
1

města Lysé nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena 9,- Kč 4/2007

V dnešním čísle najdete:
● Dávky pomoci 
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● Den Země - str. 7
● Velikonoční bohoslužby

- str. 9

Pranostiky
● Hodně-li vítr 

v dubnu duje, stodola 
se naplňuje. 

● Na sv. Isidora (4.4.)
oráče i ptáče si radostí
zaskáče.

● O sv. Vojtěchu (23.4.) 
na poli najdeš útěchu.

● Udatný rytíř Jiří (24.4.)
k máji nám jasný den
šíří.

Jaro

Nový pohled na městskou zeleň
Většina z vás si všímá kvality

a množství městské zeleně. Téměř
denně se na odboru životního pro-
středí setkáváme se žádostmi
o kácení stromů nebo údržbu
ploch zeleně, která je v majetku
města. Výjimkou nejsou ani dotazy
na již uskuteč-
něná kácení. 

Na tomto
místě bych rád
uvedl, že od 
1. 1. 2003 se
o městskou
zeleň a úklid
veřejného pro-
stranství stará
odbor správy
majetku. Od-
bor životního
prostředí se
zabývá mno-
hem širším
spektrem pro-
blémů v ob-
lasti životního
p r o s t ř e d í
(ochrany vod,
odpady, ovzduší, lesy a myslivost,
zemědělský půdní fond, ochrany
přírody a krajiny atd.), a to nejen
v Lysé n. L., ale v celém správním
obvodu (Milovice, Benátecká
Vrutice, Jiřice, Stratov, Ostrá,
Semice, Přerov n. L., Starý Vestec,
Stará Lysá). Nebráníme se však
odborným konzultacím a pomoci
odboru správy majetku nebo jiným
obcím s plány péče a rozvoje jejich
obecní zeleně. 

V rámci mezioborové spolupráce
se nám podařilo v únoru roku 2005
navázat kontakt s pracovníky Výz-
kumného ústavu okrasného zahrad-
nictví v Průhonicích. Na základě
jejich výzkumného úkolu „Ochra-
na, obnova a rozvoj zeleně malých

měst“ se podařilo vyhodnotit stav
městské zeleně a vytvořit návrh dal-
šího rozvoje, a to nejen městské, ale
i mimoměstské zeleně. 

Obsahem průzkumu je vyhod-
nocení kvality 38 veřejně přístup-
ných ploch městské zeleně a hod-
nocení stávajících liniových výsa-
deb. Kladen je zejména důraz na
obnovu poškozených a neúplných
alejí a na zvýšení standardu péče
o parkové plochy.

Zajímavou součástí práce je
i vyhodnocení zanedbaných loka-
lit tzv. brownfields (např. cihelny,
bývalá Fruta, bývalá šlechtitelská
stanice, bývalý pionýrský areál
v Čechově ulici) s návrhem jejich
přednostního využití v rámci roz-

růstání města.
S t r a n o u

nezůstala ani
okolní krajina.
Při historickém
průzkumu kra-
jiny bylo dopo-
ručeno zaklá-
dání nových
alejí především
podél páteř-
ních komuni-
kací (Zemská
stezka, silnice
ke Stratovu,
silnice do
Byšiček atd.).

Z á v ě r e m
můžeme sdělit
těm z vás, kdo
máte zájem

o vzhled města a péči o zeleň, že
výše uvedené materiály rada
města schválila na svém jednání
jako odborné podklady, podle kte-
rých budeme v následujících
letech postupovat v další péči
a rozvoji. 

Materiál je k nahlédnutí na
odboru správy majetku.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Vzpomínka na Velikonoce
Velikonoce, pro nekonfesní

část obyvatelstva svátky jara se
třemi dny volna, pro křesťany
umučení a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista, pro děti školou
povinné pak vytoužené dny
volna a z generace na genera-
ci předávanými zvyky,
spojenými s pomlázkou.

Křesťanské svátky
začínají čty-
řicet dnů po
Pope lečn í
středě. Pro naše kluky však byl
důležitý až Zelený čtvrtek. Toho
dne dle pověsti odlétají zvony do

Říma. Pana Stehlíka, který třikrát
denně vyzváněl v místní kapličce,

po dobu než odříkal mod-
litbu Anděl páně,

jsme nahrazovali
my s řehtačka-

mi.

Ř e h t a č k y,
kterým jsme říkali trakaře či tra-

káče, pro podobnost s tehdy běžně
používaným hospodářským nářa-
dím, vyráběli místní řemeslníci,
truhlář, kolář i některý z tesařů
v zimním období. Po snesení
z půdy, kde celý rok odpočívaly,
byly řehtačky očistěny, případně
opraveny a natřeny.

Řehtání bylo čistě mužskou
záležitostí. Odbývalo se jako

zvonění třikrát
denně. Začalo na
Zelený čtvrtek

a končilo Bílou
sobotou. Průvodu s řehtačkami se

Pokračování na str. 8
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V březnu se konala dvě jednání rady
města a jedno zasedání zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že od dubnového termí-
nu budou Listy vycházet v prvních dvou
dnech měsíce, zkracuje se termín redakční
uzávěrky, a tak si o zastupitelstvu z 28.3.
přečtete až v příštím čísle.

5. jednání rady města se konalo 5. 3.
2007. V prvních dvou bodech rada města
rozdělovala skoro milion korun na dotace
sportovním a společenským organizacím,
pracujícím s dětmi do 18 let. Při rozdělo-
vání dotací se bere v úvahu počet registro-
vaných dětí, náklady na činnost a výkon-
nost, respektive reprezentace města.Ve 14
sportovních organizacích (celková výše
rozdělovaných dotací 750 tis. Kč) je regist-
rováno 625 dětí, nejvíce z nich v TJ Sokol
(137 dětí) a v TK Slovan - kopaná (132).
Tyto kluby získaly rovněž nejvyšší dotace:
TK Slovan - kopaná 162,7 tis. Kč, TJ
Sokol 135,5 tis. Kč. Na pomyslném třetím
místě je TJ Litol - kopaná s dotací 72,3
tis. Kč. Ve 12 společenských organizacích
(celková dotace 200 tis. Kč) je registrová-
no 422 dětí. Nejvyšší dětskou členskou
základnu má Český rybářský svaz (146
dětí), který získal v této kategorii dotaci
47,3 tis. Kč. Junák s 62 dětmi získal 22,1
tis. Kč a Sdružení romských občanů se 60
dětmi 38,8, tis. Kč.

Ve dvou následujících bodech bylo jed-
náno o výjimce z obecně závazné vyhlášky
č. 3/2006, která omezuje dobu konání spole-
čenské zábavy. Provozovatel p. Brion z Pra-
hy chce obnovit diskotéku v Litoli, ale rada
města jeho žádost znovu posoudí na příštím
jednání za jeho osobní účasti. Naproti tomu
Sdružení romských občanů výjimku na X.
celostátní romský ples získalo a návštěvníci
se mohou veselit až do 4. hodiny ranní.
V pátém bodu rada města ocenila 40 bez-
příspěvkových odběrů krve paní Kamily
Kuchařové. Věcný dar jí bude předán na
březnovém zasedání zastupitelstva.

Bod č. 6 byl ve znamení rozdělování
půjček z Fondu rozvoje bydlení. Fond 
disponuje volnými prostředky ve výši 
1,33 mil. Kč. Z 11 došlých žádostí bylo
vyhověno 10 žádostem, z toho 3 žádosti
byly od společenství vlastníků bytových
domů. Rozděleno bylo celkem téměř 
1,2 mil. Kč.

Časově nejobsáhlejší byl sedmý bod,
který trval přes hodinu a v němž se projed-
návala úprava rozpočtu města na rok 2007.
Hlavní důvody vysvětlil p. starosta
Mgr. Havelka v obsáhlém úvodu: po roční
závěrce je jasné, jaké zdroje budou k dis-
pozici letos. Dále se zpřesnily výše dotací
od Ministerstva práce a sociálních věcí na
výplatu dávek, město obdrží dotaci 1,42
tis. Kč na regeneraci městské památkové
zóny, byla potvrzena dotace 1,1 mil. Kč
pro ZŠ Komenského a 2 mil. Kč na vozid-
lo hasičů. V příjmové části rozpočtu jsou
zahrnuta i další zpřesnění položek.
Obdobné úpravy proběhly i na výdajové
straně rozpočtu, takže rozpočet města je
i nadále vyrovnaný a dosahuje výše 184
400 tis. Kč.

Potom už program dostal rychlý spád.
Rada města schválila rozdělení hospodář-
ského výsledku příspěvkových organizací
za rok 2006. Zajímavý byl bod č. 9, kde se
hovořilo o možnosti bezbariérového pří-
stupu do objektů města, konkrétně do
budovy č.p. 1032 na Husově náměstí, kde
jsou odborné lékařské služby umístěny
v I.patře, a úpravu vyžaduje i č.p. 214
v Masarykově ulici, kde je umístěno zdra-
votní středisko. Návrh spadá do rámce
Národního rozvojového programu mobili-
ty. V bodu č. 12 se rada vrátila k proble-
matice čistírny odpadních vod. Na opako-

vanou veřejnou zakázku na zpracování
vodohospodářského komplexního posou-
zení městské ČOV došlo tentokráte 6 nabí-
dek, ale původní nabídka
p. RNDr. Dubánka odolala konkurenci,
a tak studii za 257 tis. Kč rada města při-
řkla jemu. V následujícím bodu se projed-
návalo personální zajištění nového staveb-
ního zákona, konkrétně úřad územního
plánování. Úkolem pro tajemníka v nad-
cházejícím období je kontaktovat příslušné
školy a vytipovat absolventa, který bude
přínosem. Po obdržení zvýšeného příspěv-
ku na výkon státní správy se rada města
k této problematice znovu vrátí.

Bod č. 14 by měl přinést úsporu kance-
lářského papíru a času na kopírování mate-
riálů pro členy rady města. Z analýzy
vyplynulo, že za poslední 4 roky se počet
projednávaných bodů v radě pohybuje na
počtu 665 ročně, v průměru každý bod
zabere 5 tiskových stran. K tomu přistupu-
jí náklady na údržbu kopírek ve výši 100
tis. Kč ročně. Proto rada města schválila,
že radní budou vybaveni notebooky,
vybranými na základě veřejné soutěže.
Návratnost této investice je zhruba 1,5
roku. Součástí projednávaného bodu bylo
i schválení technických opatření pro zvý-
šení bezpečnosti a spolehlivosti počítačové
sítě, provozované na MěÚ. V bodu č. 19 se
rada zabývala výsadbou nového stromořa-
dí v Zámecké ulici. Ze 4 nabídek si rada
vybrala tu od firmy A.S.A. Praha, která
navrhla nejnižší cenu, ale zároveň garantu-
je odbornou úroveň práce.

Blok dalších 8 bodů se týkal pozemko-
vých záležitostí a nebytových prostor, a tak
se z prostorových důvodů přesuneme až
k č. 28, v němž rada schválila vyvěšení
tibetské vlajky na budově radnice 10. 3.
2007. O vyvěšení vlajky požádalo občan-
ské sdružení Lungta jako připomínku
povstání Tibeťanů za nezávislost. V násle-
dujícím bodu rada města schválila uzavře-
ní partnerských dohod s obcí Kuks a měs-
tem Břeclav. Čtenářsky zajímavý byl bod
č. 31, v němž byla podána informace o pří-
padných bezhotovostních platbách na
pokladně MěÚ pomocí platebních karet.
Ukazuje se, že moderní služba má svá
úskalí, finanční ústavy si nechají za trans-
akci zaplatit jak od organizace, tak od
občana. 

Posledními 2 jednacími body byly
zápisy z finančního výboru a z bytové
komise, jež vzala rada na vědomí. V závě-
rečné diskusi pan starosta informoval o při-
pravovaném rozšíření separovaného sběru
na obaly Tetrapak, pan místostarosta infor-
moval o prohlídce kompostárny v Náměšti
nad Oslavou a pan Horvát požádal o zvý-
šený dohled městské policie v parku
u Plusu. 

6. jednání rady města se konalo 19. 3.
2007. V programu se sešlo 47 bodů, a tak
se začalo v rychlém tempu. Rada schváli-
la 4 finanční příspěvky: 10 tis. Kč pro
Spolek rodáků na „Zahradní slavnost na
Bon Repos“, 3,2 tis. Kč pro pí. Labutovou
na „Jarní koncert“, 4 tis. Kč pro Farní cha-
ritu na „Dětské odpoledne“ a stejnou část-
ku pro sdružení Lysin na „Slavnosti
Labe“. V pátém bodu rada schválila
vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ
Komenského a související procedurální
záležitosti. V šestém bodu se měly projed-
návat náležitosti spojené s výběrovým
řízením na provozovatele školní jídelny
ZŠ Komenského, ale je nutné je doplnit
a rada se k nim vrátí příště. Následující
blok 5 bodů se týkal věcných břemen.
Oživení přinesl bod č. 12, v němž byla
rada města informována o zpracovaném

odborném materiálu o péči o městskou
zeleň a ochranu kulturně historické kraji-
ny. Materiál zpracoval Výzkumný ústav
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví v Průhonicích, a to zdarma
v rámci výzkumného úkolu. Významný
podíl na zpracovaném dokumentu má
odbor životního prostředí. Materiál bude
využit při péči o zeleň ve městě i v okolí
a také při územním plánování. V dalším
bodu byl projednán jednací řád výborů,
jimiž se budou finanční a kontrolní výbor
řídit v následujícím období. 

Bod č. 14 přinesl obrat ve využití loka-
lity Švermova ulice. Původním záměrem
bylo rozdělení městského pozemku na 8
stavebních parcel s následnou výstavbou
rodinných domků, ale nyní nabízí firma
PMS odkoupení celé lokality najednou
a výstavbu bytových domů s plánovanými
asi 60 byty. K záměru se ještě musí vyjád-
řit zastupitelstvo města.

V 17 hodin bylo jednání rady oživeno
jednáním s panem Brionem z Prahy,
novým provozovatelem diskotéky Inferno
v Litoli (dříve Kroky klub). Pan Brion chce
pořádat diskotéky pro „starší“ návštěvníky,
tj. nad 25 let. Má zkušenost, že tato kate-
gorie přichází za zábavou spíše pěšky nebo
přijíždí taxíkem, chce se bavit a silácké
období má již za sebou. Provoz diskotéky
bude zajišťovat 6-8 lidí, takže je předpo-
klad, že o pořádek bude postaráno. Proto
rada města udělila výjimku z vyhlášky do
30. 6. 2007, a tak diskotéky budou končit
ve 4 hodiny ráno. 

S ohledem na omezení rozsahu článku
nyní uděláme několik filmařských „střihů“
a z dalšího programu vybereme opět jen
zajímavé body. V bodu č. 24. požádal
Nymburský deník radu o umožnění kultur-
ně-reklamní akce na Husově náměstí dne 
5. 4. 2007. V odpoledních hodinách se
noviny představí občanům v bohatém kul-
turním programu. Rada souhlasila, ale za
podmínky (po zkušenostech s pouťovými
atrakcemi), že plánované stany a pódium
nebudou kotveny do dláždění. V bodu
č. 27 se projednávalo nasazení parkova-
cích automatů na vybraných komunika-
cích ve městě. Rada myšlenku placeného
parkování podpořila, ale vzhledem
k významu a dlouhodobému působení je
nutno návrh dopracovat a rada se k němu

znovu vrátí začátkem dubna.
Časově nejobsáhlejším bodem bylo

projednávání č. 34, zpracování biologicky
rozložitelného odpadu (to znamená kom-
postování) v podmínkách města. Materiál
připravil a s obsáhlým úvodním slovem
vystoupil p. místostarosta Sedláček.
Důvodů pro kompostování je celá řada: od
zákonné povinnosti města přes snížení
nákladů na velkoobjemové kontejnery až
k ochraně životního prostředí. Slovní
výklad doplnil p.Sedláček ukázkami sběr-
ných nádob a zajímavých sáčků na biolo-
gicky rozložitelný odpad, které se při kom-
postování také rozloží. Rada města pověři-
la p. Sedláčka, aby zahájil osvětovou kam-
paň a připravil návrh obecně závazné
vyhlášky, která bude občany motivovat
(také finančně), aby systém začali použí-
vat. Rada doporučila, aby se do programu
zapojily i obce z Mikroregionu Polabí. 

Bod č. 38 pravděpodobně naplní před-
stavy lyských skautů všech věkových kate-
gorií. Projednával se totiž prodej pozemku
města - areálu „skauťáku“ - středisku
Junáka v Lysé nad Labem za symbolickou
1 Kč. Město pozemek získalo od bývalého
Okresního úřadu Nymburk bezúplatným
převodem. Rada města prodej schválila,
ale konečné slovo bude mít zastupitelstvo
města.

V bodu č. 41 se projednávaly žádosti
o krátkodobé využití domu č.p. 29 v ulici
ČSA, bývalý PRIVUM. Do plánované
rekonstrukce zde najde útočiště Polský
klub Praha, sekce Lysá n. L. Klub je nezis-
kovou organizací, proto i nájemné bylo
stanoveno na 1 Kč ročně, ale klub si bude
hradit náklady spojené s užíváním v plné
výši. V posledním schvalovacím bodu se
rada města vrátila k zakázce na odstranění
pařezů v Zámecké ulici. Na opakovanou
zakázku přišly 3 nabídky. Rada vybrala 
tu od Technických služeb z Poděbrad,
která nabídla cenu 261 tis. Kč. Pařezy
budou odstraněny do 30 cm pod úrovní
terénu a zakázka bude dokončena do
konce května.

V závěrečném bloku rada města vzala
na vědomí zápisy z kontrolního výboru, ze
sociální a zdravotní komise a z komise kul-
turní. Poté pan starosta jednání ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

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

Kříženec něm. ovčáka a pitbula č. 60
- pes, 2 roky, barva černá, přátel-

ský, vhodný na zahradu

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

do bytu, povahy klidné

Německý ovčák - štěně č. 4
- pes, 1 rok, barva velkošedá,

vhodný k dětem a na zahradu

Kříženec pudla č. 8
- pes, 1,5 roku, barva béžová,  klid-

ný, hodí se ke starším lidem

Kříženec pitbulla č. 12
- fena, 1 rok, barva hnědá, přítulná,

hravá, vhodná do rodiny

Vlčák č. 13
- fena, 3 roky, barva černošedá,

hodná, vhodná k dětem

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

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky
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Chcete představit svou firmu na oficiálních stránkách 
města Lysá nad Labem za pouhou 1 Kč denně?

Město Lysá nad Labem  v krát-
ké době zahájí provoz komerční
části svých webových stránek
a nabízí zájemcům umístění pre-

zentace firmy-společnosti-organi-
zace na stránkách města, které
byly za rok 2006 navštíveny cca
65 000-krát.

Máte-li zájem o nabízenou
službu, prosíme o vyplnění zá-
kladních údajů (uveďte je v podo-
bě, v jaké je chcete zveřejnit):

Údaje mohou zájemci zaslat
v písemné podobě na adresu
město Lysá nad Labem, Husovo
náměstí 23, 289 22 Lysá nad
Labem, nebo v elektronické podo-
bě na adresu reklama@mestoly-
sa.cz Po obdržení údajů město
zašle zájemci smlouvu na úhradu
365 Kč/rok. V této základní ceně
je zahrnuto  umístění 2 fotografií.
Lze objednat i rozšíření prezenta-
ce, a to za příplatek 500 Kč/strán-
ka/rok. Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Název: .......................................................................... Druh činnosti: ......................................................

Adresa: .......................................................................... IČO: .....................................................................

...................................................................................... Odpovědný zástupce: ..........................................

Telefon: ......................................................................... Fax: ......................................................................

Mobil: .......................................................................... E-mail: .................................................................

www: ............................................................................ Provozní doba: ....................................................

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

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma - dle výběrového
řízení, které se uskuteční začátkem roku 2007. Podrobnější informace
Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa majetku tel. 325 510 231.

referent SM Černá B.

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 rozpisu. Lze zde
odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma a živ-
nostníci, kteří nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za úplatu.
Separační dvůr je stále umístěn v ul.Pivovarská naproti Hasičské zbroj-
nici. O případných změnách budou občané včas informováni.

Provozní doba:
Po a St: 9:00 - 12:00 13:00  -  17:00
So: 9:00 - 12:00

referent SM Černá B.

Přistavování kontejnerů v měsíci
dubnu 2007 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

l. sobota:
7.4.2007

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

3. sobota:
21.4.2007

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

3. pondělí:
16.4.2007

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
17.4.2007

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
18.4.2007

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
19.4.2007

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
20.4.2007

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

Investiční akce
Město Lysá nad Labem v měsí-

ci březnu uzavře smlouvu o dílo
se zhotovitelem investiční akci
„výstavba komunikace ul.
V Polích“ za celkové náklady
2.125 tis. Kč. Stavba bude zaháje-
na v měsíci květnu. Druhou inves-
tiční akcí města je „stavba kanali-
zace ulice Lom“ za celkové nákla-

dy 2.769 tis. Kč, která bude zahá-
jena v měsíci červenci. V této
době odbor městského investora
připravuje výběrové řízení na
dodavatele stavby rekonstrukce
komunikace ul. Legionářská.

Za odbor městského investora
Jana Javorčíková

Město Lysá nad Labem
vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT 

č. 54/2005 Sb. 

konkurz na obsazení funkce 
ředitele Základní školy J. A. Komenského

Lysá nad Labem, Komenského 1534,
okres Nymburk

Kvalifikační předpoklady: Vzdělání a délka přímé pedagogické
praxe dle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů, v platném znění, znalost problematiky
školských právních a ekonomických předpisů, organizační a řídící
schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav,
komunikační a tvůrčí schopnosti. 

Náležitosti přihlášky: K přihlášce předložte úředně ověřené kopie
dokladů o dosaženém vzdělání (u VŠ vysvědčení i diplom), doklad
o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včet-
ně uvedení funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci
rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4), lékařské potvrze-
ní o způsobilosti vykonávat tuto funkci (ne starší 3 měsíců), výpis
z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ) nebo doklad o jeho vyžádá-
ní, čestné prohlášení dle § 4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2007

Podávání přihlášek: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo
náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, obálku označte „KONKURZ
školství - neotvírat“

Termín podání: do 23.4.2007
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Parlament České republiky
schválil v březnu 2006 zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, který platí od 
1. ledna 2007. 

Tento zákon nově stanovuje
podmínky pro pomoc osobám
v hmotné nouzi a zároveň ruší
zákon č. 482/1991 Sb., o sociální
potřebnosti, ve znění pozdějších
předpisů. 

Co je nového?
● Systém pomoci v hmotné nouzi

je moderním systémem pomoci
osobám s nedostatečnými příj-
my, motivující tyto osoby
k aktivní snaze zajistit si pro-
středky k uspokojení životních
potřeb. 

● Zabraňuje jejich sociálnímu
vyloučení. 

● Je jednotný na celém území
České republiky.

● Vychází z principu, že každá
osoba, která pracuje se musí mít
lépe než ta, která nepracuje,
popřípadě se práci vyhýbá. 

● Nedílnou součástí pomoci
v hmotné nouzi je sociální práce
s klienty.

Kdo je v hmotné nouzi?
● Zákon stanovuje sedm situací

spojených s nedostatečným
zabezpečením základní obživy,
bydlení a mimořádnými udá-
lostmi. Nastanou-li, je osoba či
rodina v hmotné nouzi a má
nárok na pomoc. 

● Jde v zásadě o situace, kdy
osoba či rodina nemá dostatečné
příjmy a její celkové sociální
a majetkové poměry neumožňu-
jí uspokojení základních život-
ních potřeb.

● Zákon zároveň napomáhá řešení
některých nárazových životních
situací, které nelze vyřešit jinak
než okamžitou peněžní pomocí. 

● Důležité je, že každá osoba má
nárok na poskytnutí základních
informací, které vedou nejenom
k řešení její situace hmotné
nouze, ale i k předcházení jejího
vzniku. 

Jaké jsou nové dávky a kdo je
vyplácí?
● Dávkami, kterými se řeší

pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc.
● O dávkách pomoci v hmotné

nouzi rozhodují a vyplácejí je
pověřené obecní úřady, tj. stejné
úřady, které poskytují dosavadní

dávky sociální péče. Tyto úřady
jsou povinny poskytnout infor-
mace o pomoci v hmotné nouzi
v jednotlivých případech.

Co je příspěvek na živobytí?
● Základní dávka pomoci v hmot-

né nouzi řeší nedostatečný pří-
jem osoby či rodiny. 

● V praxi to znamená, že pokud
po odečtení přiměřených nákla-
dů na bydlení nedosahuje pří-
jem osoby či rodiny částky živo-
bytí, vzniká této osobě či rodině
nárok na příspěvek na živobytí.

● Živobytí osoby či rodiny je sta-
noveno na základě posouzení,
jaký má osoba či rodina příjem
a zda si jej může zvýšit, na
posouzení majetkových poměrů
a na zhodnocení dalších okol-
ností, které výši částky živobytí
mohou navýšit (aktivní snaha
najít si zaměstnání, dlouhodobé
setrvávání ve stavu hmotné
nouze, potřeba dietního stravo-
vání).

● Částka živobytí se odvíjí od čás-
tek životního a existenčního
minima. Pokud osoba prokaza-
telně projevuje snahu o zvýšení
příjmu vlastním přičiněním,
bude úroveň jejího živobytí
(před dalším možným navýše-
ním) shodná s jejím životním
minimem.

● Částka živobytí je stanovena pro
každou osobu individuálně, a to
na základě hodnocení její snahy
a možností. Pro stanovení živo-
bytí rodiny se jednotlivé částky
živobytí osob sčítají.

Co je doplatek na bydlení?
● Druhá dávka pomoci v hmotné

nouzi řeší situaci nedostatku
příjmu k uhrazení odůvodně-
ných nákladů na bydlení.

● Podmínkou pro nárok na tuto
dávku je být nájemcem nebo
vlastníkem bytu a splňovat pod-
mínky pro nárok na příspěvek
na živobytí a na příspěvek na
bydlení ze systému státní sociál-
ní podpory. 

● Zákon umožňuje poskytnout
doplatek na bydlení i ve výji-
mečných případech, kdy žadatel
nemá nárok na příspěvek na
živobytí nebo příspěvek na byd-
lení, případně i žadateli využí-
vajícímu jinou než nájemní
formu bydlení. 

● Doplatek na bydlení lze poskyt-
nout, jestliže osoba užívá byt
v obci, v níž je hlášena k trvalé-
mu pobytu. Zákon stanoví
výjimky, kdy se tato podmínka

nemusí sledovat. Přesto je vhod-
né tyto bytové vztahy napravit. 

Co je mimořádná okamžitá
pomoc?

Osobám, které se ocitnou
v takových situacích, které je
nutno bezodkladně řešit, je posky-
tována mimořádná okamžitá
pomoc. Zákon vytipoval pět tako-
vých situací.
1) První situace může nastati

v momentě, kdy osoby sice
neplní podmínky hmotné
nouze, ale hrozí jim vážná újma
na zdraví v případě neposkyt-
nutí pomoci okamžitě. 

2) Druhá situace řeší pomoc oso-
bám, postiženým vážnou
mimořádnou událostí (živelní
pohromy, vyšší stupně větrné
pohromy, zemětřesení, požár
nebo jiná destruktivní událost,
ekologická nebo průmyslová
havárie). 

3) Třetí situace napomáhá oso-
bám, které nemají dostatečné
prostředky, k úhradě jednorázo-
vého výdaje spojeného např.
s úhradou poplatku za vystave-
ní duplikátů osobních dokladů
nebo v případě ztráty peněžních
prostředků. 

4) Čtvrtá situace pomáhá řešit
osobám v hmotné nouzi potře-
bu nákupu předmětů dlouhodo-
bé potřeby, např. rozbité prač-
ky, ledničky., nebo uhradit odů-
vodněné náklady, vznikající
v souvislosti se vzděláním nebo
se zájmovou činností nezaopat-
řených dětí. 

5) Poslední pátá situace pomáhá
řešení situace osob ohrožených
sociálním vyloučením. Jde
např. o osoby vracející se z vě-
zení, z dětského domova
a z pěstounské péče po dosaže-
ní zletilosti nebo po ukončení
léčky chorobných závislostí.

Dostával jsem dávku sociální
péče vázanou na sociální potřeb-
nost - co dál?
● Zákon o pomoci v hmotné nouzi

umožňuje postupný přechod ze
systému dávek sociální péče do
systému dávek pomoci v hmot-
né nouzi. 

● Do doby, než bude rozhodnuto
o nové dávce pomoci v hmotné
nouzi, bude poskytována dosa-
vadní dávka sociální péče.

● Řízení o odejmutí této staré
dávky zahájí příslušný pověřený
obecní úřad sám a občanům to
písemně oznámí. 

● Současně s tím budou občané

vyzváni, aby se dostavili na
tento úřad k vyzvednutí žádosti
o dávku pomoci v hmotné
nouzi, a to o příspěvek na živo-
bytí a doplatek na bydlení. 

● Období na přechod z dávek
sociální péče na dávky pomoci
v hmotné nouzi je dostatečně
dlouhé. Umožňuje bez problé-
mů vyřídit postupně všechny
žádosti občanů o dávky pomoci
v hmotné nouzi do 30. dubna
2007. 

● O odejmutí dávky sociální péče
a o přiznání dávky pomoci
v hmotné nouzi obdrží občan
písemné rozhodnutí.

● Pokud se při výpočtu výše přís-
pěvku na živobytí zjistí, že tento
příspěvek náleží v částce vyšší
než dosud vyplácená dávka
sociální péče, přizná se příspě-
vek na živobytí zpětně od
1.1.2007 a rozdíl mezi již vypla-
cenou dávkou sociální péče po
1.1.2007 a příspěvkem na živo-
bytí se doplatí. 

● Zjistí-li se, že příspěvek na živo-
bytí náleží v částce nižší než
dosud vyplácená dávka sociální
péče, bude příspěvek na živoby-
tí od data přiznání vyplácen
v nižší částce. Příjemce však
žádný „přeplatek“ nevrací. 

● Zjistí-li se, že příspěvek na živo-
bytí nenáleží, dávka sociální
péče se odejme. 

Jak probíhá řízení o přiznání
dávky?
● Řízení o přiznání příspěvku na

živobytí a doplatku na bydlení,
které nahrazují dávku sociální
péče vázanou na sociální
potřebnost, je zahájeno na
základě podání žádosti na pře-
depsaném tiskopisu, který občan
obdrží u příslušného pověřené-
ho obecního úřadu. 

● Současné s tím obdrží potřebné
informace k vyplnění tiskopisu
a k dalším dokladům, které
bude muset k žádosti doložit. 

● V rámci řízení se posuzuje, zda
je osoba či rodina skutečně
v hmotné nouzi a zda splňuje
podmínky nároku na příslušnou
dávku

● V konečné fázi pak se stanovuje
výše dávky - příspěvku na živo-
bytí, popřípadě doplatku na
bydlení. Jednotný postup na
celém území České republiky
zabezpečuje jednotný informač-
ní systém.

Květuše Tobiášová,
vedoucí odboru sociálních

věcí a zdravotnictví 

Nový zákon o pomoci v hmotné nouzi
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První možností je placení
přímo v pokladně města. Pokladna
je součástí finančního odboru
a během týdne je otevřena každý
den. Občané tuto službu hodně
používají k placení všech správ-
ních i místních poplatků, nájmů
a pronájmů za bytové i nebytové
prostory, pokuty nebo splátky půj-
ček apod. 

U přepážky se zdržíte poměrně
krátkou dobu. Je to díky programu
na počítači, který je hodně auto-
matizován, takže klient musí jen
sdělit adresu, na kterou se příjmo-
vý doklad vyplňuje, účel platby
a částku. Ostatní doplní počítač.
Potom už následuje jen platba
a vytištění dokladu. Přesto se
někdy v úřední dny tvoří fronty,
protože se u nás schází klienti ze
všech odborů. Výhodou je, že kli-
ent za transakci nic navíc neplatí.

Pokud někdo potřebuje uhradit
větší částky, pokladna nemá počí-
tací zařízení tak jako banky, dopo-
ručujeme proto, aby občané pro-
vedli platbu i z důvodu bezpeč-
nosti bezhotovostním převodem
ze svého účtu na účet města. To je
další možnost, jak platit, a je
hodně používána. Zejména pokud
platí opakovaně, např. pravidelně
měsíčně. V tomto případě je velmi
důležité, protože město nemá jen
jeden účet, vědět správné číslo

účtu a hlavně variabilní symbol,
který v číselné podobě sděluje
účel platby a identifikaci klienta.
Proto prosím, pokud budete chtít
platit tímto způsobem, předem si
ověřte, že máte správné údaje. Je
to ve vašem zájmu. 

Další možností je platba slo-
ženkou. Nevýhodou je, že se musí
za službu České poště navíc
zaplatit poplatek a ještě čekat na
poště. Vedle toho máme zkuše-
nost, že složenky nejsou vždy
dobře vyplněné nebo hůře čitelné
a musíme zjišťovat údaje, aby-
chom platbu správně zaúčtovali. 

Platební karty zatím nepřijímá-
me proto, že čtecí zařízení banka
instaluje pokud je obrat za měsíc
vyšší než 40 000 Kč přes plateb-
ní karty. Tato služba není zadar-
mo. Banka si za platbu kartou ode-
čítá 2,4 % z vybraných částek. 
To by znamenalo, že by město
muselo 2,4 % doplatit. Nevýhod je
více, např. větší fronty pokud
vznikne problém s čitelností karty,
zadávání PIN, horší identifikace
plateb, peníze budou později při-
psány na účet města apod. Vý-
hodou je, že Komerční banka
i Česká spořitelna mají v blízkosti
budovy úřadu bankomaty, takže
není problém si hotovost z plateb-
ní karty obstarat. 

Ing. I. Polenová

Finanční odbor informuje...

Blíží se konec ANKETY
návrh zástavby areálu bývalé

„Fruty“
Město Lysá nad Labem odbor

městského investora sděluje, že
dnem 15.4.2007 končí ANKETA
návrhu zástavby areálu bývalé
„Fruty“, o které jsme informovali
v lednových a únorových Listech.
Anketní lístky si můžete vyzved-
nout a odevzdat v podatelně MěÚ
Lysá nad Labem, v Městské kni-
hovně Lysá nad Labem nebo v ČD
centru železniční stanice Lysá nad
Labem. Maketa návrhu zástavby

areálu bývalé Fruty je pro veřej-
nost zpřístupněna ve studovně
Městské knihovny Lysá nad
Labem do 30.4.2007. Předem
děkuji za každý odevzdaný anket-
ní lístek, který napomůže radě
města a zastupitelstvu města při
rozhodování o zástavbě předmět-
ného pozemku.

Za odbor městského investora
Jana Javorčíková

EUREST drží laťku vysoko
Ani ve 12. ročníku ankety „100

nejvýznamnějších firem České
republiky“ nenašel EUREST ve
svém oboru přemožitele. V odvět-
ví Pohostinství a ubytování jsme
se opět umístili na skvělém prv-
ním místě. Před kvalitou našich
služeb se musela sklonit celá řada
významných společností poskytu-
jících cateringové a hotelové služ-
by. Diplom, který jsme obdrželi,
je velkým oceněním úrovně pos-
kytovaných služeb, přístupu k ho-
stovi a v neposlední řadě přispění
naší společnosti k čistotě podnika-

telského prostředí. Pro nás eures-
ťáky je tato cena výzvou - neu-
snout na vavřínech, dále zlepšovat
naše služby, přicházet s novými
nápady a podněty, naslouchat
potřebám klientů. Naše snahy
odborná veřejnost dokáže ocenit.
Výsledky:
1. EUREST s.r.o.
2. OREA HOTELS a.s.
3. Kateřinská Hotel s.r.o.
4. TOP HOTEL Praha s.r.o.
5. Lázně Teplice v Čechách a.s.

Miroslav Votruba,
obchodní ředitel

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

11. ročník fotosoutěže
na tato témata:

1. Dřevo živé i neživé
2. Krásy architektury
3. Člověk a zvíře

Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografií
min. formátu 13 x 18 cm. 
Každý snímek označte těmito údaji: jméno, příjmení, adresa
bydliště. 
Autoři nejúspěšnějších fotografií ve všech kategoriích budou
odměněni peněžními poukázkami na nákup zboží dle vlastního
výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem, nám. B.
Hrozného 185 v hodnotě:

1. místo 2.000,- Kč
2. místo 1.000,- Kč 
3. místo 500,- Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2007 na MěÚ Lysá n. L.,
odbor kultury, pí. Alena Frankeová

Fotografie, které získají cenu, se autorům nevrací, ostatní bude
možno vyzvednout po vyhlášení vítězů na odboru kultury pouze
osobně.

Spolek pro rozvoj  města Lysá nad Labem
vyhlašuje

pod záštitou poslance Evropského parlamentu Mgr. Hynka Fajmona

SOUTĚŽ NA LOGO SPOLKU
Návrh, zpracovaný v křivkách a CMYK barvách 

(např. programy Corel DRAW, Ilustrátor), 
je nutno poslat na e-mailovou adresu: stastny.vladislav@centrum.cz

spolu s adresou, případně s tel. číslem a e-mailovou adresou soutěžícího.

Vítěz soutěže obdrží peněžitou odměnu ve výši 2 000 Kč a pro první tři je připraven
poznávací dvoudenní zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.

U z á v ě r k a  s o u t ě ž e  j e  3 0 .  4 .  2 0 0 7

Omezující podmínky: soutěž je určena pro osoby

1. starší patnácti let a mladší devatenácti let 
(platí pro kalendářní rok 2007)

2. mající trvalé bydliště v Lysé nad Labem nebo
jsou žáky některé školy v Lysé nad Labem.

Případné dotazy je možno směrovat na předsedu 
Spolku pro rozvoj města Lysá nad Labem V.Šťastného, 

tel. č. 721 649 337, e-mail: stastny.vladislav@centrum.cz    

R a d a  S p o l k u  p r o  r o z v o j  m ě s t a  L y s á  n a d  L a b e m
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PROGRAM DUBEN
Kino Café Bar HOGO FOGO

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

e-mail: alesh@hogo.cz
otevřeno st-so 18:00-24:00,

ne 15:00-22:00 

D U B E N

ne 1.4. - 15:00 DIVADLO PRO DĚTI 
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY 

J. ČAPKA
Divadlo AHA! uvádí divadelní představení

pro děti od 4 let, ve kterém se představí
Kateřina Táborská a Miroslav Táborský.

st 4.4. - 20:00 FILM
HANNIBAL - ZROZENÍ 

(USA/VB/FR, 2007, 117 min.)
Děj drsného thrilleru o zrození proslulého
kanibala Hannibala Lectera začíná v době

2. světové války. 

čt 5.4. - 20:00 FILM
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ  

(USA, 2006, 87 min)
Zběsilou akční jízdu řídí profesionální
zabiják, jemuž bývalí kolegové vpravili 

do žil „sajrajt z Pekingu“, a aby neumřel 
(a mohl se pomstít), musí si pořád držet

zvýšenou hladinu adrenalinu… 

pá 6.4. - 20:00 FILM
DREAMGIRLS 

(USA, 2006, 131 min.)
Muzikál plný soulové hudby sleduje v 60. 

a 70. letech dívčí vokální trio na cestě 
za slávou 

so 7.4. - 19:30 FILM
JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ 

(ČR, 2007, 67min.)
Víte, co se stane, když si člověk přišije cizí

ucho? Můžete v noci na Žižkově potkat
džina, který splní všemožná přání? Myslíte
si, že jsou ještě místa, kde se zastaví čas? 

so 7.4. - po filmu HUDBA
SUNFLOWER BITCHES DJ'S

ne 8.4. - 15:00 FILM PRO DĚTI
SPLÁCHNUTEJ 

(VB/USA, 2006, 86min.)
Snobský myšák z lepší společnosti se

nešťastnou náhodou ocitne v odpadním
potrubí, které vede do drsného světa,

v němž nepřežije každý…

čt 12.4. - 20:00 FILM
SEJMI ESO 

(USA/FR/VB, 2007, 108 min.)
Mafiánský kápo vypíše milionovou odměnu
na hlavu chlapa, jenž padl do rukou policie

a svým svědectvím by ho mohl zničit. 

pá 13.4. - 20:00 RODINNÝ  FILM
ŠARLOTINA PAVUČINKA 

(USA, 2006, 113 min.)               
Podle oblíbené dětské knížky vznikla 

idylická „pohádka“, v níž tvůrci kombinují
živé herce a skutečná, počítačově upravená

zvířata.

so 14.4. - 18:30 FILM
KRÁLOVNA 

(VB/FR/IT, 2006, 97 min.)
Životopisné drama o královně Alžbětě II. 

se odvíjí na půdorysu zvláštního 
vztahového trojúhelníku, jehož vrcholy
tvoří důstojná panovnice, ministerský 

předseda Tony Blair a britský lid. 

so 14.4. - po filmu KONCERT  
MAKENZEN                       

- hudební bonus v podobě Liberecké kapely
hrající ve stylu country noir

ne 15.4. - 15:00 FILM PRO DĚTI
V TOM DOMĚ STRAŠÍ 

(USA, 2006, 91 min.)
Animovaný film o dětech ve strašidelném

domě 

čt 19.4. - 20:00 FILM 
ROCKY BALBOA 

(USA, 2006, 102 min.)
Pošesté a naposledy se vrací Sylvester
Stallone jako nezničitelný boxer Rocky.

pá 20.4. - 20:00 RODINNÝ  FILM 
MAHARAL - TAJEMSTVÍ 

TALISMANU 
(ČR, 2007, 100 min.)

V české variaci na Šifru mistra Leonarda
pátrá doktorka filozofie, zkušený historik

a americký dobrodruh po tajemství 
talismanu, který ukazuje cestu k pokladu.

so 21.4. - 19:30 FILM
APOCALYPTO 

(USA, 2006, 130min.)
Mladý indián se má stát obětí mayských

rituálů a vydává se na zběsilý úprk 
pralesem… Velkofilm Mela Gibsona.

st 25.4. - 19:30 DIVADLO
DIVADLO AHA! - ŽENITBA 

Groteskní komedie o honu na nevěstu,
o lásce bez lásky a o tom, že za všechno se

platí - i za to, co není na prodej. 

čt 26.4. - 20:00 FILM
BABEL 

(USA, 2006, 142 min.)
Režisér 21 gramů a Amores perros natočil

v podstatě potřetí to samé, přesto jeho
spletenec tragických osudů přináší 

jedinečný zážitek. 

pá 27.4. - 20:00 FILM
JAKO MALÉ DĚTI 
(USA, 2006, 130 min.)

Ústřední hráči příběhu tvoří známý 
milostný trojúhelník, jehož potenciální 

přítomnost provází většinu manželských
soužití od nepaměti. 

so 28.4. - 20:00 KONCERT  
GIFTES (Liberec)

- koncert  ve stylu latin gypsy   

ne 29.4. - 15:00 FILM PRO DĚTI
PAST NA ŽRALOKA 
(USA, 2006, 130min.)

Malý rybí kluk se přistěhuje na nový útes
a brzy se tu zamiluje. Na jeho vyvolenou 
si ale brousí zuby zlý žralok, který ovládá

celé okolí a chce šupinatou slečnu 
přinutit ke svatbě… 

Na duben připravujeme:
ne 6.5. - 18:00 - VRATNÉ LAHVE - film

st 9.5. - 20:00 - 
VANDA HYBNEROVÁ a SAŠA

RAŠILOV - OMÁMENÝ KOLOTOČ 
- Komedie Saši Rašilova a Vandy

Hybnerové. Inspirací se stala hra Arthura
Schnitzlera DIE RIEGEN (REJ). 

Dva herci roztáčí kolotoč deseti postav 
v deseti milostných dialozích. Kruh 

je uzavřen v jednom století a v jedné
omamné touze mezi mužem a ženou. 

Předprodej v Kino Café Baru.

Program vznikl za finanční podpory MěÚ Lysá nad Labem a Středočeského kraje.
Změna programu vyhrazena

Blahopřejeme
Citát: „Nejlépe vidíme srdcem.“

Antoine de Saint-Exupéry

Městský úřad v Lysé nad Labem blahopřeje jubilantům,
kteří oslavili své významné narozeniny v měsíci březnu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
pan Václav Mrkvička
paní Libuše Tržická 
paní Anna Váňová

paní Bohumila Pitterlová

85 let
pan Oldřich Gregor

90 let
pan František Synek

paní Josefa Zavadilová
paní Berta Němcová

91 let
paní Marie Zítová

93 let
paní Štěpánka Veselá 

94 let
pan Josef Henyš

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

CUKRÁRNA - OBČERSTVENÍ U PIXŮ
Palackého ul., Lysá n/L - Litol ● Otevřeno denně 7.00 - 22.00 hod.

NABÍZÍME: zákusky, chlebíčky, výbornou kávu tureckou i esspreso, točené pivo
Plzeň 12°, Gambrinus 10°, Krušovice Mušketýr, lahůdky, denně čerstvé pečivo 

a chléb, cukrovinky, denní tisk, apod. ● Přijímáme objednávky na zákusky, celé
dorty (šlehačkové, máslové i speciál), medovník, chlebíčky, saláty atd. 

● Příjemné zahradní sezení

31.3.-13.5. Meditace o růži - Výstava v Muzeu B.Hrozného
1.4. Pohádkové nepohádky J.Čapka

Divadelní představení Divadla AHA! pro děti od 4 let
15.00 v kině na Husově nám.

2., 16., 23. a 30.4. Břišní tance pro ženy 18.00 hod. v Městské knihovně
4. a 18.4. Kurz drátování - 16.30 hod. v Městské knihovně
7.4. SUNFLOWER BITCHES DJ´S

Hudební večer po filmu „Jedné noci v jednom městě“
v kině na Husově nám.

9.4. Spirituál kvintet - 17.00 hod. Velikonoční koncert v kostele sv. Jana
Křtitele

12.-15.4. Výstava - Elegance 2007 - Dovolená a volný čas 2007
Výstaviště

12., 19. a  26.4. Břišní tance pro děti - Městská knihovna
15.15 hod. začátečníci - 16.00 hod. pokročilí

14.4. MAKENZEN
Koncert liberecké kapely po fimu"Královna" 
v kině na Husově nám.

15.4. Podkova cup 2007 - Kulečníkový turnaj v restauraci u Podkovy
21.4. Zájezd do Botanické zahrady Univerzity Karlovy

(akce v rámci „Dne země 2007“)

23.4. Tvořivé odpoledne - 16.00 hod. v Městské knihovně
25.4. Ženitba

19.30 hod. Představení Divadla AHA! v kině na Husově nám.

26.-29.4. Výstava - Senior-Handicap: Aktivní život 2007 - Narcis 2007
Výstaviště

28.4. 9.00 hod. promítání ekofilmů v městské knihovně
(akce v rámci „Dne země 2007“)

28.4. Exkurze do „Bludnice s ptačí budkou“
14.00 hod.  sraz u vrátnice do zámec. parku
(akce v rámci „Dne země 2007“)

28.4. GIFTES - 20.00 hod. koncert liberecké kapely v kině na Husově nám.
5.5. Cyklovýlet „Na kole do druhohor“

13.30 hod. sraz před radnicí (akce v rámci „Dne země 2007“)

8.5. Kladení věnců u příležitosti oslav osvobození od fašismu
9.00 sraz před městským hřbitovem

9.5. „Omámený kolotoč“ - Komedie Saši Rašilova a Vandy Hybnerové
20.00 v kině na Husově nám.

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

na www.otomtoje.cz.

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

Taneční kurz září - prosinec 2007
Kurz tance a společenské výchovy bude 
probíhat pod vedením Ladislava Fišera 

v sále Záložna v Benátkách n. J. 
o sobotách od 17 hod.

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 Benátecké Vrutici.

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

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

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

Př ih lás i t  s e  můžete  od  února  do  kvě tna  2007  
na Městském úřadě v Lysé n.L., u paní Frankeové - odbor kultury 
(tel. 325 510 212), avšak pouze do naplnění kapacity, která činí 35 párů. 
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.

Pro registrované pacienty
těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská / mobil:
602 830 242

MUDr. Dáňová / mobil:
728 234 392

MUDr. Dalecký
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

Po 2.4. MUDr. Čerňanská
Út 3.4. MUDr. Matasová
St 4.4. MUDr. Chocholová
Čt 5.4. MUDr. Pokorná
Pá 6.4. MUDr. Chocholová
So 7.4. MUDr. Čerňanská
Ne 8.4. MUDr. Čerňanská
Po 9.4. MUDr. Čerňanská
Út 10.4. MUDr. Matasová
St 11.4. MUDr. Chocholová
Čt 12.4. MUDr. Dáňová
Pá 13.4. MUDr. Čerňanská
So 14.4. MUDr. Matasová
Ne 15.4. MUDr. Matasová
Po 16.4. MUDr. Čerňanská
Út 17.4. MUDr. Matasová
St 18.4. MUDr. Chocholová
Čt 19.4. MUDr. Dáňová

Pá 20.4. MUDr. Matasová
So 21.4. MUDr. Dáňová
Ne 22.4. MUDr. Dáňová
Po 23.4. MUDr. Čerňanská
Út 24.4. MUDr. Matasová
St 25.4. MUDr. Chocholová
Čt 26.4. MUDr. Dáňová
Pá 27.7. MUDr. Dáňová
So 28.4. MUDr. Chocholová
Ne 29.4. MUDr. Chocholová
Po 30.4. MUDr. Čerňanská
Út 1.5. MUDr. Matasová
St 2.5. MUDr. Chocholová
Čt 3.5. MUDr. Dáňová
Pá 4.5. MUDr. Chocholová
So 5.5. MUDr. Čerňanská
Ne 6.5. MUDr. Čerňanská

Duben 2007

Zveme Vás na 

VELIKONOČNÍ 
KONCERT 

skupiny Spirituál Kvintet
dne 9. dubna od 17 hodin
do kostela sv. Jana Křtitele

Den Země 2007
Po zahajovací akci letošního

roku - úklidu studánky pod
Viničkami jsme pro vás připravili
opět několik zajímavých námětů
jak strávit jarní dny. Inspirací při
přípravě nám byl Den Země (22.
duben). 

V sobotu 21. dubna se náš
zájem bude ubírat směrem
k Botanické zahradě Univerzity
Karlovy v Praze. Jako instituce
patří k nejstarším evropským
botanickým zahradám. Její vznik
je kladem do roku 1775. Současné
místo není sice původní, ale i tak
nás zaujme na ploše 3,5 ha sbírka
kaktusů a sukulentů, rostlin vlh-
kých subtropů, velké a staré
exempláře cykasů a kamelií. Za
zmínku stojí i jedna z nejstarších
v Evropě pěstovaných metasekvo-
jí. Sraz zájemců bude v 9.10
u pokladen ČD Lysá n. L.
Vstupné do skleníků je 25 nebo
15 Kč. V případě pěkného počasí
je v plánu i návštěva vybraných
zahrad v okolí.

Zpestřením letošního programu
bude volné promítání ekofilmů
v Městské knihovně v Lysé n. L.,
které se uskuteční v sobotu 28.
dubna od 9.00. Ke zhlédnutí

budou filmy zapůjčené z Ekofilmu
2006. Tématem nebude jen ochra-
na druhů nebo klimatu, ale napří-
klad i ochrana krajiny a kulturního
dědictví. Na dopolední blok filmů
naváže od 14.00 malá terénní
exkurze „Do Bludnice s ptačí
budkou“. Sraz zájemců bude
u vrátnice do zámeckého parku.
Účastníci s vlastnoručně vyrobe-
nými budkami jsou vítáni. 

Závěrečným a fyzicky poněkud
více namáhavým výletem bude
cyklojízda „Na kole do druho-
hor“. Zájemcům budou odhaleny
tajemné metasekvoje - stromy,
které byly pro svět objeveny
znovu až v roce 1941 v Číně. Do
té doby byly pokládány za vyhy-
nulé. Od tajemných stromů se
poté vydáme na Přerovskou hůru,
kde nám odborníci z Polabského
muzea Poděbrady v rámci malé
přednášky povědí zajímavosti ze
vzdáleného světa druhohor. Sraz
zájemců bude v sobotu 5. května
ve 13.30 na Husově náměstí před
starou radnicí. Další zájemci se
budou moci připojit v cca 13.50 na
litolském mostě.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

www.ekobrana.net
U příležitosti Dne Země 2007

bychom Vám rádi představili nově
zřizované internetové stránky
odboru životního prostředí
Městského úřadu Lysá nad
Labem. 

Jejich úkolem je zájemcům
poskytnout informace v oblasti
životního prostředí ve správním
obvodu města Lysá nad Labem.
Stránky, které jsou zatím ve výstav-
bě, budou průběžně aktualizovány,
což oceníte zejména při zveřejňo-
vání plánovaných a nebo shrnutí
uskutečněných akcí v oblasti envi-
ronmentálního vzdělávání. 

Již nyní zde můžete najít infor-
mace o zvláště chráněných úze-
mích, památných stromech, regist-
rovaných významných krajinných
prvcích, problematice lesnictví
a myslivosti nebo třídění odpadů.
Naším cílem bude i v rámci zkva-
litňování veřejné správy ve spolu-
práci s odborem správy majetku
města informovat občany o připra-
vovaných velkých akcích v oblas-
ti městské zeleně.

Odkaz na stránky je www.eko-
brana.net. 

Za odbor životního prostředí
Luděk Horčička
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Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ 
- přízemí), 289 22 Lysá nad Labem,
tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz;
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 4. a 18. dubna 2007

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

přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Kurz vyrábění pod vedením Míši Baštecké

Tvořivé odpoledne
Kurzy se konají v pondělí 23. dubna 2007 

od 16.00 hodin.
Kurzovné je včetně materiálu celkem 50,- Kč.

Přezůvky, nůžky a zástěru nebo staré tričko s sebou!

11

22

Břišní tance pro ženy 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- pokračujeme v pondělí
2., 16., 23. a 30. dubna 2007 od 18.00 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

33

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ 
- ve čtvrtek 12., 19. a 26.  dubna 2007

- 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 !

44
Vzpomínka na Velikonoce

zúčastnilo až sto chlapců od šesti
do čtrnácti roků. Celý obřad měl
přesný řád. V čele průvodu šli
takzvaní páni. To byli ti nejstarší,
bez řehtaček, pouze s vrbovými
pomlázkami. Za nimi pak šik tra-
kařů se vydal na cestu obcí. Cesta
začínala u místní kapličky modlit-
bou, která se ještě opakovala
u křížku na rozcestí. Ranní řehtá-
ní začínalo v pět hodin a část
chlapců, většinou těch starších,
spala v některé stodole na slámě,
aby byl zaručen včasný nástup.
Část těch, kterým z pochopitel-
ných důvodů rodiče nedovolili
nocování ve stodole, se přidávala
cestou. Bývalo občas zima, a tak
pochod byl spíše úprkem a mod-
litby úsporně zkráceny. Hlavním
dnem však byla sobota. 

Poslední řehtání bylo totiž spo-
jeno s koledou. Chodilo se dům
od domu, páni nesli koše na vajíč-
ka a papírové pokladničky na
peníze. Zpívaná koleda by byla
asi dnes považována za rasistic-
kou. Pokud mě paměť neklame,
uvedu ukázku: „Židi, Židi nevěr-
ní, jako psi černí, kopali jámu

Ježíši Pánu, aby ho jali, ukřižova-
li, na Velký pátek do hrobu dali,
na Bílou sobotu zas vykopali.
Jidáši, zrádče, cos to učinil, že jsi
svého mistra Židům prozradil. Za
to budeš v pekle sloužiti, Luci-
ferem ďáblem tam býti.“ A aby
bylo jasno, o co jde, tak se dodá-
valo: „Peníze jsou, vejce jsou, ať
vám jich slepice hodně nanesou.“
Vyvrcholením pak bylo dělení
kořisti. Nejvíce si ponechali páni,
na ty nejmenší obvykle zbyla jen
vajíčka. 

Já jsem se hodnosti pána nikdy
nedočkal. To jsem již navštěvoval
gymnázium a rodiče mně to, při
znalosti závěrečného aktu dělení,
již nedovolili. Věřte mi, bylo mi to
dlouho líto. Zjistil jsem, že se část
těchto zvyků do mojí rodné obce
opět vrátila. Řehtáčů je však
poskrovnu a na otázku, zda vědí,
proč řehtají a zda se modlí, jsem
nedostal odpověď. Celý smysl
tohoto dávného obřadu se smrskl
na recesi a zisk nějakých peněz.
Škoda, pro mne to jsou stále milé
vzpomínky, i když sedmdesát let
staré a místy děravé.

Václav Mrkvička

Pokračování ze str. 1

Beletrie pro dospělé
Fatima - F. Mirembe, My se máme,

my si vyhovíme - M. Plzák, Ty a já - J.
Cimický, Muž jenom pro mě - J. Lind-
sey, Za bílými mřížemi - V. Řeháč-
ková, Maharal - M. Bezouška, Konec
hodokvasu - Z. Beráková, Mapa z kostí
- J. Rollins, Ranhojičova mise - W.
Serno, Strážce boleslavského mystéria
- V. Vondruška, Šašci a blázni králů -
L.Y. Koláček, Trápení lásky - J. Cimic-
ký, Krajina s jednorožcem - L. Nová-
ková, Čí vinou - V. Pittnerová, Tajem-
ství divadla Moliére - J. Abrahamová,
Žíznivé sny osudu - J. Hofmanová,
S hlavou v písku - T. Kubátová, V pon-
dělí a ve čtvrtek - T. Kubátová

Naučná lit. pro dospělé:
Šlápněte do pedálů - J. Řehounek,

Osudové okamžiky - J. Řehounek,
Hawaii - L. Y. Koláček, Tradiční re-
cepty bez lepku, Sto filozofů, Čas sto-

leté války- J. Kovařík, Krajinou domo-
va s holí poutnickou - J. Bauer, Drsný
střed Evropy - Z. Čech, Patagonií
v sedle - D. Hála, Toulky českým
tajemnem - A. Česal, To nejzajímavěj-
ší z české přírody, Škola kreslení mód-
ních návrhů, Marie Valérie - M. Schad

Beletrie pro děti:
Kdysi dávno - S. Lanczová, Jak

slon k chobotu přišel - M. Cipprová,
Začarovaný poník, Poník v nebezpečí
- A. Bachner, Na statku - obrázkový
lexikon, Eliška a toulavá Hvězdička,
Eliška a statečný princ - D. Kimpton,
Pohádky čtyř větrů - L. Aškenazy,
Únos dračího rytíře, Rozhodující bitva
- T. Brezina, Motýlí čas - R. Zadinová,
Čarodějky - B. Hrůzová, Příliš brzy
dospělá - Z. Francková, Další pětimi-
nutové pohádky pro princezny

Naučná lit. pro děti:
Dinosauři, Vikingové

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Pro děti: V tom domě straší!, Jako
Mike 2
Komedie: Klik, Ricky Bobby:
Nejrychlejší jezdec, Ďábel nosí Pradu,
Ro(c)k podvraťáků, Don Juan De
Marco

Napětí: Černá Dahlia, Iluzionista,
Potomci lidí, Směr smrt
Válečný: Kokoda
Historické: Řím 1-5, Kupec benátský
Ostatní: Let´s Dance
Dobrodružný: Flyn Carsen 2

Nové videokazety ve videopůjčovně

Městská knihovna Lysá nad Labem 
Vám nově nabízí:

BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
ČERNOBÍLÉ

A4 za 15,- Kč

A3 za 25,- Kč

A4 za 2,- Kč

A3 za 4,- Kč

NOVĚ

SLEVA

!!! MNOŽSTEVNÍ SLEVY !!!!
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Velký pátek je výzvou
Už podruhé neprošel poslane-

ckou sněmovnou návrh, aby byl
Velký pátek vyhlášen státním svát-
kem. Pro naše české poměry je pří-
značné, že poslanec, kterému na
tomto svátku tolik záleží, stále
zaměňuje den Ježíšova ukřižování
za den jeho vzkříšení. Ale budiž.
Jako dítě na náboženství nejspíš
nechodil, takže má polehčující
okolnost. Možná si chce svou
zbožnou iniciativou prostě jen
vykompenzovat „hříchy mládí“.

Vyhlásit Velký pátek státním
svátkem se ovšem snaží i některé
církevní kruhy. Tento návrh je
například po léta stálici mezi usne-
seními evangelických synodů. Za
totality se jím dráždila státní sprá-
va, dnes je atraktivní zejména tím,
že ho má realizovat někdo jiný.
Návrh, že mají jít na Velký pátek
všichni evangelíci do kostela, by
určitě takovou podporu nedostal.
Kdo ví, jestli by ho synod z něja-
kých „vážných teologických důvo-
dů“ vůbec neodmítl.

Přitom jde právě o identifikaci
s obsahem tohoto dne. Velký pátek
je výzvou k tomu, vyjádřit svůj
postoj a sdělit svému okolí: Vážím
si těch, kteří se obětovali. Ať už na
popravišti, na bojišti, v zápasu se
zločinem, v otrocké práci nebo

prostě tím, že preferovali správné
před výhodným. Jako hroby nezná-
mého vojína připomínají padlé ve
válkách, tak Ježíšův velkopáteční
kříž připomíná všechny, kteří se
obětovali pro druhé.

Viděno z tohoto úhlu, není
Velký pátek typicky náboženským
svátkem. Do kostela může v tento
den - aniž by si jakkoli zadal - při-
jít i bezvěrec. Vyjádřit vděčnost
těm, z jejichž prolité krve žiji, by
mělo být projevem obecně lidské
duševní hygieny. Kdo tuto vděč-
nost nepociťuje, je sociálně nedo-
zrálý. Jeho svět naplňuje jen jeho
zbytnělé já, kamkoli se podívá, vidí
jen sám sebe. Život v takovém
světě je umrtvující a chudý.

Jeden jediný, který přijde na
Velký pátek do kostela, znamená
pro člověka i pro společnost víc
než poslaneckou sněmovnou pro-
dloužený víkend. Vyjádřená vděč-
nost nás totiž staví na stranu toho,
co oceňujeme. Každý, kdo z ohledu
na druhého slevuje ze svých náro-
ků, otevírá svým jednáním dveře
životu. Velikonoce pojmenovávají
onu novou a nadějnou perspektivu,
kterou před světem Velký pátek
otevírá, slovem „vzkříšení“.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Evangelické bohoslužby 
o Velikonocích v Lysé nad Labem

6. 4. Velký pátek
18,00 bohoslužby s večeří Páně (kostel)
8. 4. Velikonoční neděle
9,00 bohoslužby s večeří Páně (kostel)
9. 4. Velikonoční pondělí
9,00 bohoslužby, pěvecký sbor a orchestr (kostel)

Římskokatolická farnost Vás zve 
na velikonoční bohoslužby 
do kostela sv. Jana Křtitele

1.4. Květná neděle - Liturgie bude slavena 
v obvyklém čase nedělních bohoslužeb.
5.4. Zelený čtvrtek - Budeme společně slavit liturgii 
ustanovení Eucharistie v 18 hod. v Lysé n. L.
6.4. Velký pátek - Liturgie utrpení Páně se bude konat 
v Lysé n. L. od 18 hod.
7.4. Bílá sobota - Obřady vigilie vzkříšení se budou slavit 
při západu slunce ve 20 hod.
8.4. Hod Boží, neděle - Liturgie bude slavena 
v obvyklém čase nedělních bohoslužeb.
9.4. Velikonoční pondělí - Liturgie bude slavena 
v obvyklém čase nedělních bohoslužeb.
Od 17 hod. vystoupí v kostele v Lysé n. L. skupina 
Spirituál Kvintet.

MŠ Mašinka vyjela do roku 2007

Jako zabloudilý Ježíšek objevil
se na začátku roku na prahu
mateřské školy náš sponzor, pan
František Vodička, obchodní ředi-
tel firmy S.M.V. s. r. o. Lysá nad
Labem. Jak jinak. Přinesl dárek.
Čtyři velké bedny plné hraček.
Skoro dvě hodiny vybalovala, tří-
dila a přebírala paní ředitelka sta-
vebnice, společenské hry pro
malé, auta a autíčka, barbínky,
kočárky, skládačky, puzzle a další
maličkosti. Ta nádhera zaplnila
celou hlavní chodbu a nadšené
děti zapomínaly na maminky

a tatínky, kteří si pro ně přišli, aby
si je odvedli domů. Teprve příslib,
že druhý den si s některými dárky
pohrají, napomohl k pomalému
vyprázdnění školky.

Některé hračky se ale podařilo
uschovat, aby při chystaných jar-
ních akcích posloužily jako ceny
pro naše malé soutěžící. Vedle tra-
diční zahradní slavnosti a oslavy
Dne dětí chystáme i další překva-
pení. Hračky od pana Vodičky
jako ceny - to tu ještě nebylo. Dě-
kujeme, pane Vodičko!

Mašinka začátkem roku nejen
děkuje, ale s prosbou se obrací na
všechny, které potěší šťastné dět-
ské oči. Sbíráme modely vláčků,
vagonků, mašinek a všeho, co
k nim patří. Prvními vlaštovkami
ve sbírce jsou dřevěná lokomotiva
vyrobená ve věznici v Jiřicích,
jejíž výrobu inicioval pan Mgr. Jan
Hodek, kterému patří naše podě-
kování a její litinová „sestřička“
pochází z dílny pana Milana
Brynycha. Své místo najdou ve
vestibulu malé budovy naší MŠ.
Pokud můžete rozšířit vznikající
„mašinkovské depo“, rádi váš
dárek přijmeme. Navštivte nás

nebo volejte tč. 325 551 236, 325
551 421.

Ještě jedna zpráva stojí za uve-
řejnění. Celý zaměstnanecký tým
školy absolvoval dne 31.1.2007
školení první předlékařské pomo-
ci, protože bylo nutné zlepšit eru-
dici zaměstnanců v této důležité
oblasti. Děláme sice vše pro to,
abychom znalosti zdravotní po-
moci nemuseli využít, je však
dobré být připraven i na mimořád-
nou událost. V uvedený den jsme
museli výjimečně ukončit provoz
již po obědě. Za mimořádné

„vyklizení školky“ do 13,00 hodin
patří poděkování všem rodičům
našich dětí.

Mimořádné pomoci se Mašince
dostalo po větrné smršti, která způ-
sobila škodu i na jedné ze školkov-
ských budov. Utržený hromosvod
a dešťové svody téměř ihned opra-
vil pan Josef Kucziak, klempíř
z Lysé nad Labem. Poděkování na
tomto místě mu patří, neboť práci
provedl velmi ochotně a školce ji
poskytl bezplatně. 

Nakonec zpráva o velkém oče-
kávání v MŠ Mašinka. Díky inicia-
tivě zaměstnanců MŠ Mašinka
byla podána žádost k úřadu Stře-
dočeského kraje o udělení grantu
k vybudování moderního dětského
hřiště v areálu naší zahrady. Pokud
by nám byl grant udělen, věříme,
že potěšíme děti a příjemně pře-
kvapíme rodiče i lyskou veřejnost.
S velkou radostí bychom v někte-
rém z příštích čísel Listů informo-
vali o udělení grantu a začínající
akci. Zatím stále věříme, že uspě-
jeme. Pokud nám fandíte, držte
palce.

Štěpánka Stehnová,
Jaroslava Černá
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Turistické noviny „Střední Po-
labí“ jsou téměř 5 let staré noviny.
Listy již trochu zažloutlé. Je v nich
však tolik moudrostí, že je znovu
pročítám. 

Pana magistra Petra Kopec-
kého, který byl iniciátorem založe-
ní těchto novin, jistě potěší, že
jeho snaha vydávat je, nebyla
marná. 

Jen přehled zajímavostí
„Střední Polabí“ čítá 112 měst,
městeček a vesnic, které stojí za
zhlédnutí. Sepsat jejich paměti-
hodnosti byla vskutku práce mra-
venčí a toto úsilí zasluhuje velké-
ho poděkování. Každý článek
v tomto čísle má svou hodnotu.
Naše čtenáře „Listů města Lysé
nad Labem a okolí“ budou jistě
zajímat, tak jako mne, znalosti
o Lysé n. L. Na straně č. 2 je
pozvání k jarním toulkám lyským
zámeckým parkem:

„Lysá n. L. - Zdejší zámecký
park prošel od XVII. století roz-
sáhlým a složitým vývojem. Z pra-
menů se dočítáme, že to byla nej-
prve šafranice, pak štěpnice pod
zámkem. Z nich a části lesního
porostu majitelé panství přetváře-
li prostředí do okrasné zahrady, až
do konečné podoby francouzského
parku. Byl to František Antonín
Špork, který zde uplatnil zkuše-
nosti z Kuksu, ale i poznatky ze
svých návštěv barokních sídel
a parků.

Špork vytvořil půvabný park,
zachovalý v podstatě dodnes.
Zakládal si na vytváření romantic-
kých zákoutí a habrových špalíků
vytvářejících loubí. Přírodní sce-
nérii oživil souborem soch, který
v evropském sochařství nemá
obdoby. Zachycuje totiž v kameni
ztvárněný koloběh přírody a pro-
středí, které člověka obklopuje. Je
zajímavé, že se zde, na rozdíl od
Kuksu, jako stárnoucí, zmoudřelý
šlechtic přiklání k prostému moti-

vu - člověk a příroda. Neodpustí si
však alespoň ono memento -
„pamatuj, člověče, že jsi smrtelný
a Pán jednou zváží tvé skutky na
světě.“

Sochy v parku lze rozdělit do
několika alegorických cyklů.
V hlavní osové aleji jsou umístěny
sochy dvanácti měsíců. Na zrcad-
lech podstavců je nezřetelný
německý text, autorsky připisován
samotnému hraběti. Je v něm
stručná charakteristika daného
měsíce a - jak již bylo řečeno -
ponaučení pro věčnost. Postavy
měsíců okouzlí diváka rokokovou
křehkostí, hravostí a lehkostí. Co
neuměl sochař vyjádřit vnitřním
popisem, vypodobnil vnějším
zobrazením, jako dobové úbory,
muskulatura mužů, esovité natoče-
ní postav, pečlivé propracování
detailů a atributů. Autorem je
František Adámek z Benátek. 

Na schodištích mezi 1. a 2.
zámeckým parterem můžeme obdi-
vovat alegorické putti znázorňující
živly, světadíly, Den a Noc.
Nejjižněji to jsou alegorie tehdy
známých světadílů: Afriky,
Ameriky, Evropy a Asie. U pro-
středního schodiště alegorie Dne
a Noci, které nesou na svých ští-
tech symboly Slunce a Měsíce.
Severní schodiště je osazeno ale-
goriemi živlů: Ohně, Země,
Vzduchu a Vody. Na rozhraní obou
parterů můžeme ještě obdivovat
sochy čtyř ročních období (rovněž
z dílny Františka Adámka), zhoto-
vené v roce 1735. Jsou svojí křeh-
kostí a skladební vyvážeností vyvr-
cholením celého lyského souboru.
Soubor je doplněn sochami lvic,
lvů a sfing, na prostředním scho-
dišti pak ještě sochami Venuše
a Adonise. 

V období klasicismu byl soubor
soch obohacen ještě šesti antický-
mi božstvy a sedmi alegoriemi svo-
bodných umění. Z posledně jme-

novaných se zachovaly pouze tři.
Pocházejí z dílny Ignáce Michala
Platzera a jsou charakteristické
plností a oblostí tvarů a jemně
zřasenou draperií, volně splývající
k zemi. 

Na francouzský park pak velmi
citlivě navazuje park anglický,
v němž můžeme procházku zakon-
čit. Celý areál zapůsobí na každé-
ho návštěvníka svojí prostotou,
krásou a zajímavostí, barvitým
projevem, tak typickým pro umění
barokního českého venkova.“

V přehledu zajímavostí „Střed-
ního Polabí“ je mnoho, co bychom
měli o Lysé vědět všichni Lysáci,
ale určitě tomu tak není. 

Opět cituji:
„LYSÁ NAD LABEM - Muze-

um B. Hrozného, nám. B. Hroz-
ného 265 tel.: 325 551 868. 

Stálá expozice: „Staré orien-
tální kultury v životě a díle
Bedřicha Hrozného“ (rozluštitel
jazyka Chetitů). Otevřeno celo-
ročně mimo Po a Ne 9 - 11.30
a 12.30 - 15.30 hod. 

Areál sboru Českobratrské círk-
ve evangelické s typickým pozdně
barokním tolerančním kostelem
(r. 1789), evangelickou školou a fa-
rou, v níž se narodil orientalista
Bedřich Hrozný. Prohlídka se struč-
ným výkladem je možná po před-
chozí dohodě, tel. 325 551 024.

Barokní trojkřídlý zámek (dnes
domov důchodců), byv. klášter,
v zámeckém parku francouzská
zahrada s jedinečným komplexem
barokních soch, též anglická část.
Pod zámkem barokní kostel sv.
Jana Křtitele s ohradní zdí a tři-
nácti sochami, barokní radnice
s podloubím a rodný dům Rudolfa
Jedličky, zakladatele známého
pražského ústavu. V místní části
Litol barokní kaple Panny Marie

a kubistická vila v areálu bývalého
cukrovaru.

V okolí města při železniční trati
směrem na Prahu barokní kaple sv.
Václava - zbytek eremitáže hraběte
Šporka, jejíž součástí bývala pous-
tevna se zahradou, plastikami, fon-
tánami a větrným mlýnem.

Severozápadně za městem pří-
rodní rezervace „Hrabanovská
černava“ s mokřady a slatinnými
loukami, na jih za Labem rezerva-
ce „Vrť“ - zbytek lužního lesa..
Naučná stezka do Čelákovic.“

Je mně osudem dopřáno, abych
se mohla tímto krásným parkem
procházet. Je však tak krásný jako
býval za hraběte Šporka? Žel není.
Čas pracuje v jeho neprospěch.
Zvláště přijde-li taková vichřice
jako letos.

Hrabě Špork měl své poddané
a ti mu pomáhali po různých
pohromách v úklidu lesa a cest.

Možná, při dobré vůli, bychom
mohli parku pomoci. My občané
města spolu se školními dětmi!
Přihlásí se někdo ve vrátnici
Domova důchodců na zámku
s hrabičkami v rukou?

Příroda nám poděkuje beze
slov jen svou krásou! Je to však
poděkování velké. Nejvíce to
ocení rodiče s malými dětmi, škol-
ní mládež při různých akcích,
návštěvníci parku, svatebníci,

kteří mají kouzelné prostředí
k fotografování, sportovci, kteří
mají čisté cesty pro závodní běh. 

V neposlední řadě také městský
úřad, který má na starosti celý park,
ale má jen jednoho zahradníka.

Převzato: Turistické noviny -
Střední Polabí, číslo 2, ročník 1,
30.dubna 2002, zdarma

Terezie Procházková,
Domov důchodců na zámku

Lysá n. L.

Pozvání k jarním toulkám lyským zámeckým parkem

Foto: V. Špígl

Foto: V. Špígl
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HROMADÍ SE VÁM DOMA STARÝ PAPÍR?
NEVÍTE, KAM S NÍM?

CHCETE POMOCI DĚTEM?

ANO?
PAK ČTĚTE DÁLE:

Základní škola J. A. Komenského 
pořádá pravidelné

PAPÍROVÉ ČTVRTKY

Od 8 do 16 hodin můžete přinést řádně svázané balíky
starého papíru a zanechat je na určeném místě 

ve vestibulu školy u hlavního vchodu.
Odvoz do sběrny je zajištěn.

Peníze za odevzdaný starý papír budou použity 
ve prospěch dětí  ZŠ J.A.Komenského.

Děkujeme předem.

Zveme Vás na 

IX. LYSKÝ MONTMARTRE
v  s o b o t u  2 3 . 6 . 2 0 0 7  o d  1 3 . 0 0  h o d i n  

v uličkách pod zámkem.

V pátek 22.6.2007 se koná v kině „Večírek na Seině.“
Pikantní vyprávění o historii Paříže. 

V hlavní roli Ladislav Zindulka.

Koupím byt v OV
nebo DV 3+1, k.k a větší v Lysé nad Labem, 
možno i ve špatném stavu před rekonstrukcí, 

s termínem stěhování nejpozději do 30. 6. 2007.
Nechci přízemí a poslední patro. Platím hotově.

Tel.: 777 888 875
e-mail: m.jirotka@centrum.cz.

Krásný RD s krytým bazénem
a čističkou v Přerově n. L. 2 + 1 a 1 + 1

po kompletní rekonstrukci v r. 2001, plynové ústřední
topení, zateplený, kanalizace, vlastní studna. 

Pozemek 1450 m2 rozdělený na užitkovou část 
se 2 skleníky a okrasnou část s krytým sezením u krbu.

Garáž s montážní jámou.
Po prodeji je možné ihned bez problémů žít.

Cena 3 850 000,- Kč             Telefon 604 613 850

Koupím byt v OV 3+1
a větší v Lysé nad Labem, nejlépe 

na Sídlišti. (ne přízemí ani poslední patro).
Tel: 603 54 17 17.

Základní škola v Přerově nad Labem 
přijímá žáky do všech ročníků 

Milí rodiče,
již nyní se rozhodujete, do které

školy umístit své dítě ve školním
roce 2007 - 2008.

Základní škola v Přerově nad
Labem přijímá žáky do všech roč-
níků. Co nabízíme?

Moderní školu rodinného typu.
Maximální počet 15 žáků ve třídě
umožňuje individuální přístup uči-
tele k potřebám každého dítěte.
Jsme jedinou školou v okruhu
10km, která může splnit podmínku
menšího počtu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných se skuteč-
ným osobním přístupem učitele
během běžného celodenního vzdě-
lávacího procesu. Dále nabízíme
široké spektrum školních aktivit,
moderní výukové metody, zájmové

kroužky zdarma, vynikající školní
družinu a zdravé stravování ve
školní jídelně.

V případě zájmu většího počtu
žáků z určitého směru, jsme schop-
ni zajistit školní autobus a dbát na
bezpečný odvoz všech dětí do
školy i domů. 

Srdečně vás zveme na prohlídku
školy během Dně otevřených dveří
v sobotu 28. dubna 2007 mezi
11.00 - 16.00 hodin. V obci se
v tento víkend zároveň koná tradič-
ní Vojtěšská pouť! Spojte zábavu
s návštěvou naší školy a přijeďte se
na nás podívat nebo kdykoliv zavo-
lejte.

Ředitelka školy PaeDr. Irena
Jarešová, telefon: 736 603 404,
ZŠ a MŠ Přerov nad Labem -
www.prerovnl.cz.

ELEGANCE 2007 - 12. 4. - 15. 4. 2007
12. výstava módy, obuvi a koženého zboží

DOVOLENÁ A VOLNÝ ČAS 2007 - 12. 4. - 15. 4. 2007
Výstava využití volného času a dovolené, sportu, zdraví a životního stylu.

SENIOR - HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2007 -
26. 4. - 29. 4. 2007
6. výstava pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma

NARCIS 2007 - 26. 4. - 29. 4. 2007
6. výstava narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin a zahradnické trhy
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Je obrazem našeho politického
neumění a všeobecně pokleslé
morálky. Ale popravdě se nedi-
vím. Kdo pozorně četl třeba jen
poválečného p. Masaryka, měl by
být imunní vůči zklamání. 

Jestliže jsme si půl století lhali
do očí a každodenně prožívali ve
všech podobách rozpor slov a či-
nů, pak nás nemohl minout stav,
který p. Peroutka vyjádřil hrůzným
verdiktem: „Náš mravní kapitál se
zhroutil“. To se nespraví za sedm-
náct let. Očekávám ale, že zane-
dlouho mládež zvedne politiku ja-
ko vlastní téma, že dosavadní aver-
ze z politiky vyvane a mladí do po-
litiky vstoupí s příznačnou vervou.

Politické strany musejí vyrůst

i početně - co to je nějakých dva-
cet - třicet tisíc členů na partaj.
Politická hnutí mají smysl, ale
základem vždycky budou politic-
ké strany. 

Třebaže politika nikdy nebude
ctnostnou, natož dokonalou. Je tu
prostě s námi a bez ní to nepůjde.
Proto o ni musíme dbát. Politik by
mohl být svým způsobem hrdin-
nou postavou, protože je z etické-
ho pohledu na každém kroku zmí-
tán hned třemi rozpory, třemi
svody narušujícími jeho integritu.
Rozpor mezi svědomím a stranic-
kou povinností, mezi ctí a prospě-
chem a mezi idejemi a pudovými
pohnutkami. Je to dost těžké, že?

Zdeněk Veselý

Politika nikdy nebude 
ctnostná

Vážení čtenáři, přiznávám, že se
některým z vás může zdát moje
občasné moralizování zbytečné a ne-
účinné. Budete mít pravdu. Každý
by si měl nejprve zamést před vlast-
ním prahem, mě nevyjímeje. Ti, na
které ve svých úvahách poukazuji,
většinou tento časopis nečtou a sluš-
ní čtenáři Listů nanejvýš pokývnou
souhlasně hlavou. Přesto si myslím,
že alespoň rodičům, učitelům, měst-
ským strážníkům, policii i vedení
města je třeba znovu a znovu připo-
mínat, že něco není v pořádku a nad
některými jevy nelze zavírat oči
nebo mávnout rukou.

Při svých každodenních pochůz-
kách městem vidím, že téměř nic, co
jsem již tolikrát kritizoval, se
nezlepšilo, naopak mnohdy i zhorši-
lo. Automobilů zamořujících ovzdu-
ší města přibývá snad geometrickou
řadou. Přejít ulici je dobrodružství
a auta stojí všude. Odpadky se na
některých místech opět hromadí.
Například za jižní zdí zámeckého
parku je jich již slušná skládka. Také
chodníky nezejí čistotou. Psím
exkrementům je nutno se vyhýbat
téměř v každé ulici. Výměny rozbi-
tých skel v drážním podchodu
možno počítat na desítky, škody na
desetitisíce. Sprejeři čmárají nadále
na každém viditelném místě.

Kouření mladých nerozumů je
častým obrazem v našem městě. Za
všechny uvedu tentokrát žákyně
učńovské školy. Osm dívek pospí-
chá na vlak. Všechny se však nejdří-
ve před školou zastaví, zapálí si
cigaretu a postupně při chůzi odha-
zují nedopalky na chodník. Když už
si chtějí mermomocí kazit zdraví,
neměly by nám alespoň zaneřáďovat
město. Myslím si, že by je měli pou-

čit učitelé. Když jsem já chodil do
školy, byla za kouření dvojka
z mravů. S kritikou by bylo možno
pokračovat donekonečna. 

Již antičtí filozofové konstatova-
li, že za jejich mládí se svět choval
lépe. Toto nedoložitelné tvrzení se
táhne až dodnes. Jiná doba přináší
i jiná měřítka. Co bylo dříve nemys-
litelné, je dnes běžné. Přesto si ale
myslím, že dnešní skutečnost se
jakoby vymkla z kloubů. Tisková,
rozhlasová a televizní média nás
o tom denně až děsivě přesvědčují,
a to ve všech odvětvích lidské čin-
nosti. Kde pro to hledat důvody,
koho obvinit? Asi jsme vinni svým
způsobem všichni. Co si jinak
objektivně myslet o mentální úrovni
národa, kde je nejčtenější tiskovinou
bulvární Blesk s hlavními tématy
o nevěře, podvodech, násilí, vraž-
dách a pomluvách ? Zdá se mi, že
propagace kladných vzorů se dneska
nenosí. Alespoň u nás ne. 

Bohužel, ani v Listech se nevy-
hneme občas příspěvkům s extrem-
ními názory, se kterými jako redak-
ce nesouhlasíme. Ve snaze nedopus-
tit se neobjektivity a cenzurování
článek uveřejníme a necháváme na
čtenáři, aby si udělal vlastní úsudek. 

Mám obavu, že mě někteří čtená-
ři oprávněně obviní z neodůvodně-
nému pesimizmu. To je trochu úděl
stáří a věkem nabytých zkušeností.
Zažil jsem válku a čtyři odlišné reži-
my, procestoval kus světa, mohu
tedy srovnávat. Proto si myslím, že
bychom mohli žít lépe, chovat se
slušněji, k sobě ohleduplněji a dodr-
žovat zákony a pořádek, jak se na
civilizované lidi patří. 

Václav Mrkvička,
o.s. Lyský region

Co mě trápí

Jasná odpověď
Na novém sídlišti v Lysé nad

Labem došlo k řadě dotazů od
spoluobčanů, proč se provádí tak
důkladné ošetřování buků, které se
nachází za posledním panelovým
domem směrem do pole. Po ověře-
ní lze sdělit, že tento postup je
správný a vložení financí je účelo-
vé z několika důvodů. Takovýchto

buků je v našem městě pramálo.
Dávají pěkný vzhled a pomáhá to
ekologii. Je nutné podotkout, že
vše bylo prováděno za účasti
odborníků. 

Ať buky slouží všem a vytváří
pěkné lesní prostředí na našem
sídlišti. Díky.

Zdeněk Veselý

Studánka pod Viničkami
V neděli 23. října 2005 byla

veřejnosti předána obnovená stu-
dánka pod Viničkami. Následně
jsme nechali zpracovat rozbor
vody, který vyhodnotil vodu jako
nepitnou - byly překročeny limity
dusičnanů a bakterií, podlimitní
byl naopak obsah hořčíku. V roz-
boru z února 2007 se kvalita vody
mírně zlepšila, i přes to je však
voda nepitná.

Pro informaci předkládáme oba
rozbory.

ukazatel jednotka 11/2005 2/2007 limitní hodnoty
Barva mg/l <2 <2 20,0
Zákal ZF (t) 0,08 0,26 5,0
pH 7,20 6,9 6,5 - 9,5
Chloridy mg/l 33 37 100
Sírany mg/l 134 138 250
Dusitany mg/l <0,02 <0,02 0,50
Dusičnany mg/l 69 ! 70 ! 50
Vápník mg/l 148 156 min. 30,0
Hořčík mg/l 9,7 ! 10,9 min. 10,0
Amonné ionty mg/l <0,05 <0,05 0,50
Železo celkové mg/l <0,05 <0,05 0,20
Mangan mg/l <0,05 <0,05 0,20
Koliformní 
bakterie KTJ/100 ml 95 ! 12 ! 0
Fekální 
bakterie KTJ/100 ml 0 0 0
Enterokoky KTJ/100 ml 0 0 0
Mezofilní 
bakterie KTJ/ml 27 ! 1 20
Psychrofilní b. KTJ/ml 18 5 200

Za odbor životního prostředí Stanislav Svoboda
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B I L S I N G AUTOMATION®

Pracovní náplň
● tvoří programy pro sériovou i kusovou výrobu, seřizuje stroje
● opravuje CNC programy, archivuje nově vytvořené programy 
● spolupracuje s technology a konstruktéry
● určuje potřebné nářadí pro výrobu

Požadavky
● SŠ technického směru, strojní, nebo vyučen v oboru
● ovládání CNC obráběcích strojů 
● praxe v oboru vítána a je výhodou

Nabízíme
● tvůrčí prostředí
● náročnou a zodpovědnou práci
● nadprůměrné platové ohodnocení a jiné výhody
● příležitost k dalšímu odbornému i osobnostnímu rozvoji 

Firma Bilsing Automation má zastoupení v šestnácti zemích světa a svou produkcí pokrývá 
dlouhou řadu zákazníků. Jsou to zejména výrobci automobilů, jejich subdodavatelé, ale naše 
produkty dodáváme i do jiných průmyslových odvětví. Prodáváme komponenty 
pro automatizaci lisoven a svařoven a úspěšně expandujeme.
Máme úspěch tam, kde je třeba flexibilně a spolehlivě manipulovat s díly.

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á Š  Ž I V O T O P I S  N A  A D R E S E :

Bilsing Automation CZECH s.r.o., Průmyslová 1001, Benátky nad Jizerou
Tel. 326 374 888, fax: 326 361 267, e-mail: bilsing@bilsing.cz ● Kontaktní osoba - Kateřina Janouchová, www.bilsing.cz

P R O G R A M Á T O R  -  S E Ř I Z O V A Č  C N C  S T R O J Ů

Výrobní interiérová společnost se sídlem 
u Brandýsa nad Labem přijme 

TRUHLÁŘE
Praxe v oboru nutností. 
Dobré platové podmínky.

Bližší informace na telefonu 

326 921 159, 603 147 908 p. Šesták

-  N O V Ě  O T E V Ř E N Á  -

HOSPŮDKA 
U ŽRALOKA

- otevřeno denně 
od 1300-2400 hod.

- nabízíme 3 druhy točeného 
piva: Gambrinus 10°, 
Gambrinus 12°, Černý kozel.

- příjemné posezení u krbu, country, grilování, šipky, juke-
box, výherní automaty

- k pivečku nabízíme: hermelínek, klobásky, utopence, pizza
- příjemná dámská obsluha

T ě š í m e  s e  n a  V á s

ZUBNÍ ORDINACE STOMAT s.r.o. 

tel . :  Černý Most :  281 913 093, Vysočanská nem.:  266 006 163

registruje nové pacienty na poliklinice 
„Parník“ na Černém Mostě 
(ul. Gen. Janouška 902) 
a ve Vysočanské nemocnici
(ul. Sokolovská 304). 

Ošetřujeme děti u nás registrovaných rodičů, zhotovujeme
veškeré zubní náhrady, zavádíme zubní implantáty, léčíme
parodontologická onemocnění.

✁

Z a k á z k o v é  t r u h l á ř s t v í

Provozovna:
Poděbradova 1751

289 22 Lysá nad Labem
e-mail: vipkalina@tiscali.cz

Kalina Vladimír, tel.: 777 868 792
Trojan Josef, tel.: 777 868 793

KA&TR



14

4/2007 LISTY města Lysé nad Labem

Auditorská kancelář se sídlem v Čelákovicích vypisuje výběrové řízení
na pozici

ODBORNÉHO ASISTENTA AUDITORA
Požadujeme odborné SŠ či VŠ vzdělání (i studenty VŠ), alespoň 
částečnou znalost a praxi v oblasti podvojného účetnictví, dobré 

komunikativní schopnosti a aktivitu. Časté pracovní cesty mimo kancelář.
Životopisy zasílejte na email: bartosova.eva@seznam.cz. Tel. 602 292 040

NOVÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA 
V LYSÉ NAD LABEM

Vedoucí provozovny: Jitka Procházková

Dovolujeme si Vám nabídnout tyto služby:

● smuteční obřady v místní Obřadní síni 

v Lysé nad Labem

● kompletní zařízení 

pohřbu s obřadem, 

bez obřadu 

do hrobu

● zhotovení 

květinových darů

● tisk parte zdarma

● převozy zemřelých 

z bytů

● informujte se na cenu

Objednávková kancelář - ČSA 987/57 
(na rohu Resslovy ulice)

Tel.: 325 514 881
Nepřetržitá služba - 602 220 894

www.atropos.cz

Pomníky, rámy, desky, náhrobní kameny z přírodního kamene - výprodej skladových
zásob za velmi nízké ceny Vám nabízí firma

Urnový hrob žula od 9 000 Kč bez DPH
Jednohrob žula od 19 000 Kč bez DPH
Dvojhrob žula od 29 000 Kč bez DPH

Dále nabízíme veškeré opravy a repase hrobů, návrhy, zaměření s doporučením a nezávaz-
né rozpočty. Po tel. domluvě i mimo pracovní dobu. Včetně sobot a nedělí.

Provozovna:
U strašnického krematoria, Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10, Tel./fax: 274 778 389,

Mobil: 602 321 762, 602 379 162, e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz,
www.kamenictvi-cervenec.cz

Po 8.00 - 17.30, Út - Čt 8.00 - 16.30, Pá 8.00 - 15.30 hod.

Chtěli byste o sebe nechat pečovat 
a nechce se Vám z pohodlí Vašeho domova? 
Nabízím Vám

KOSMETICKÉ SLUŽBY
a LÍČENÍ přímo u Vás doma.

Jediné, co musíte udělat, je zavolat a domluvit si termín.
Tel.: 731 569 150 Pavlína Snížková

Pracuji s kvalitní přírodní kosmetikou Nobilis.

Těším se na shledání s Vámi.
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V ý r o b c e  p l a s t o v ý c h  o b a l ů  J O K E Y  P R A H A  C Z  s e  s í d l e m  v  M o c h o v ě  
h l e d á  d o  s v é h o  k o l e k t iv u  n í ž e  u v e d e n é  s p o l u p r a c o v n í k y :

PRACOVNÍK NA OBSLUHU TISKU
Požadujeme:

■ vyučen v oboru mechanik s technickým zaměřením- nástrojař, seřizovač
■ zkušenosti v tiskařské profesi vítány

Popis práce:
■ obsluha tiskařského stroje „suchý offset“

■ praxe výhodou 
■ 3-směnný provoz

SMĚNOVÝ MISTR
Požadujeme:

■ vyučen v oboru mechanik s technickým zaměřením v oboru nástrojař, seřizovač
■ výhodou praxe u vstřikovacích lisů 

Popis práce:
■ řízení výroby podle výrobního plánu s cílem na termíny zakázek

■ kontrola parametrů strojů 
■ zodpovědnost za celkový chod směny

■ zodpovědnost za celkovou čistotu a pořádek ve vstřikovně
■ kontrola kvality výrobků

■ nepřetržitý provoz

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Požadujeme:

■ SŠ/VŠ vzdělání ekonomického zaměření
■ praxe nejméně 2-3 roky

■ jazyková znalost NJ popř. AJ 
■ schopnost vysokého pracovního nasazení

■ flexibilitu, pečlivost, zodpovědnost
Popis práce:

■ vedení podvojného účetnictví
■ daně + daňová evidence

■ vedení statistik pro odd. odbytu, sestavování reportů, provádění analýz
■ částečné zpracování bankovních podkladů

Nabízíme pro všechny pozice:
zázemí stabilní zahraniční společnosti

zajímavé platové ohodnocení a další bonusové výhody
možnost osobního rozvoje, odborné a jazykové vzdělání

zaškolení v mateřské firmě v SRN (pozice tiskař + směnový mistr)
nástup IHNED 

V případě Vašeho zájmu o práci v naší společnosti zašlete svůj životopis na adresu: 
Jokey Praha CZ, s.r.o.,  Nový Dvůr 93, 250 87  Mochov nebo na e:mail: ruzickova@jokey-plastik.cz 

nebo kontaktujte pí Růžičkovou na tel.: 326 999 911, 326 999 900
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Klub českých turistů odbor
Lysá nad Labem Vám nabízí
rekreaci dětí v dětském letním
táboře umístěném 16 km za
Sušicí, směr Dlouhá Ves, Rej-
štejn, Kašperské Hory, Čeňkova
Pila, Horská Kvilda a další perly
Pošumaví - v tábořišti Radešov
u Rejštejna v povodí řeky Otavy
na hranici Šumavského národní-
ho parku.

Charakter tábora:
- stálý stanový tábor pro děti od 

8 let
- stany s dřevěnou podsadou pro 

2 osoby
- programová náplň sportovně

turistická s celotáborovými a od-
dílovými hrami, disco večery,
kinem, táboráky, koupáním aj.

Termíny:
1. běh - 18 dnů - Ne 1.7. - St
18.7.07, cena 3 750 Kč

2. běh - 14 dnů - St 18.7. - Út
31.7.07, cena 3 250 Kč
3. běh* - St 1.8. - So 18.8.07,
cena 100 Kč/noc/stan
*rekreace rodičů s dětmi
a ostatní. 
Doprava na vlastní náklady.

Doprava dětí do tábořiště
zajištěna autobusy z Lysé nad
Labem, okolí (Benátky n. J., H.
Počernice) a Prahy.

Kontaktní adresa:
Blažek František, privat Okružní
1492/28, 289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 325 551 845
Zam.: 325 510 244
Mobil: 721 704 500, 602 624 593
E-mail: blazekfra@atlas.cz

V případě zájmu neotálejte
a sdělte co nejdříve počet pouka-
zů a a termín běhu !

www.tabor-sumava.wz.cz

Dětský letní tábor 
Šumava 2007

Tradiční Dětské šibřinky 
v Sokole se konaly 
v sobotu 24. února

Téměř 40 malých sokolíků
zaplnilo sokolovnu v duchu po-
hádkových postav - Princezny
a strašidla. A protože kreativita
maminek je skutečně veliká, byly
k vidění kromě krásných prince-
zen čarodějnice různého zaměře-
ní, lesní muž, čerti, karkulky, rytí-
ři bez bázně a hany, ale také Bořek
stavitel a postavy z moderních
taky pohádek. Pohádkové odpo-
ledne, kdy starší kamarádi - cviči-
telé sehráli pro děti pohádku
o zvířátkách „Boudo, budko“ bylo
jako vždy plné legrace a dobré
nálady. Na své si přišli i tatínkové
a maminky, kterým do rodinných
kronik a videoték přibylo nemálo
vydařených snímků.

Jaroslav Denemark

Zveme Vás na

2. PODKOVA CUP 2007,
který se po úspěšném
novoročním turnaji
koná opět
v pohostinství U Podkovy

Přihlásit do turnaje 
se můžete do 15. 4. 2007
u obsluhy ve výčepu, registrační poplatek
je 50,- Kč.
Rozlosování účastníků do skupin a zahájení turnaje
bude 15. 4. 2007 ve 14.00 hodin.
Hrát se bude o hodnotné ceny a na závěr turnaje bude
opět pohoštění pro účastníky.

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

SPORTOVNĚ
RELAXAČNÍ
SOBOTA
S HOSTUJÍCÍ CVIČITELKOU RENATOU KŮSTKOVOU

pro všechny příznivce sportu a zdravého

životního stylu…

Kdy? V sobotu 19. 5. 2007 (14.00 hod. - 16.15 hod.)
Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní akademie, 

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

Bodystyling
Stretchink
Nabídka tuzemských i zahraničních pobytů 
se cvičením
Nabídka sportovního oblečení, 
měření podkožního tuku
Pro každého účastníka připraven dárek

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

Vstupné? 160,- Kč 

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

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


