cvičily
v roce 1900 v Kolíně na bradlech
a dostaly od ČOS veřejnou
pochvalu za vzorné provedení.
Členstva přibývalo i v dorostu.

V. SLET 1907
V. slet byl prvním velkým sle-

tem. Vystoupila na něm i školní
mládež a také ženy v moravských
krojích. K tělocvičným závodům
nastoupilo 194 družstev z českých
zemí i ze zahraničí. Poprvé byla
uvedena sletová scéna „Šachový
turnaj“, zobrazující vítězství husi-
tů nad Zikmundem. Na Vltavě je
uspořádána regata s ohňostrojem,

průvodu se účastní přes dvanáct
tisíc sokolů a sokolská jízda.

Rok před sletem se v Lysé
konal župní slet, na kterém cvičilo
317 bratrů a 80 sester. V roce 1907
se konalo veřejné cvičení v Kos-
tomlatech a v Nových Benátkách,
v roce 1909 vznikla nová sokolská
jednota v Milovicích.

VI. SLET 1912
Cvičilo i závodilo přes třicet

tisíc sokolů, diváků bylo desetkrát
tolik. Vystoupili i cvičenci
z Ameriky, Francie a ze slovan-
ských zemí. Sletová scéna
„Marathón“ s patnácti sty účastní-

ky byla holdem antice i povzbuze-
ním národa. V době sletu je v pří-
zemí Staroměstské radnice insta-
lována „Sokolská výstava“, která
se těšila velké pozornosti návštěv-
níků. Sletem žila celá Praha, po

městě byly pořádány koncerty,
besedy, zábavné večery a jiné.

V přípravě na další slet se měl
uskutečnit zájezd do Brna, ale ten
byl zmařen zavražděním následní-
ka trůnu v Sarajevu. Nastala svě-
tová válka. Do ní narukovalo 109
členů Sokola z Lysé a 26 členů ze
Stratova. Počet cvičenců klesl, ale
činnost Sokola neustala. Nádražím
našeho města projížděly vojenské
vlaky. Sokolové poskytovali pro-
jíždějícím vojákům, zdravým
i raněným občerstvení z darů
občanstva a Červeného kříže.
Když válka v roce 1918 skončila,
ustanovil národní výbor pražský
sokolstvo vykonavatelem svých
nařízení. Sokolové konali národní
stráž na nádražích, aby se do cizi-
ny neodvážel národní majetek.
Maďarská posádka si vyžádala
doprovod lyských sokolů až na
hranice, aby nebyla obtěžována
prohlídkami. Po vzniku republiky
si vyžádali pomoc sokolů ze
Slovenska, a tak v roce 1919 jelo 
8 300 mužů pomoci na Slovensko
udržet pořádek. Po návratu legio-
nářů z ciziny, mezi kterými bylo
mnoho sokolů, postarali se tito
o vybudování pomníku svým pad-
lým druhům. Tento pomník byl
v roce 1933 postaven na památku
131 mužů. Jejich jména jsou na
pomníku uvedena. „Zemřeli, ale
žijí.“

VII. SLET 1920
Slet se konal jako poslední na

letenské pláni a zároveň jako
první v samostatné Českosloven-
ské republice. Vystřídalo se přes
sto tisíc cvičenců, které sledovalo
na půl milionu diváků, mezi který-

mi nechyběl ani prezident T. G.
Masaryk. Vystoupili i vojáci nové
Československé armády. Opět se
předvedli borci na nářadí. Oslavou
vzniku republiky se stala sletová

Lysá nad Labem
140 let

Pokračování na str. 19

Nezapomenutelné bylo vystoupení dorostenek s jejich tanečky pod máji

Pro návštěvníky byl krásný pohled na cvičiště, kde ženy v počtu 28 648 v reji 
předvedly elipsu
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Sokolské slety v době nejslavnější
scéna „Stavba sochy svobody“.
V průvodu Prahou prošlo 78 000
sokolů. Poprvé zazněl pochod
Josefa Suka „V nový život“. Za
tento krásný pochod získal J.Suk
na olympijských hrách stříbrnou
medaili. V rámci sletu byl položen
základní kámen k Žižkovu pomní-
ku. Zásobování sletu „nakrmilo“
celou vyhladovělou Prahu. Ženy
vystoupily na sletu v nových úbo-
rech - vyšívané halenky a skládané
tmavomodré sukně.

VIII. SLET 1926
Poprvé na Strahově se konal

slet v roce 1926. Přijelo na něj 
140 000 cvičenců, na které se při-
šlo podívat 800 000 diváků. Ve
třech průvodech pochodovalo 80
000 sokolů, mezi nimi i dorost
v nových krojích. Gymnastických
závodů se zúčastnilo 200 družstev.
V Tyršově domě se otevřelo
sokolské muzeum. Byla slavnost-
ně odhalena socha dr. Miroslava
Tyrše. Prezident T. G. Masaryk
věnoval sokolstvu prapor. Ke sle-
tové scéně „Kde domov můj“ při-
spěli přední čeští umělci. Již kon-
cem ledna se jako součást sletu
konaly v Jilemnici 1. lyžařské
závody ČOS. Pořad VIII. všeso-
kolského sletu se poprvé přenášel
v reportážích Československého
rozhlasu.

V naší jednotě se v září 1925
začalo se stavbou tělocvičny.
V prosinci byla stavba nákladem
82 000 Kč dokončena a 2.února
1926 slavnostně otevřena. Toto
provizorium slouží dodnes. Před-
tím se cvičilo v sále hostince
„U města Prahy“ a ve školní těloc-
vičně. V témže roce byl pořízen
druhý nový prapor. Na VIII.slet
také pilně nacvičovalo gymnastic-
ké družstvo. Bratři Karel Kopejt-
ko, Mil. Peluněk a Josef Kočí na
sletu získali malý vavřínový
věnec, diplom a bronzovou meda-
ili. Ocenění získal bratr Kopejtko
i na VII. sletu. Jednota zakoupila
parcelu proti hostinci paní
Chloupkové na postavení větší
tělocvičny. Místo zatím sloužilo
jako letní cvičiště, kde se konala
veřejná cvičení a závody. Hrály se
zde míčové hry a cvičilo se i na
nářadí.. V roce 1928 měla již naše
jednota 328 členů a pobočky
v Litoli (37 členů), v Ostré (28
členů) a ve Vrutici (47 členů). Na
počest desetiletého trvání ČSR
a šedesátého výročí naší jednoty
byla uspořádána akademie. V zá-
věru roku besídka a vánoční nadíl-

ka. V dalším roce stáli v čele
výboru Sokola Lysá starosta
MUDr. F. Tichý, náčelník R.
Šimonek a náčelnice E. Suchá.
V létě 1931 je dokončena úprava
letního cvičiště za 100 000 korun.
Kolem cvičiště byla postavena
pěkná zeď. Slavnostní otevření 
21. 6. 1931 bylo zahájeno mohut-
ným průvodem a fanfárami
z „Libuše“ a pokračovalo projevy
osobností a působivým cvičením
žactva. Nastaly přípravy na IX.
slet v příštím roce a na slavný
desátý slet v roce 1938.

IX. SLET 1932
Byl i oslavou výročí sto let

narození dr. Miroslava Tyrše.
Sletová scéna měla název „Tyršův
sen“. Uskutečnil se sletový štafe-
tový běh z devíti míst vlasti, zimní
sletové hry, středoškolské hry,
závod slovanského sokolstva, kul-
turní programy, sportovní a osvě-
tové soutěže. Cvičenců na Strahov
přijelo 190 000 a diváků už bylo
přes milion. Slavnostní průvody
byly tři se sto tisíci účastníky.
Sletový plakát vytvořil Max Šva-
binský. Uspořádána byla velká
sletová výstava a také pěvecká,
divadelní, loutkařská a pódiová
vystoupení.

Nástup nových činovníků do
čela naší jednoty, jako náčelníka
Viktora Hellera a náčelnice
Boženy Poláčkové v roce 1934,
znamenal rozmach v soutěžní čin-
nosti jak v gymnastických, tak 
i v lehkoatletických utkáních.
O prázdninách se pořádaly letní

tábory pro žactvo ve Zruči nad
Sázavou a ve Staré Pace. V roce
1937 byla zřízena pobočka Sokola
ve Staré Lysé a jednota měla 496
dospělých členů a za vedení náčel-
níka Hellera a náčelnice Vlasty
Tuzarové se připravovala na uspo-
řádání župního sletu v Lysé nad
Labem za účasti 6 000 cvičenců.
Když už bylo všechno připraveno,
okresní úřad slet župy Barákovy
zakázal pro zhoubnou dobytčí
nákazu. S o to větším zápalem se
pak pokračovalo s nácvikem pro
zdar X. všesokolského sletu. Po

zdařilém bodo-
vání zkoušek
bylo na slet při-
praveno 43
mužů, 31 doro-
stenců, 102
žáků, 36 žen, 43
dorostenek a 75
žákyň.

X. SLET 1938
Konal se

v době fašistic-
ké hrozby.
Slavná prostná
mužů „Přísaha
republice“ cvi-
čilo 30 000
mužů najednou.
Stejný počet
žen předvedl
originální rej
jako první vel-
kou choreogra-
fii. Ozvučení
bylo reproduk-

tory pod cvičební plochou. Na
sletu cvičilo 350 000 účastníků,
diváků přišlo přes dva milióny.
Prezident dr. Edvard Beneš daro-
val sokolstvu prapor. Všechny
průvody vyzněly manifestačně.
Slet se stal povzbuzením národa
před mnichovskými událostmi.
Součástí sletu bylo skvělé vystou-
pení Československé armády.
Nezapome-nutelná sletová scéna
„Budovat a bránit“ byla devětkrát
opakována. Za dva měsíce se
národ připravoval na důstojné
oslavy trvání dvaceti let naší
republiky. Ale nad naší zemí se
začala kupit tmavá mračna.

Ještě v roce 1940 byla naše jed-
nota hodně činná. Tou dobou cvi-
čilo 75 dorostenců. Byly pořádány
dor. večery, sokolské besídky,
hudební večírky. Hrála se odbíje-
ná, košíková, házená i stolní tenis.
Velkých úspěchů dosahovali doro-
stenci ve sportovní gymnastice
a v lehké atletice. V obou věko-
vých kategoriích byli nejlepší

z celé župy Barákovy. V tomto
roce se také velmi dobře rozvíjel
lední hokej. Mladý oddíl měl
pěkné výsledky. Starší i mladí bra-
tři chodili v noci polévat hřiště na
letním cvičišti, aby byl stále pěkný
led. Odpoledne se bruslilo, večer
se hrál hokej. Návštěvnost byla
vysoká, na hokejové zápasy přišlo
i 1 200 diváků. Bohužel hned na
jaře, na Bílou sobotu, 12. 4. 1941
byla činnost Sokola zastavena.
Téhož dne pořádala jednota běh
zámeckou zahradou. Ke chvále
četnické stanice v Lysé a okresní-
ho úřadu, počkali s oznámením
zákazu až po skončení běhu. Na
podzim tohoto roku bylo zatčeno
a odvezeno do koncentračních
táborů několik sokolských činov-
níků. Z bývalé župy Barákovy,
která před válkou čítala 20 000
dospělých členů, bylo za okupace
umučeno 305 obětí. Zpátky mezi
bratry a sestry se již nevrátili bratr
Václav Hradecký, bratr Čeněk
Doubek, bratr Bohumil Pospíšil,
bratr Jan Šinkmajer, bratr Zdeněk
Hahn a bratr Arnošt Lustig s celou
rodinou. Čest jejich památce.

V roce 1944 při hromadném
zátahu bylo ještě zatčeno a uvěz-
něno dalších devět bratří. Bratři
Viktor Heller, Jan Hallman,
Václav Chloupek a Alois Mareš
byli uvězněni v koncentračním
táboře Terezín, do dalších věznic
jsou odvezeni bratři Josef Král,
Ludvík Lesinský, Josef Macek,
Josef Pošva a Jiří Švehla. V jedno-
tě i v župě se ale přesto rozvíjela
ilegální činnost. Ale hned po skon-
čení války v květnu 1945 nastala
čilá a nadšená činnost naší jedno-
ty. Starostou byl zvolen bratr
Bohumil Pařízek, náčelníkem
bratr Karel Princ a náčelnicí sestra
Ludmila Hallmanová. A tak po
nutné opravě sokolovny nastalo
období příprav a nácviku na XI.
všesokolský slet a také na župní
slet v Lysé n. L.

XI. SLET 1948
Byl ze všech dosavadních sletů

jistě nejkrásnější. Sokol zde uká-
zal svoji sílu, svoji jednotu, svoji
mohutnost a ohromné nadšení.
Krásná prostná mužů „Věrni
zůstaneme“, doprovázená melo-
dickou hudbou, byla vzpomínkou
na umučené bratry sokoly. Na
přání prezidenta dr. Edvarda
Beneše byl znovu předveden „Rej
žen“ s 30 000 cvičenek. O tomto
sletu se dá napsat mnoho, ale to
zase vzpomene někdo další.

Manka Jirsová

Pokračování ze str. 18

Prostná mužů o hlavní sletové neděli 3. července r. 1932 na
IX. sletě
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Aerobic dance show
s  I v e t o u  K a r b u l o v o u

I V E T A K A R B U L O V Á
profi instruktorka aerobicu

KDE?
Sokolovna Lysá nad Labem

KDY?
12. dubna 2008 od 13:30 hod.
(ukončení přibližně v 15:30)
13:00 - 13:30 nabídka sportovního zboží
značky TOUCHE
možnost zdarma změřit množství tělesného
tuku

CO VÁS ČEKÁ:
Dance aerobic 
Bodystyling

VSTUPNÉ:
Do konce února: 120,- Kč
Do konce března: 150,- Kč
Ostatní: 170,- Kč

(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)

ROZPIS AEROBIKU 
na duben 2008 

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

Datum Kdo cvičí? Co Vás čeká?

Úterý 1. 4. 2008 Petra mix aerobic+overbal
Středa 2. 4. 2008 Verča step aerobic

Pondělí 7. 4. 2008 Lůca body styling
Úterý 8. 4. 2008 Petra dance aerobic
Středa 9. 4. 2008 Verča mix aerobic+činky

Pondělí 14. 4. 2008 Lůca mix aerobic
Úterý 15. 4. 2008 Petra step aerobic
Středa 16. 4. 2008 Verča dance aerobic

Pondělí 21. 4. 2008 Lůca mix aerobic+overball
Úterý 22. 4. 2008 Petra mix aerobic
Středa 23. 4. 2008 Verča P-class

Pondělí 28. 4. 2008 Lůca step aerobic
Úterý 29. 4. 2008 Petra dance aerobic
Středa 30. 4. 2008 Verča bodystyling

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)

KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Občanské sdružení pro děti a mládež

e-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub

PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstském táboře pořá-
daném občanským sdružením Klub dobré zprávy z Lysé nad Labem. Jsme
občanské sdružení, které se snaží na křesťanských principech vést děti k zís-
kání správných postojů k sobě i k druhým. Příměstský tábor je určen pro děti
školního věku (po zakončení minimálně první třídy). 

Termín tábora: I. turnus:   4.8. -   8.8. 2008
II.  turnus: 11.8. - 15.8. 2008
III. turnus: 18.8. - 22.8. 2008 - pro děti od 10 let

Cena tábora: 1100 Kč / 1 dítě / 1 turnus
Místo příměstského tábora: Dětský areál Čechova ulice, Lysá nad Labem,
u mateřské školy v Brandlově ulici. 

Program a organizace tábora:
● Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
● Přibližně v čase od 06:30 do 16:00 hodin - program začíná v 08:00
● 3 turnusy s možností přihlášení dítěte na 1, 2 nebo všechny turnusy najed-

nou.
● Stravování - oběd budeme mít zajištěn v restauraci a ostatní svačiny budou

děti dostávat ve stanoveném čase v areálu či na výletě.
● Každý čtvrtek plánujeme jiný celodenní výlet.
● Každý pátek program pro rodiče.
● Budeme hrát hry, zpívat, soutěžit, poznávat okolí, vyrábět dárky… 

I. turnus - Mojžíš - Princ egyptský - Nebyl jsi ještě v Egyptě? Nevadí.
S Mojžíšem máš jedinečnou příležitost prozkoumat, jak se žilo u Nilu před
3300 lety. Navíc si budeš moci vyrobit vlastní pyramidu, dobovou pokrývku
hlavy a suvenýr z Rudého moře.

II. turnus - Ester - pojď s námi hrát loutkové divadlo s přibližně 50 cm vel-
kými maňásky o dívce, která se stala královnou. Připravíme spolu i králov-
skou hostinu a podíváme se na hrad. Samozřejmě tě čeká i spousta her a jiné
zábavy.

III. turnus - Týden v pohybu - během tohoto týdne zaměřeného na sport pro-
jezdíme na kolech okolí Lysé, vyzkoušíme ve Dvorcích „orientační běh na
kolech“, svezeme se na nafukovacích lodích Pálavách a naučíme se nové
sporty jako např. frisbee. Zamyslíme se i nad tím, jak mít co nejlepší vztahy.
Vzhledem k náročnosti programu se ho mohou zúčastnit děti od 10 let.
Prosíme rodiče, aby každé dítě přihlášené na tento týden, mělo vybavené kolo
a přilbu. Kola budou moci zůstávat uzamčena v areálu po celou dobu trvání
tohoto turnusu.

Své případné dotazy či připomínky volejte na číslo paní Mariky Benešové
739 524 779, či pište na mail uvedený v hlavičce. 

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 haranici 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


