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V dnešním čísle najdete:
● Novela zákona 

o odpadech - str. 3
● Investiční akce 

o prázdninách - str. 5
● 60 let ZUŠ F. A. Šporka 

- str. 8, 11
● Nejlepší slohové práce 

- str. 12, 13
● Humanitární sbírka 

- str. 16
● Očkování proti obrně 

- str. 16
● Tenis v Lysé - str. 22

Pranostiky
● Máj teplo dává a stromy

květem zdobívá.

● Máj od pece dál.

● Nezamrazí-li ledoví 
bratři Pankrác, Servác 
a Bonifác, alespoň 
zastudí. (13.5.)

● Na sv. Filipa tráva již 
rozkvétá. (26.5.)

Země

Už je tomu 62 let !
Věřte - nevěř-

te, kdysi byla 2.
světová válka
a naši zemi oku-
povali Němci.
Názvy obcí,
o b c h o d ů ,
vyhlášky, doku-
menty, peníze,
vše bylo dvojja-
zyčné. České
filmy byly dopl-
něny německými
titulky. Vysoké
školy nám zavře-
li. Naši vlastenci
bojovali na
cizích frontách
a domácí neznali
dne ani hodiny,
kdy skončí na
popravišti nebo
na nucených pra-
cích. Lidé nezna-
li máslo, kávu, čokoládu, jen mar-
garín, meltu a cucavé bonbóny.
Provázely nás nacistické přehlídky
a prapory s hákovým křížem.

Snad tato pravdivá „pohádka“
stačí pro pochopení, co pro nás

znamenal vjezd tanků Rudé armá-
dy 10. května 1945 kolem 10.
hodiny dopoledne, dle záznamu
kronikáře města Lysé nad Labem.
Bylo jedno, zda osvoboditelé přišli
z východu nebo ze západu, ale

hlavně, že bylo po všem.
Vzpomeňme zmařených životů
našich spoluobčanů a važme si
relativního míru!

Jana Křížová

Městský úřad Lysá nad Labem 
ve spolupráci se Svazem bojovníků 

za svobodu, s TJ Sokol 
a Klubem důchodců

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ
VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI

OSLAV OSVOBOZENÍ
OD FAŠISMU

8. května 2007 v 9.00 hodin

Sraz před městským hřbitovem

Květen - oslava Dne matek
Jestli existuje nějaký skutečně mezinárodní svá-

tek, je to Den matek.
V naší České republice opět získal kdysi ztracené

pozice až v roce 1989. Den matek se slaví druhou
květnovou neděli a oficiálně byl vyhlášen v roce
1907 v USA, ve Philadelphii. Americká právnička
a obhájkyně práv žen, paní Ann Jarvis po úmrtí své
matky přišla na myšlenku, že si každý rok bude
památku matky připomínat. Zorganizovala proto
v květnu oslavu, kterou nazvala Den matek. Aby
svou myšlenku lépe prosadila a zpopularizovala,
napsala mnoho dopisů předním americkým politi-
kům. Úspěšně! 9. 5. 1914 americký kongres vyhlásil
druhou květnovou neděli Dnem matek. Nápad toho-
to svátku přišel do Československa kolem roku
1918. Myšlenku šířila Čs. Ochrana matek a dětí,
Sokol, Orel, Červený kříž, katolické spolky a někte-
ré ženské komise. Nejvíce se ale začal oslavovat
v roce 1923 na popud dcery prezidenta T. G.
Masaryka - Alice Masarykové.

Takže naše milé maminky, s kyticí konvalinek,
frézií, gerber, lilií, růží i sedmikrásek chceme podě-
kovat za vaši lásku, péči a starostlivost. 

Buďte šťastné!
Jana Křížová
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Druhé zasedání zastupitelstva
města se konalo 28. 3. 2007.
V úvodu jednání pan starosta Mgr.
Havelka předal věcný dar paní
Kamile Kuchařové za 40 bezpřís-
pěvkových odběrů krve a přítomní ji
odměnili potleskem. Prvních 7 bodů
se týkalo smluv o smlouvách budou-
cích na zřízení věcných břemen při
zřizování přípojek inženýrských sítí
a všechny byly schváleny tak, jak
byly navrženy. Osmý bod byl upřes-
něním darovací smlouvy na pozem-
ky města, na nichž byla zřízena
komunikace za novým mostem. Po
dokončení nájezdu na obchvat byl
zaměřen skutečný stav a pozemky
města o celkové výměře 666 m2 byly
darovány Středočeskému kraji,
který je vlastníkem silnice II/272.
Bod č. 9 se týkal lokality Švermova
ulice a vyvolal krátkou diskusi.
Původním záměrem bylo rozdělení
městského pozemku na 8 stavebních
parcel s následnou výstavbou rodin-
ných domků, ale nyní nabízí firma
PMS odkoupení celé lokality najed-
nou a výstavbu bytových domů
s plánovanými asi 60 byty. Většina
členů zastupitelstva návrh podpořila,
protože to znamená více obyvatel
města, ale kritika se snesla na způ-
sob řešení. Pan starosta vysvětlil, že
město bude hledat přijatelné řešení
pro „postižené“ zájemce, kteří učini-
li první kroky k odkoupení staveb-
ních parcel, a nabídne jim obdobné
parcely za stejných podmínek.
Navíc nové řešení bude architekto-
nicky čistší, protože bytové domy
budou vhodným pokračováním stá-
vající zástavby. Návrh byl podpořen
12 hlasy, 1 se zdržel. Dalších 10 jed-
nacích bodů proběhlo jako po másle
a bez větších připomínek. Zastu-
pitelstvo schválilo finanční příspě-
vek 25 tis. Kč na soubor kulturních
akcí „Polabské variace“, rozdělení
dotací na rok 2007 sportovním
a společenským organizacím, pracu-
jícím s dětmi do 18 let, poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení,
schválilo prodej pozemků v Litoli
o výměře více 1,18 ha společnosti
Melin, schválilo odkoupení pozem-
ků od České spořitelny a od soukro-
mého vlastníka v celkové výměře 
1 938 m2; pozemky jsou nutné pro
stavební infrastrukturu budoucího
Domova důchodců. Dále byl schvá-
len prodej pozemku 5 396 m2, na
němž se rozkládá skautský areál,
středisku Junáka Lysá n. L. za sym-
bolickou 1 Kč. Město si vyhradilo
předkupní právo pro případ, že
skauti budou chtít s pozemkem dále
nakládat. V bodu č. 19 zastupitelstvo
schválilo Jednací a organizační řád
výborů zastupitelstva. Obsáhlým
materiálem byl i následující bod -

úprava rozpočtu na rok 2007. Úpra-
vy jsou vyvolány především poskyt-
nutými dotacemi ze Středočeského
kraje, z ministerstva práce a sociál-
ních věcí, z ministerstva kultury, dá-
le jsou zpřesňovány výdajové polož-
ky na připravované akce. Rozpočet
zůstává jako vyrovnaný ve výši 184
400 tis. Kč. S komentářem k úpra-
vám vystoupil i předseda finančního
výboru Ing. Firman. Všichni přítom-
ní členové zastupitelstva úpravu roz-
počtu podpořili. Posledními infor-
mativními body byly zápisy z kon-
trolního a finančního výboru. V zá-
věrečné diskusi vystoupila celá řada
zastupitelů s různými náměty: např.
MVDr. Kořínek ocenil účast města
na výstavě Regiony 2007, ale pro
příště apeluje na lepší reprezentační
zastoupení vedení města. Ing.
Firman (jako člen tanečního klubu)
se vrátil k III. reprezentačnímu plesu
města a nabídl členům zastupitel-
stva, aby zkontrolovali originály
faktur a výdajových dokladů.
Polemiku vyvolalo vystoupení Ing.
Gregora, který se kriticky vyjádřil
k dětské pohotovosti po telefonu.
S tím nesouhlasila paní Valentová
a podpořil ji i pan starosta dobrými
zkušenostmi z vlastní rodiny. Ing.
Otava kritizoval chování návštěvní-
ků diskotéky Calypsso, kteří ničí
majetek města i ČD. Naopak příkla-
dem dobré spolupráce je vztah ČD
a Výstaviště. Po schválení usnesení
pan starosta zasedání ukončil.

7. jednání rady města se konalo
2. 4. 2007. Rada města v prvním
bodu vzala na vědomí rezignaci p.
RSDr. Šturma na členství ve Škol-
ské radě ZŠ Komenského. Novým
členem jmenovala paní Naděždu
Janásovou. V druhém bodu se pro-
jednávala žádost nového sportovní-
ho odvětví - kulečníku. Organizátor
soutěže „2. Podkova Cup“ pan
Hochman požádal o příspěvek na
turnaj a rada mu schválila 2,4 tis. Kč
s podmínkou, že město bude uvede-
no jako sponzor turnaje. V bodu č. 3
se posuzoval návrh zadávací doku-
mentace výběrového řízení na pro-
vozovatele školní jídelny v ZŠ
Komenského. K dokumentaci neby-
lo připomínek, rovněž tak ani k pěti
členům výběrové komise. V soutěži
bude obesláno 5 firem, které posky-
tují stravovací služby školám. 

Další bod přinesl vyhodnocení
výběrového řízení na zhotovení
veřejného osvětlení v ulicích Bla-
hoslavova, Riegrova, Alšova, Čapko-
va. Čtyři doručené nabídky byly
vzácně vyrovnané a vešly se do tole-
rance 10 %. Rada se přiklonila
k nabídce AZ Elektrostav Nymburk
s cenou těsně pod 590 tis. Kč.
Následující bod byl vyvolán změnou

záměru v lokalitě Švermovy ulice.
Zakázka na projektovou dokumenta-
ci na inženýrské sítě a komunikace,
kterou získal Ing. arch Kapička, byla
zrušena, protože zde vzniknou byto-
vé domy místo původně plánova-
ných rodinných domků. Bod č. 6
bude přínosem pro rozšíření propa-
gačních materiálů o zámeckém
parku. Odbor životního prostředí při-
pravuje podklady k brožuře Historie
zámeckých parků v Lysé nad
Labem. Pokud se podaří získat dota-
ci 50 tis. Kč z fondu Středočeského
kraje, bude vytištění 1 500 kusů pub-
likace zadáno tiskárně Devera
z Třebestovic za 57 tis. Kč.

Sedmý bod přinesl diskusi na
téma protidrogové prevence, protože
ZŠ Komenského požádala o příspě-
vek. Jde o projekt pro žáky školy,
zaměřený na sociální výchovu, na
vytváření sociálních vazeb v kolekti-
vu, na prevenci šikany a agresivity.
Rada schválila příspěvek ve výši 
9 tis. Kč. V bodu č. 8 rada města
schválila jako dodavatele notebooků
pro členy rady firmu JPC pana
Poláka, který přístroje dodá za nece-
lých 145 tis. Kč včetně programové-
ho vybavení.

Také následující bod byl vyhod-
nocením výběrového řízení, tento-
kráte na ošetření 4 památných lip na
návsi v Byšičkách. Jde o specializo-
vanou práci, a tak došla jediná
nabídka od Ing. Žďárského z AR-
BONETu Praha. Rada nabídku za 58
tis. Kč akceptovala, protože město
má s uvedenou firmou ty nejlepší
zkušenosti.

Zajímavým obsáhlejším bodem
byl ten s č. 13 - zajištění provozu
placeného parkování na vymeze-
ných komunikacích a veřejných par-
kovištích parkovacími automaty.
Soutěže se zúčastnily čtyři firmy,
z nichž firma IBCOL poslala nabíd-
ku pozdě a předpokládala, že město
odkoupí parkovací automaty, a tím
nevyhověla podmínkám. Rada po
diskusi vybrala nabídku firmy
ACTIV, s.r.o. z Kladna, která městu
nabídla nejvýhodnější podmínky.
Systém placeného parkování by měl
začít fungovat od pololetí; po dobu
prázdninových měsíců bude probí-
hat zkušební provoz. 

Bod č. 14 přinesl rezignaci pana
J. Kotyšky na členství v kontrolním
výboru. V dalším bodu se hovořilo
o postupu při uzavírání smluv
o smlouvách budoucích na zřízení
věcného břemene. Odbor správy
majetku připravil návrh jednotného
přístupu k žadatelům a také stanove-
ní jednotných částek při zřizování
věcných břemen při výstavbě přípo-
jek sítí. Tím bude možné, aby zřizo-
vání věcných břemen bylo v kompe-

tenci rady města. V bodu č. 16 se
projednával návrh p.místostarosty
Sedláčka na uzavření Školního
náměstí v souvislosti s výstavbou
Domova důchodců. Cílem je odklon
dopravy, zvláště těžkých nákladních
vozů, od objektu školy. Rada města
návrh schválila. Na projekt doprav-
ního omezení bude vyhlášeno výbě-
rové řízení. V závěrečném bodu č.
19 vzala rada města na vědomí zápi-
sy z komisí stavební, životního pro-
středí a bytové. 

8. jednání rady města se konalo
17. 4. 2007. V prvních 5 bodech se
rozdělovaly příspěvky: 10 tis. Kč
dětskému souboru Šáteček při ZŠ
Semice, 15 tis. Kč obchodní akade-
mii na projekt „Evropská identita“,
17 tis. Kč paní Pechové na 9. ročník
Lyského Montmartru, 3 tis. Kč
Klubu Polski Praha na Dny polské
kultury v Lysé n. L., 20 tis. Kč na
vydání propagační brožury k 60.
výročí založení Základní umělecké
školy F. A. Šporka. V bodu č. 6 rada
města vybírala ze tří nabídek na
instalaci zabezpečovacího zařízení
v ZŠ Hrozného. Pouze firma LENIA
z Prahy 10 se „vešla“ do rozpočtu
s cenou 99 tis. Kč. Rada vzala
v potaz nejen cenu, ale i reference
a názor vedení školy, a tak LENIA
bude dodavatelem zařízení. K dal-
ším dvěma bodům byl přizván p.
Michl, jednatel firmy Thermoservis
Nymburk. Hovořilo se nejprve
o autonomní regulaci vytápění
v pavilonech ZŠ Komenského.
O nutnosti regulace nikdo nepochy-
buje, ale původní odhad zakázky
kolem 400 tis. Kč se více než zdvoj-
násobil, takže je nutné nejprve zajis-
tit finanční zdroje, například z růz-
ných dotací, a teprve pak se rada
k problému vrátí. V druhé části se
projednávalo zvýšení cen dodávané-
ho tepla do objektů města. Pan
Michl vysvětlil rozdíly v jednoslož-
kové a dvousložkové ceně tepla a po
diskusi rada města schválila navýše-
ní ceny tepelné energie u jednoslož-
kové ceny o 18,50 Kč za 1 GJ od 
1. 4. 2007. Úkolem pro odbor sprá-
vy majetku bude přechod na dvous-
ložkovou cenu od roku 2008, proto-
že ta odráží režijní náklady na pro-
voz systému a náklady na odebrané
teplo, a při úspoře paliva se projeví
i v nižší platbě. Diskutovalo se
i v bodu č.8, kde rada posuzovala
dodatek ke smlouvě s firmou FAB-
REALSTAV ze Všetat na zateplení
fasády a výměny oken v pavilonech
B a C ZŠ Komenského. Rada akcep-
tovala úhradu prací nad rámec uza-
vřené zakázky. Pavilon B by měl být
obnoven během letošních letních
prázdnin. V dalších 2 bodech rada

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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poskytla příspěvek 16 tis. Kč na pro-
voz Speciálního domova mládeže
Chotěšice (umístěni 4 mladiství ob-
čané města) a 10 tis. Kč ZŠ Hroz-
ného na primární protidrogovou pre-
venci. V bodu č. 11 rada doporučila
jmenovat Ing. Naďu Tlamichovou
novou členkou kontrolního výboru,
konečné slovo bude mít zastupitel-
stvo. To se bude vyjadřovat také k fi-
nančním darům podniků Dywidag
Prefa (40 tis. Kč) a Linde+Wiemann
CZ (56 tis. Kč) na zakoupení vozid-
la pro Sbor dobrovolných hasičů. 

V následujícím bodu se hovořilo
o vymáhání pohledávek města

pomocí exekutorské firmy. Úkolem
finančního odboru bude vypsat nové
výběrové řízení pomocí exekutor-
ského úřadu. Bod č. 15 se týkal roz-
dělení hospodářského výsledku přís-
pěvkových organizací za rok 2006.
První skupinu projednala rada 19.
3., druhou skupinu nyní. Rada města
doporučila zastupitelstvu rozdělení
hospodářského výsledku v souladu
s návrhem vedení škol.

Kratší diskuse se rozvinula u dal-
šího bodu, v němž Sdružení rom-
ských občanů požádalo o prominutí
poplatků ze vstupného na romský
ples. Rada žádost neschválila, ale
bude iniciovat vytvoření pravidel,

shodných pro všechny žadatele.
Dále rada schválila výsledek inven-
tarizace majetku, pohledávek
a závazků města za rok 2006.

Následující blok 13 bodů byl
časově a obsahově náročný, ale
nepříliš čtenářsky záživný, protože
se týkal směny bytů, nebytových
prostorů, věcných břemen, proná-
jmu a směny pozemků. Přesuneme
se proto k bodu č. 32, v němž rada
schválila zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení k nakládání s odpa-
dy na území města. Zákonná doba
zveřejnění této zakázky je 52 dnů,
takže předpokládaný termín výběru
nového partnera města pro likvidaci

odpadů je červenec-srpen 2007.
Rozšířením programu byly body 
č. 34, v němž rada schválila provoz-
ní řád nebytových prostor v č.p. 29,
ulice ČSA (bývalý PRIVUM) a č.
34, zhotovení provizorního přívodu
el.energie pro letní scénu v zámec-
kém parku, aby se tam koncem květ-
na mohl odehrát hudební festival.
Poslední bod se týkal komunitního
kompostování a vzhledem k rozsahu
byl přesunut na příští radu. Závěrem
jednání vzala rada města na vědomí
zápisy z komise sociální a zdravotní
a z komise kulturní a školské.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Novela zákona o odpadech
Novela zákona o odpadech č.

314/2006 Sb., z 23. května 2006
ukládá povinnost snížení sládko-
vaných odpadů o biologicky rozlo-
žitelné odpady, jejich vytřídění
a následné zpracování.

Návrh na řešení v podmín-
kách Lysé nad Labem byl pro-
jednán radou města 19. 3. 2007

Přes zákonnou povinnost obce
jako producenta odpadu je výhod-
né rozdělit celou problematiku do
dvou oblastí:
1) Komunitní zpracování bioodpa-

du ( občané kompostují svůj
bioodpad na svých pozemcích -
zahrádkách či dvorcích, případ-
ně skupiny občanů na sídlišti
u domovních bloků a v uzavře-
ných meziblokových dvorech).

2) Kompostárna pro bioodpad
vzniklý z údržby veřejné zele-
ně, případně hospodářské čin-
ností města (např. vzniklé kaly
z COV), s možností pozdějšího
rozšíření na centrální kompo-
stárnu.
K bodu 1) Zajištěním komunit-

ního zpracování bioodpadu kom-
postováním (tedy jeho recyklaci),
na místě jeho vzniku. Komunitní
kompostování může být s výho-
dou zavedeno v rodinných dom-
cích s dvorky ěi zahrádkami, škol-
ních zařízení, obchodech se
zahrádkářskými potřebami, zdra-
vou výživou a biopotravinami
i veřejně přístupných zahradách
a parcích.Výhodou pro občany je
i využití vlastního kompostu na
vlastním pozemku, zahrádce,
zeleni, záhonech, nebo květino-
vých truhlících.

Pro zdar tohoto projektu jsou
nezbytné následující kroky:

a) Trvalá, nebo dlouhodobá
osvěta různých způsobů kompo-
stování - v Listech, ve školách, na

vývěskách, ve společenských
organizacích atp.

b) Nabídka kompostérů o obje-
mu 350 a 4001itrů. pro zájemce
z řad občanů s tím, že MěÚ zajistí
dodávky a prodej občanům za
výhodné nižší ceny. Při průměrné
životnosti kompostem více než 8
roků by u občanů náklad na kom-
postér nedosahoval ani 100,-
Kč/rok. Výrobce zajišťuje i dodáv-
ky náhradních dílů.

Vždy však bude nutné zabezpe-
čit jeho oddělený sběr bioodpadu
v domácnosti, to znamená do
samostatného pytle na biologický
odpad obdobně tak, jak dnes
známe černé či tmavě zelené pytle
na směsný odpad, vkládané do
košů. Toto však také není pro-
blém. V současné době existuje
výrobce kompostovacích pytlů
z kukuřičného škrobu, který se
vlivem mikroorganizmů a vlhka
v kompostu rozloží do 90 dnů.
Město v první fázi nabídne zájem-
cům společně s kompostéry za při-
jatelnou cenu i držáky komposto-
vacích pytlů včetně těchto pytlů.
O distribučním místě obojího
budou občané informováni
v Listech a na vývěskách městské-
ho úřadu. Občané, kteří se zaváží
kompostovat bioodpad a odeberou
kompostér včetně držáku na sáčky
a kompostovací sáčky, dostanou
slevu na svoz tko (tuhého komu-
nálního odpadu), vzhledem
k tomu, že se sníží jeho množství
v popelnicích o bioodpad. To bude
zakotveno v novele městské
vyhlášky o odpadech. Tak jako
dosud však bude platit, že pokud
při namátkové kontrole obsahu
sběrných nádob (popelnic) bude
zjištěn odpad, který do nich nepat-
ří (a v tomto případě i bioodpad),
pak tito nájemci popelnic budou

musit prostředky vložené městem
do kompostérů a držáků kompo-
stovacích sáčků v plné výši dopla-
tit + zaplatit příslušnou pokutu.
Vzorek nabídnutéých kompostérů
o objemu 350 a 400 litrů, držáku
kompostovacích sáčků, včetně
sáčku bude vystaven na náměstí
ve výkladě papírnictví. Zájemci
o dodání kompostem a držáku
kompostovacích sáčků za těchto
podmínek se mohou přihlásit na
městském úřadě v odboru správy
majetku města, kanceláře.: 50 II.
patro, (pí Píchová) v úředních
dnech, to je pondělí a středa od
7.30 do 17.30 hod. Žádost může
být podána i písemně na podatel-
nu. Uzávěrka žádostí bude k 30. 6.
2007.

Kompostovat jde i na sídlištích.
Kompostéry zde bude z organizač-
ních důvodů zajišťovat opět město
a současně bude pověřen dozorem
u kompostéru a nad komunitním
kompostováním nějaký aktivní
člověk, dobrovolník (třeba z řad
nezaměstnaných či důchodců) se
zájmem o zdravé životní prostředí.
Ten bude mít příslušný kompostér
na starosti tak, aby se do něho
neukládaly jiné než biologické
odpady a v jeho okolí byl vzorný
pořádek. Po uzavření příslušné
smlouvy zajistí město pro tohoto
pracovníka řádné proškolení.

K bodu 2) Z technického hle-
diska lze nejjednodušším způso-
bem vybudovat kompostárnu pro
kompostování v zakrytých páso-
vých hromadách. Kompostuje se
cyklickým způsobem na kompo-
stovací zpevněné ploše dobře pro-
míchaná směs přiměřeného množ-
ství bioodpadu v časově relativně
dlouhém horizontu.

Pro tuto nejméně náročnou
technologií je však z hlediska

pořizovací investice zapotřebí:
- vybudování příslušných boxů

jako skladu jednotlivých substrátů
- vybudování příslušné, zpevněné,

oplocené plochy s jímkou na
odpadní vody

- zajištění elektropřípojky
- čerpadlo a postřikovací zařízení

k úpravě vlhkosti zrajícího kom-
postu

- traktor a vlek
- výkonný drtič, případně štěpko-

vač dřevní hmoty
- čelní nakladač na úpravu kom-

postové zakládky
- překopávač kompostových hro-

mad
- třídicí vícefrakční síto.

Takto získaným kompostem by
byla obohacena veřejná zeleň
v parcích. V případě jeho dostatku
a kladných laboratorních výsledků
z hlediska možných ekologických
zátěží může být kompost po úpra-
vě nabídnut i k odprodeji obča-
nům města. Součástí úvah je také
nabídka na zapůjčení příslušné
technologie (nejen drtič či štěpko-
vač ke zpracování dřevního odpa-
du) našim spoluobčanům. Jako
plus nelze přehlédnout ani skuteč-
nost, že se zajištěním zpracování
bioodpadu na kompost vznikne ve
městě několik nových pracovních
míst. Předpokládaná realizace by
v obou případech měla proběh-
nout v II. pololetí 2007. Zájemce
o problematiku kompostování
odkazuji i na internetové stránky
www.ekodomov.cz; www. hba-
bio.cz: www.biom.cz: www.kom-
postery.cz; a další. Závěrem připo-
mínám, že veřejný internet je
u nás dostupný např. v Městské
knihovně, na nádraží v ČD Centru
a na dalších místech ve městě.

Tomáš Sedláček

Pokračování ze str. 2
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Město Lysá nad Labem vyhlašuje záměr

na pronájem nebytových prostor 
v Lysé nad Labem

Jedná se o nebytové prostory ve dvoupatrové budově a přilehlých
prostorách č.p. 29/11, ul. ČSA, Lysá nad Labem. Nájemní smlouvy
se budou uzavírat do doby rekonstrukce budovy na dobu určitou. 

Písemné nabídky na pronájem výše uvedených nebytových pro-
stor doručte na adresu Městského úřadu v Lysé nad Labem, odbor
SM, Husovo nám.23, PSČ 289 22 do 16.4.2007 včetně v zalepené
obálce s označením 

„Pronájem nebytových prostor v budově 
č.p. 29/11, ul. ČSA, Lysá n. L. - NEOTVÍRAT!“

Kritériem pro vyhodnocení nabídek je účel využití, nabízená cena
a rozhodnutí Rady města Lysá nad Labem. 

Bližší informace podá odbor správy majetku, budova MěÚ, II.
poschodí, dveře č. 48, ref. D. Kavková - tel.: 325 510 234 nebo
vedoucí odboru SM - František Blažek, tel.: 325 510 244.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení vyhlášeného záměru.

za město Lysá n. L. Mgr. Jiří Havelka, starosta

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

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

ná, hravá, vhodná do rodiny

Kříženec špice a knírače č. 16
- fena, starší fenka, barva rezavá,

vhodná ke starším lidem

Kříženec vlčáka č. 18
- fena, 2 roky, barva hnědočerná,

bázlivá, vhodná ke starším hod-
ným lidem

Kříženec vlčáka č. 20
- pes, 6 roků, barva černá s bílou

náprsenkou, vhodná na hlídání,
ostrý pes

Německý ovčák č. 21
- pes, klidný, barva černá, vyrov-

naný, hravý, vhodný do rodiny s
dětmi

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

pejsek, vhodný k dětem

Město Lysá nad Labem by
rádo touto cestou poděkovalo
všem dobrým lidem, kteří se
ujali našich opuštěných pejsků.
Seznam čtyřnohých kamarádů
nalezených v okolí města najde-
te na (www.mesto-lysa.cz) pod
názvem úřední deska.

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a. s. Hra-
banov č.p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí, které si
můžete přijít prohlédnout. Doba
pro návštěvy útulku je PO - ČT
8.00 - 13.00, PÁ 8.00-12.00 a kaž-
dou první sobotu v měsíci od 9.00
- 11.00 hodin.

Noví majitelé, kteří se ujmou
pejska z útulku, jsou osvobozeni
z platby (roční poplatek za psa) po
dobu dvou let. 

MěÚ Lysá n. L. děkuje všem
občanům, kteří projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili

poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních poplat-
cích do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hotovosti
v pokladně města.

Za finanční odbor Kopecká Alena

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 nechtě-

jí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze zde odkládat veškerý
odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma a živnostníci, kteří nemají smlou-
vu s městem o likvidaci odpadu, za úplatu. Separační dvůr je stále umístěn 
v ul.Pivovarská naproti Hasičské zbrojnici. O případných změnách budou občané
včas informováni.

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

Přistavování kontejnerů v měsíci
květnu 2007 (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:
5.5.2007

3. sobota:
19.5.2007

3. pondělí:
21.5.2007

3. úterý:
15.5.2007

3. středa:
16.5.2007

3. čtvrtek:
17.5.2007

3. pátek:
18.5.2007

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Na základě žádosti pracovníků SEPARAČNÍHO DVORA

upozorňujeme občany na tuto skutečnost. Nelze vozit na sep.
dvůr suť a dříví v množství větším než 1/2 m3. Pokud je
přeci jenom odpadu víc než uvedené množství, je občan povi-
nen si objednat kontejner na vlastní náklady u firmy
A.S.A. s.r.o., Čapkova ulice, nebo u firmy Remondis s.r.o.,
taktéž v Čapkově ulici v Lysé nad Labem. Uvádíme tel. čísla
- 602 129 564 A.S.A., 325 551 448 Remondis.

SDRUŽENÍ VAT
zakázková výroba kuchyňských linek, kancelářského
nábytku, obývacích a předsíňových stěn apod. 

Kvalita za rozumnou cenu!

Sídlo firmy: Jiřice 60, 
tel. 325 575 328
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Investiční akce 
o letních prázdninách

Doba letních prázdnin je nejvhod-
nější pro zajištění nových investic
v rámci budov škol. V letošním roce
bude provedena výměna oken a nová
fasáda včetně zateplení pavilónu „B“
ZŠ J. A. Komenského za celkové
náklady 2 700 tis. Kč. Dále bude reali-
zována II. etapa výměny napájecích
kabelů mezi pavilóny „D“ a „E“ ZŠ J.
A. Komenského. Celkové náklady této

investice představují náklady ve výši
208 tis. Kč. 

V této době odbor městského
investora zajišťuje výběrové řízení na
dodavatele stavby „pokračování pře-
dláždění chodníků ulice Sojovická“,
kterou rovněž plánujeme provádět
v měsících červenec a srpen.

Za odbor městského investora
Jana Javorčíková

Chcete se zapojit i Vy?
I Vy můžete přispět k rozvoji sociálních služeb v naší obci
Víte, že …

… v lednu 2007 byla v Lysé nad
Labem zahájena příprava plánování
sociálních služeb (tzv. komunitní
plánování sociálních služeb)
v oblasti Lysá nad Labem?

Komunitní plánování sociálních
služeb je způsob, kterým lze pláno-
vat sociální služby tak, aby odpoví-
daly potřebám jednotlivých občanů
a možnostem našeho místa.
(Prostřednictvím sociálních služeb
je zajišťována pomoc při péči
o vlastní osobu, zajištění stravování,
ubytování, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, ošetřování,
pomoc s výchovou, poskytnutí
informace, zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím, psy-
cho- a socioterapie, pomoc při pro-
sazování práv a zájmů., apod.)
Cílem plánování je
- zjistit potřeby a názory lidí (uživa-

telů) na sociální služby a jejich
fungování

- zjistit nabídku sociálních služeb
v daném místě (jaké služby jsou
poskytovány, pro jaké cílové sku-
piny uživatelů, v jaké šíři a kvali-
tě)

- zajistit dostupnost sociálních slu-
žeb

- najít finanční zdroje, vhodné
osoby, případně organizace pro
poskytování sociálních služeb.

Kdo plán vytváří?
● Poskytovatelé sociálních služeb -

organizace, které sociální služby
poskytují a nabízejí (např. pečo-
vatelská služba).

● Zadavatelé sociálních služeb -
zástupci města, kteří jsou odpo-
vědní za zajištění sociálních slu-
žeb.

● Uživatelé sociálních služeb - lidé
v tíživé sociální situaci.

● Veřejnost - všichni, kteří se chtě-
jí aktivně zapojit do procesu plá-
nování.

Jak se plán vytváří?
Nejprve je porovnán stav posky-

tovaných služeb, potřeb lidí a množ-
ství finančních prostředků. V této
fázi jde o vzájemné konzultace mezi
těmi, kteří jsou do plánování zapoje-
ni. Je možné použít i dotazníkové
šetření mezi obyvateli, kteří poskyt-
nou důležité informace o potřebách
obyvatel v Lysé nad Labem. Na
základě těchto postupů vznikne
základní představa, jakým směrem
se mají služby v obci ubírat. Dalším
rozpracováním těchto podkladů
vzniká podrobnější a odborně zamě-
řený dokument. 
Chcete se zapojit i Vy?
- kontaktujte nás na:

belikova@seznam.cz
- telefonicky na 724667730 (Petra

Bělíková, koordinátora projektu)
- osobně na Městském úřadu

v Lysé nad Labem na sociálním
odboru u p. K. Tobiášové tel. 325
510 202, nebo místostarostky
p. M. Chloupkové tel. 325 510
224 
Děkujeme a těšíme se na Vaši

spoluúčast.
Petra Bělíková,

Květuše Tobiášová 

Upozornění
Odboru dopravy

Odbor dopravy upozor-
ňuje na nutnost výměny
řidičských průkazů vyda-
ných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993.
Termín pro výměnu těchto
řidičských průkazů je do
31. prosince 2007.
Apelujeme na řidiče, aby
výměnu nenechávali na
poslední chvíli a předešli

tím zbytečnému čekání na
úřadě koncem roku.
Výměna řidičského průka-
zu je osvobozena od správ-
ního poplatku. Bližší infor-
mace najdete na stránkách
Ministerstva dopravy
www.mdcr.cz.

Tomáš Březina -
vedoucí OD

Financování osadních výborů
V souladu se zákonem č. 128 / 2000

Sb. (zákon o obcích) ve znění pozdějších
novel může zastupitlestvo města zřídit
jako své orgány tzv. osadní výbory.
Zastupitlestvo města ustavilo v roce
2001 osadní výbor Byšičky a osadní
výbor Dvorce. Předsedou osadního
výboru Byšičky je pan Josef Koštíř,
předsedou osadního výboru Dvorce je
pan Jiří Jonáš. Až do konce minulého
roku neměly tyto výbory vyčleněny
v rozpočtu města žádné finační prostřed-
ky, ze kterých by mohly zlepšovat kvali-
tu života v částech města, pro které byly
zřízeny. Z tohoto důvodu Rada města
v rámci úpravy rozpočtu města navrhla

vyčlenit pro tyto výbory částku 10 000,-
Kč pro každý výbor. Zastupitelstvo

města schválilo úpravy rozpočtu na
svém zasedání dne 28. 3. 2007. Finační
prostředky lze čerpat na základě rozhod-
nutí příslušného osadního výboru
a předložení faktury na požadovanou
částku, a to pouze na akce pořádané
přímo v obvodu příslušných městských
částí. Rada města doufá, že tímto kro-
kem přispěje k rozvoji těchto městských
částí a ke zlepšení činnosti osadních
výborů. Pokud se tato praxe v letošním
roce osvědčí, bude se v ní i nadále
pokračovat.

Jiří Havelka, starosta

Proč jsem odstoupil
O odstoupení z funkce zastupitele

jsem začal uvažovat po ustavujícím
zasedání zastupitelstva města (ZM)
v listopadu minulého roku.

Mé rozhodnutí uzrálo minulý
měsíc, kdy jsem svoji rezignaci píse-
mně oznámil panu starostovi.

Co mne k tomuto rozhodnutí
vedlo? V první řadě je to můj nesou-
hlas s vytvořením druhého místa
zástupce starosty, které městskou
pokladnu bude stát ročně přes půl mil.
korun. Přitom žádný z koaličních sub-
jektů to neměl ve volebním programu.

V této souvislosti je liché tvrzení
starosty Mgr. Havelky v Listech
12/2006, že pro daný stav se koalice
rozhodla proto, že mimo jiné vzrůstá
agenda MěÚ třetího stupně. Kdo sle-
duje komunální politiku a navštívil
MěÚ, tak ví, že všechna rozhodnutí
rady i zastupitelstva města v oblasti
samosprávy a úkoly státní správy plní
jednotlivé odbory.

Jaký je pravý důvod vytvoření dru-
hého místa zástupce starosty?ODS
jako vítěz voleb chtěla vládnout, ale
ne s občanským sdružením MOP,
a proto směrem ke KDU-ČSL přišla
nabídka dobře placeného místa!

Dalším důvodem je můj nesouhlas
se zvýšením poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálního
odpadu o 50,- respektive o 30,- Kč na
osobu. Částka vynaložená na kancelář
druhého zástupce starosty by zvýšené
náklady za svoz odpadu minimálně
čtyři roky pokryla. A k tomu, celá ope-
race navýšení poplatku byla provede-
na neprofesionálně.

Chybí mi i jiné složení vedení rad-
nice. Je na škodu, že v Radě města
není p. Václav Houštecký nebo Ing.
Petr Gregor, který je vzdělaný a aktiv-
ní něco udělat pro město. Bohužel i na
naši komunální úrovni je na prvním
místě ideologická podjatost na úkor
posuzování zastupitelů, zda jsou
„dobří“ nebo „špatní“, a že se stále
s někým někdo spojuje proti někomu!

Největším problémem je to, že za
těch skoro devět roků v zastupitelstvu
si strašně moc pamatuji a některé věci
z posledního období nedokáží
„strávit“.

Občané mě zastavují na ulici a stě-
žují na věci, které jsem nemohl
v zastupitelstvu ovlivnit a změnit.
A u dalších takových rozhodnutí, která
nejsou v zájmu města a jeho občanů,
nechci být!

Na závěr bych se omluvit těm,kteří
mi při volbách dali hlas. Děkuji těm
bývalým kolegyním a kolegům, kteří
vždy jednali a chovali se jako demo-
kraté, kterým na prvním místě byly
záležitosti nás všech. Mé poděkování
patří vedoucím odborů MěÚ a jejich
spolupracovníkům za vstřícnost při
jednání s nimi jako zastupitel,člen
nebo předseda kontrolního výboru.

Přál bych si, aby se občané více
zajímali o věci veřejné, ale také o práci
zastupitelů, aby za čtyři roky dali svůj
hlas těm nejlepším.

Přeji nám všem, aby naše město
bylo stále hezčí a modernější, aby se
nám v něm žilo dobře.

Ján Šturm, bývalý zastupitel
nestr. za KSČM

Informace
V době od 17. 4. - 20. 4. 2007 proběhlo v ulici Komenského ořezává-

ní topolů. Město Lysá n. L. přistoupilo k tomuto zásahu po zjištění vět-
šího množství proschlých větví v korunách stromů.  Provedlo proto ošet-
ření i zajištění bezpečnosti tohoto stromořadí. Snížení korun stromů bylo
odsouhlaseno odborem ŽP v Lysé n. L. odbor SM
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PROGRAM KVĚTEN
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 

K V Ě T E N

pá 4.5.  - 20.00 FILM
PRÁZDNINY PANA BEANA 

(VB, 2007, 90 min.)
Legendární mistr trapasů se vydává
na výlet do francouzského Cannes. 

ne 6.5. - 15.00 FILM PRO
DĚTI ARTHUR A MINIMOJOVÉ

(FR/USA, 2006, 102 min.)
Dobrodružství chlapce, který objeví
bránu do tajemné říše skřítků a s

pomocí tamní princezny zachraňuje
nejen její svět, ale i svůj vlastní dům. 

ne 6.5. - 18.00 FILM
VRATNÉ LAHVE
(ČR, 2007, 95 min.)

Dlouho očekávaný snímek otce 
a syna Svěrákových přináší úsměvný 

příběh penzisty, který až na stará
kolena doopravdy poznává svět i svoji

vlastní ženu. 

st 9.5. - 20.00 DIVADLO
VANDA HYBNEROVÁ, SAŠA

RAŠILOV: OMÁMENÝ
KOLOTOČ

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. Komedie. 

Předprodej 150,- / na místě 170,-

pá 11.5. - 20.00 FILM
DOPISY Z IWO JIMY

(USA/JAP, 2006, 141 min.)
Pohled na bitvu o tichomořský ostrov 
Iwo Jima vypráví C. Eastwood očima

japonských vojáků.

VERNISÁŽ, HUDBA, FILM
HOGO FOGO Festival 07 - II. díl - 

(S) TRIKEM
- vernisáž „autorských“ fotografií

- Jemně kořeněný jazz 
(Viktora, Kopecký, Andršt)

- TAXIDERMIA 
(Maď/Rak/FR, 2006, 91 min.) - 20.00

Tři příběhy ze života děda, otce 
a syna představují osobité zachycení

moderních dějin maďarské 
společnosti. PROJEKT 100

ne 13.5. - 18.00 FILM
BESTIÁŘ 

(ČR, 2007, 100 min.)
Film podle populární knihy a scénáře

Barbary Nesvadbové.  

st 16.5. - 20.00 FILM
300: BITVA U THERMOPYL 

(USA, 2007, 117 min. )
Podle komiksu Franka Millera 

vznikla velkolepá podívaná o hrstce
sparťanských vojáků, kteří se postavi-

li perské přesile. S pomocí 
počítačových triků vznikly bitevní

scény, jaké jste na plátně ještě 
neviděli. 

čt 17.5. - 20.00 FILM 
FONTÁNA 

(USA, 2006, 96 min.)
Fascinující galaxie podobenství se

točí kolem křehkého příběhu lásky ve
třech dějinných epochách. 

pá 18.5. - 20.00 FILM 
TAXI 4 

(FR, 2007, 91 min.)
Taxi 4 je čtvrtou částí slavné 

automobilové ságy Taxi napsané
Lucem Bessonem. 

ne 20.5. - 15.00 FILM PRO DĚTI
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 

(USA, 2007, 95 min.)
Dva hlavní představitelé, Jess 

a Leslie, vytvoří imaginární království
Terabithia, plné kouzelných bytostí, 

v kterém se stanou králem 
a královnou. 

čt 24.5. - 20.00 FILM
HORY MAJÍ OČI 2 
(USA, 2007, 89 min.)

Pokračování úspěšného hororu 
Hory mají oči vypráví o skupince 

amerických vojáků, která je v poušti 
napadena zmutovanými kanibaly. 

pá 25.5. - 20.00 FILM
HUDBU SLOŽIL, SLOVA

NAPSAL 
(USA, 2007, 96 min.)

Hugh Grant jako uvadající popová 
hvězda musí složit hit pro mladičkou 

úspěšnou zpěvačku.

so 26.5. FESTIVAL  
HOGO FOGO Festival 07 - III. díl 

LYSÁ OPEN-AIR - start 14.00
Hudební festival v zámeckém parku.

Vystoupí: Feher Feteke Kerek,
Wollongong, Ad Bestias, Syrea, 

Den, Duobetic Homunkulus, 
Kulturní památka

čt 31.5. - 20.00 FILM
SUNSHINE 

(VB, 2007, 98 min.)
Režisér Danny Boyle, tvůrce hororu 
28 DNÍ POTÉ se pustil do osobité 
sc-fi, která nás zavede na místa, 

která člověk dosud nespatřil 
a v blízké budoucnosti ani nespatří.

Na červen připravujeme:
PROJEKT 100 

- putovní filmová přehlídka 2007
st 6.6. - TSOTSI

st 20.6. - TŘETÍ MUŽ
pá 22.6. - 20.00 

- VEČÍREK NA SEINĚ- divadlo Viola
pá 22.6. - 22.00 - Cyril Bab El

Reggae 
so 23.6. - DJ GADJO aka SKALALAI 

& Mr. BONGOMIKI 
pá 13.7. - ROBER KŘESŤAN A

DRUHÁ TRÁVA (Letní kino)

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

KINO
CAFÉ BAR

Pozvánka
Beseda  s evangelickým farářem  br. Bohumilem Bašteckým na

téma „RADOST VE STÁŘÍ“ se koná v neděli 3. 6. 2007 od 14
hodin ve sborové místnosti areálu ČCE v Lysé n. L., náměstí
Bedřicha Hrozného.

Srdečně zve staršovstvo lyského sboru

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

31.3.-13.5. Meditace o růži - Výstava v Muzeu B.Hrozného
1.4.-13.5. Výstava obrazů Drahomíry Hermanové - Muzeum B.Hrozného
2.5. Kurz drátování - od 16,30 hod v Městské knihovně
3.5. Břišní tance pro děti

od 15,15 hod začátečníci - od 16,00 hod pokročilí v Městské knihovně
5.5. Cyklovýlet „Na kole do druhohor“

v 13,30 hod sraz před radnicí (akce v rámci „Dne země 2007“)
7.5. Tvořivé odpoledne - od 16,00 hod v Městské knihovně
7.5. Břišní tance pro ženy - od 18,00 hod v Městské knihovně
8.5. Kladení věnců u příležitosti oslav osvobození od fašismu

v 9,00 sraz před městským hřbitovem
9.5. „Omámený kolotoč“

Komedie Saši Rašilova a Vandy Hybnerové
od 20,00 v kině na Husově nám.

10.5. Břišní tance pro děti
od 15,15 hod začátečníci - od 16,00 hod pokročilí v Městské knihovně

12.5. HOGO FOGO FESTIVAL 07 - II. díl (S) TRIKEM
vernisáž, jazz, film - od 19,00 hod v kině na Husově nám.

14.5. Břišní tance pro ženy - od 18,00 hod v Městské knihovně
15.5. Toulky českou minulostí

Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou od 16,30 hod v Městské knihovně
15.5. Koncert sboru Sonaglio - v 19,30 hod v evangelickém kostele
16.5. Oslava 45. výročí vzniku ZŠ (dříve Zvláštní škola) 

v 10,00 hod vystoupení žáků

16.5. Kurz drátování - od 16,30 hod v Městské knihovně
17.5. Břišní tance pro děti

od 15,15 hod začátečníci - od 16,00 hod pokročilí v Městské knihovně

17.5. Slavnostní žákovský koncert 
od 18,00 hod v sále ZUŠ

19.5. Soutěž požárních družstev o pohár starosty města 
Lysá nad Labem - 10,00 hod v zámeckém parku

19.5. Sportovně relaxační sobota
ve 14,00 hod v tělocvičně ZŠ J.A.Komenského

19.5. Přednáška Dr. Petra Macka o knize „Ježíšova politika“
od 14,30 hod ve sborovém domě ČCE

20.5. Absolventský koncert D. Drahovzalová - od 17.00 hodin
21.5. Tvořivé odpoledne - od 16,00 hod v Městské knihovně
21.5. Břišní tance pro ženy - od 18,00 hod v Městské knihovně
21.5.-24.6. Výstava obrazů a drobných plastik Heleny Grocholové

Muzeum B. Hrozného

22.5.-9.6. Výstava tvorby bývalých absolventů ZUŠ Lysá n. L.
Augustiniánský klášter

24.5. Břišní tance pro děti
od 15,15 hod začátečníci - od 16,00 hod pokročilí v Městské knihovně

26.5. Dětské odpoledne - ve 14,00 hod na farské zahradě
26.5. HOGO FOGO FESTIVAL 07 - III. díl 

Hudební festival od 14,00 hod v zámeckém parku

28.5. Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ
v 16,30 hod v galerii ve sklepě v suterénu ZUŠ

28.5. Břišní tance pro ženy - od 18,00 hod v Městské knihovně
30.5. Kurz drátování - od 16,30 hod v Městské knihovně
31.5. Břišní tance pro děti

od 15,15 hod začátečníci - od 16,00 hod pokročilí v Městské knihovně

2.6. Dětský den
od 13,00 hod v areálu mládeže v Čechově ulici

2.6. „Islám očima křesťana“
Přednáška Mgr.Tomáše Molnára od 14,30 hod ve sborovém domě ČCE

3.6. „Radost ve stáří“
Beseda s evangel. farářem br.Bohumilem Bašteckým ve 14,00 hod ve
sborové místnosti ČCE

16.6. Květinová slavnost 
hudba, módní přehlídka, ukázky květinových vazeb,… 
od 14,00 hod na Bon Repos

22.6. Večírek na Seině
Představení divadla Viola od 20,00 hod v kině na Husově nám.

23.6. IX. lyský Montmartre
od 13,00 hod v uličkách pod zámkem

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

na www.otomtoje.cz.
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Blahopřejeme
Citát: „Život je třeba měřit více podle hloubky než
podle délky, myšlením a konáním více než časem.“

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny v měsíci dubnu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
pan František Blažek

paní Věra Světlá 
paní Anna Šubrtová

85 let
paní Jaroslava Křížová

pan František Hoť
paní Milada Skopcová
paní Marie Štruplová 

93 let
paní Marie Lejsalová

paní Ludmila Knejpová

94 let
paní Libuše Česalová
paní Anna Vágnerová

POLABSKÉ MUZEUM
Muzeum Bedřicha Hrozného

Vás zve srdečne na prohlídku stálé expozice 

„Život a dílo Bedřicha Hrozného“.

Díky mnoha dokumentům, klínopisným tabulkám a dalším zají-
mavým předmětům se můžete dozvědět hodně nového o klínovém
písmu, jak a z čeho se vyvinulo, jakým způsobem psali nejen
Chetité. Rádi byste porovnali některé paragrafy Chetitského zákoní-
ku s dnešními? Budete-li chtít, naučíte se pár slov chetitsky. Poznáte
pohodlnou a příjemnou formou jednoho ze slavných lyských rodá-
ků - profesora Bedřicha Hrozného.

Zároveň si vás dovolím pozvat na probíhající výstavy. Střídají se
zhruba po 5 - 6 týdnech. Nyní vystavuje v muzeu své obrazy paní
D. Hermanová. 19. 5. ve 14 hodin jste zváni na vernisáž výstavy
obrazů a drobných plastik paní H. Grocholové. Od 30. 6. do 31. 8.
budete moci obdivovat práce umělců ze sousedního Polska.
Následovat bude výstava archeologických nálezů z našeho regionu,
fotografie Martina Me2da Nováka a jako bonbonek na závěr roku
bude 24. 11. zahájena výstava perníčků známé perníkářky paní
Jindry Dvořákové z Křenku. O všech akcích, včetně chystaných
koncertů a přednášek, budete pravidelně informováni.

Vaše dotazy zodpovíme na tel. +420 325 551 868 a +420 731 449
380, nebo na e-mailu lysa@polabskemuzeum.cz a také nám. B.
Hrozného 265, Lysá nad Labem 289 22

Otevírací doba muzea je:
út - pá 9:00 - 16:00 a so - ne 10:00 - 16:00

P O Z V Á N K A  D O  M U Z E A

Ve Spojených státech amerických vyšla před časem kniha 
Dr. Johna Howarda Yodera, která vzbudila velkou pozornost.

Nazval ji 

J E Ž Í Š OVA  P O L I T I K A
U nás ji do češtiny přeložil Dr. Petr Macek, vědecký pracovník

Evangelické teologické fakulty UK, 
který nás v sobotu 19. května seznámí s jejícm obsahem.

Shromáždění, ve kterém promluví, se bude konat od 14.30 hodin
ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické na náměstí

B. Hrozného v Lysé nad Labem.

V sobotu 2. června rovněž ve 14.30 hodin a na témž místě bude
přednášet Mgr. Tomáš Molnár, farář ČCE v Trutnově, na téma

ISLÁM OČIMA KŘESŤANA .
K obojímu srdečně zveme.

Kostnická jednota, Lysá nad Labem

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

pořádají

v úterý 15. 5. 2007 v 19.30 
v evangelickém kostele 

Starou i duchovní hudbu, lidové písně 
a spirituály si poslechneme v podání 

pražského pěveckého sboru SONAGLIO

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

&JARNÍ KONCERT

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 19. dubna 2007

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Romana Nováková, odbor kultury

Tereza Linhartová
Robin Tůma
Matěj Zita
Adéla Drahokoupilová
Veronika Belzová
Kateřina Jansová
Eliška Pivoňková

Matěj Řípa
Jan Srp
Daniel Baďura
Jakub Čonka
Karolína Čonková
Jolana Galčíková
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Základní umělecká škola 

Františka Antonína Šporka
slaví v letošním roce 

60. výročí svého založení.
Pojďte s námi oslavovat! Oslavám bude věnována řada 

koncertů a vernisáží v průběhu celého roku. 
V květnu se budou konat:

17.5. Slavnostní žákovský koncert v sále ZUŠ v 18.00 hod. 
19.5. „Návraty“ - vernisáž výstavy bývalých žáků 

výtvarného oboru ze třídy ak. mal. Hany Malíkové ve
14.30 hod. ve Státním oblastním archivu

28.5. Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru 
v 16.30 hod. v Galerii ve sklepě v suterénu ZUŠ

Zveme Vás také na další květnové akce naší školy!

9.-10.5. Koncerty pro MŠ v Milovicích
11.-13.5. Účast na Festivalu ZUŠ Středočeského kraje 

v Poděbradech
16.5. Vystoupení žáků Hudební nauky a PHV v kině 

v 17.00 hod.
17.5. Vystoupení žáků Hudební nauky a PHV pro MŠ 

v kině 
19.5. Pochod Milovicemi - možnost navštívit naši třídu na

pobočce v Milovicích - Pionýrů 54
23.5. Koncert žáků z pobočky v Kostomlatech 

nad Labem v 17.00 hod. v koncertním sálku 
ZŠ Kostomlaty

30.5. Vystoupení žákyň tanečního oboru na Baletním 
večeru pořádaném ZUŠ Kolín v rámci Festivalu ZUŠ

31.5. Absolventský koncert v sále ZUŠ v 18.00 hod.

Na Bon Repos s námi
V roce 1715 získal hrabě Špork

výměnou pozemků s benátským
pánem Ptačí hůrku a v několika dal-
ších letech zde vybudoval svůj Bon
Repos, neboli „Dům dobrého odpo-
činku“. Na lyském zámku společnost
lovecká nebo na Kuksu lázeňská jej
obklopovaly velkým neklidem a náš
hrabě již občas potřeboval klid.
Nacházel jej na Bonrepu, víceméně
„na chalupě“, kde se v době tahu
ptáků věnoval čižbě nebo s přítelem
Braunem spřádal umělecké záměry.
Dům dobrého odpočinku byl prosto-
rově malý, takže neumožňoval
návštěvám přenocování, ale natolik

příjemný, aby si Špork dovolil pozvat
do něj císaře Karla VI. (nevyslyšeně).
Když hrabě dočasně prodal lyské
panství příteli Černínovi (1722-
1733), svůj Bon Repos si ponechal.
V tichu přírody filozofoval a odpočí-
val od svých soudních kauz a nepřá-
telských jezuitů. Prosté stavení s lavi-
cemi na zápraží, s kaplí sv. Jeronýma
a Braunovou sochařskou výzdobou
se časem proměnilo v lovecký záme-
ček, ale my v něm stále cítíme duch
našeho Šporka. Současný majitel,
p. Charles Butler, nám umožňuje jej
v tomto duchu navštívit. Přijměte
i Vy naše pozvání... Ing. B. Kolací
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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.

Beletrie pro dospělé
Arabka - A. Erian, Láska není mi-

nulost - J. Hofmanová, Smrtící svůd-
nost - J. D. Robb, Mrtví beze jména -
C. Cattaneo, Hannibal: Zrození - T.
Harris, Půlnoční holubice - R. Becnel,
Úsměv Mony Lisy - J. Kalogridis,
Gentelmani a hráči - J. Harris, Nikdy
o tom nemluv - K. Óberne, Výherci - J.
Cortázar, Zrádce krve - B. a J. Hendee,
Lady pirát 1+2 - M. Calmel, Kovadlina
- K. McClure, Touhy pubertální staře-
ny - I. Lažanská, Samota pro dva - T.
Kubátová, Zlatá klec, Žít svůj život,
Valčík na rozloučenou - Z. Francková,
Případ dívky v tísni - M. Crichton,
Tanec větru - N. Roberts, Kosti a mlče-
ní - R. Hill, Vratné lahve - Z. Svěrák,
Děda - J. Novák, Lužanská mše -
V. Stýblová, Na cestách s anděly - J.
Fousek, S tváří beránka - M. Váňová

Naučná lit. pro dospělé:
Obchod s Hitlerem - R. Harris,

Kouzlo rétoriky - J. Přeučil, Kdo jsou
ilumináti? - L. Porter, Tradiční čínská
medicína, Malé moderní zahrady,
Pomoc obětem(a svědkům) trestných
činů, Co v učebnicích nebývá, Na kole
křížem krážem..., Cvičení na velkém
míči, Poruchy pozornosti a hyperakti-
vity, Připravit, pozor, učíme se! Děti

a peníze, Nechuť k jídlu, Žárlivost
a rivalita, Aplikovaná psychologie,
Agresivita dětí, Tatry a okolí, Na lodi
křížem krážem, Sociologický slovník,
Jak ochránit své dítě, Příběhy na třech
kolech, Toulám se dál, Významné
bitvy v Čechách..., Moderní psycholo-
gie, Pestrý život cyklotrempa

Beletrie pro děti:
Druhé léto sesterstva -

A. Brashares, Čím budu - R. Šmejkal,
Kdo má koho - N. Čampulka,
Zrcadlový dům - U. Moore, František
z Kouzelné školky - Z. Hendrych,
WITCH: Královna noci - M. Mangold,
Strážce visutých zahrad - K. Roberts,
V moci kouzel, Odhalení zločinu -
K. Fanning, Žáby a francouzáky -
S. Mlynowska, V bludišti šlehačko-
vých slonů - J. trefulka, Golemovo
zlato - S. Moritz, Nezlob dědu,
Pohodlíčko - Z. Brožová, S tajem-
stvím a láskou ne, Dívka se zvláštními
schopnostmi - V. Řeháčková, Tři týdny
s Jarčou - V. Svobodová, Já, Sindy -
I. Brandejsová

Naučná lit. pro děti:
Rozlámaná pobřeží, Biblické příbě-

hy - Děsivá literatura, Auta a kamiony
kolem nás, Hurikány a tornáda,
Zemětřesení

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Pro děti: Lovecká sezóna, Říkání
o víle Amálce
Komedie: Borat, John Trucker musí
zemřít, Hezké chvilky bez záruky
Napětí: World Trade Center, Zabijáci

osamělých srdcí, Hádův faktor, Nabít
a zabít, Dallas 362, Casino Royale,
Kráčející skála 2, Skrytá identita,
Mimo zákon, 
Ostatní: Kráska v nesnázích
Dobrodružný: Kořist, Eragon
Horor: Patro smrti

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 2., 16. a 30. května 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 7. a 21. května 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
7., 14., 21. a 28. května 2007 od 18.00 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

44

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ - ve čtvrtek 

3., 10. a 17., 24. a 31. května 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 !

55

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma:

Toulky českou minulostí
- Lucemburkové

Beseda se koná v úterý 15. května 2007 v 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 !

33

KČT Lysá nad Labem pořádá tradiční

DĚTSKÝ DEN 
v sobotu 2. 6. 2007 od 13.00 hodin v areálu
Mládeže v Čechově ulici se soutěžemi, hrou 

a sladkou odměnou.
KČT Lysá n. L., F. Blažek

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
a Collegium Marianum, Týnská vyšší odborná škola pořádají

aabbssoollvveennttsskkýý  kkoonncceerrtt  „„HHuuddbboouu  ssttaalleettíímm““

DDaaggmmaarr  DDrraahhoovvzzaalloovvéé
neděle 20. května v 17 hodin

kostel sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem
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Setkání s učiteli
„Pořádek jest duší všech věcí.
Skrze něj rodí se, žije, kvete,
cokoliv se rodí, žije kvete,
kde pořádek pevně stojí, stojí 
pevně i věci, mění-li se, 
mění se i věci, klesá-li, klesají 
i věci a vesměs se obracejí.“

J. A. Komenský
Ve středu 4. dubna odpoledne

proběhlo v zasedací místnosti
budovy staré radnice neformální
setkání vedení města s ředitelkami
a řediteli mateřských a základních
škol, také základní umělecké
školy, obchodní akademie a střed-

ního odborného učiliště+střední
odborné školy, pozváni byli i ze
zvláštní školy. A víte proč?
Protože jsme si tímto setkáním
připomněli Den učitelů a poděko-
vali všem přítomným a „jejich“
nejen učitelským kolektivům za
celoroční práci a starost nejen
o žáky, ale i svěřený majetek.
Vesele i vážně se diskutovalo
o problémech pedagogů začátku
21. století. Za přípravu občerstve-
ní děkujeme kolektivu školní
jídelny Eurest. 

Marcela Chloupková

Dětské odpoledne na farské
zahradě

Ráda bych se s Vámi podělila
o zážitky z naší návštěvy v Ústavu
sociální péče v Milovicích. Jako
Farní charita v Lysé nad Labem
jsme pořádali Dětský karneval, kde
jsme pro zdejší děti i dospělé vyrá-
běli malé vzkazy na polštářky. 

Všem, kteří nám s výrobou
těchto dárečků pomohli, moc dě-
kujeme. A děkujeme i všem dětem
a rodičům, kteří přišli na dětský
karneval a udělali báječnou atmo-
sféru. Dokázali napjatě sledovat
kejkle dvou kouzelníků a následně
tančit a skotačit až do 17 hodin.

Dárečky, které jsme takto spo-
lečně vyrobili, jsme jeli předat
s paní Labutovou přímo dětem
a dospělým do ÚSP Milovice.
Moc mile nás všichni přivítali
a měli z dárečků obrovskou
radost. Všem vzkazují, že byli

opravdu mile překvapeni a potěše-
ni a děkují nejen za milé polštář-
ky, ale i za báječné vzkazy, které
si vyvěsili na nástěnku. Někteří
nám hned chtěli ukázat, kam si
své mazlíčky uloží, a tak jsme
měli možnost vidět jejich krásné
pokojíčky a postýlky. Všichni už
se moc těší na nějaké další pře-
kvapení, které pokud budete mít
zájem, můžete s námi přichystat
na akci DĚTSKÉ ODPOLEDNE
NA FARSKÉ ZAHRADĚ 26. 5.
2007 OD 14 hodin. Budeme při-
pravovat překvapení nejen pro
ÚSP Milovice, ale i pro děti z dět-
ského domova v Milovicích.
Všichni se můžete těšit na hry,
soutěže, malé dárečky a sladkosti,
které jsou pro vás připravené.
Těšíme se na společné odpoledne.

Lenka Šípková

Noc s Andersenem
Již potřetí se naše knihovna při-

pojila k akci Noc s Andersenem.
Tato akce se koná na podporu dět-
ského čtení. Letos u nás nocovalo
23 dětí, které pravidelně navštěvu-
jí knihovnu. Nejdříve jsme si
s dětmi povídali o významu této
akce, o panu Andersenovi a jeho
pohádkách. Nezapomněli jsme
také na výročí spisovatelky Astrid
Lingrenová a pana Josefa Lady
a přečetli jsme si úryvky z jejich
tvorby. Také jsme si zasoutěžili
a zatančili s břišní tanečnicí. 

Vyprávěli jsme si o dětech
z dětského domova v Milovicích,
které nemají maminky a tatínky,
kteří by si s nimi četli a povídali
o knížkách, a právě pro ně jsme
uspořádali sbírku, aby se mohly
vypravit na výlet. 

Jako každý rok jsme zasadili
strom Pohádkovník a pak jsme se
posilnili pečenými kuřaty, protože
nás čekala Pohádková cesta radni-
cí. Na stanovištích se strašidly
jsme plnili různé úkoly a nakonec
jsme od Bílé paní získali indicie
napsané neviditelným inkoustem
a navíc ještě zašifrované. Pod ult-
rafialovým světlem jsme za

pomoci šifrovacího stroje přeloži-
li text a zjistili, kde najdeme
poklad. Ten byl ukryt ve starém
sklepení radnice, kde ho pečlivě
hlídala strašidla. Poklad (knížky
s věnováním a čokoládové mince)
jsme si v knihovně spravedlivě
rozdělili. Ještě jsme si stihli
vyzdobit krásné tašky, abychom si
svůj ,,poklad“ měli v čem odnést
domů. Pak už nás čekalo zalehnu-
tí do spacáků a četli jsme si a četli
a četli... Poslední vytrvalci usnuli
až kolem třetí hodiny ranní
a první ptáčata vstávala už po
šesté hodině. 

Po snídani si pro děti začali
chodit rodiče a tím pro nás letošní
Noc s Andersenem skončila.
Všichni jsme se shodli, že příští
rok spíme s Andersenem znovu.

Chtěli bychom moc poděkovat
městskému úřadu za finanční
dotaci a umožnění přístupu do
všech prostor budovy úřadu, panu
ing. Stanislavu Svobodovi, Katce
Crhové a Kláře Bláhové za vydat-
nou pomoc a Magdě Horčičkové
za výborné vánočky. Díky Vám se
akce vydařila. 

V. Šolcová

Oslava 45. výročí 
vzniku školy

Základní škola (dříve Zvláštní a Pomocná škola) 
v Lysé nad Labem zve všechny bývalé učitele, žáky 

a občany na oslavu vzniku školy, které se koná ve středu 
16. 5. 2007 od 8 do 16 hodin. 

Můžete si prohlédnout třídy, práce dětí, kroniky 
a fotografie. V 10 hodin můžete zhlédnout vystoupení 

našich žáků.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
žáci a učitelé ZVŠ a PŠ v Lysé nad Labem

III. lysecký hasičský okrsek
SDH Lysá nad Labem, SDH Byšičky, SDH Dvorce, SDH Stará

Lysá a SDH Milovice pořádají
19. května 2007 v zámeckém parku V Lysé nad Labem

44..  rrooččnnííkk
závodu Branné všestrannosti

o „Putovní pohár starosty města Lysé n. L.“
v kategorii mladších žáků.

Zahájení soutěže je v 10,00 hodin.

MMLLAADDÝÝ  PPÁÁRR  KKOOUUPPÍÍ  BBYYTT
v Lysé a okolí (v dosahu PID).
Do 2 mil. Kč ● tel. 774 292 159

Rodina s dětmi koupí dům 
do 4 mil. v Lysé a okolí.

775 298 584
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Představujeme

Vážení čtenáři, na stránkách
Listů se pravidelně dočítáme
o dění v našem městě, o sportov-
ních, kulturních a společenských
akcích… 

Někdy však ani nevíme, kdo
„za tím vším stojí“. Kteří lidé
vkládají do té pomyslné mozaiky
života ta nejpestřejší sklíčka, aby
se neskládala pouze ze šedivých.
Kteří další mají ten dar vytvářet
různorodé tvary, aby výsledný
obraz lidského bytí nebyl jako
šedivá tapeta? Je jich celá řada.
A my jsme se rozhodli v naší nové
rubrice tyto lidi představovat.
Lidi, kteří pro naše město dělají
něco navíc, a i ty, kteří jsou něja-
kým způsobem výjimeční, ať už
profesně, umělecky či ve sportu
nebo ty, kteří by se s námi mohli
podělit například o své zážitky
z dalekých cest. Tyto obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci, vám
budeme představovat v každém
čísle tohoto městského měsíčníku. 

Dnes vám přinášíme úvodní
z příběhů obyčejných lidí, kteří
nedělají až tak obyčejné věci.

Tím prvním, koho bychom vám
na těchto stránkách chtěli představit,
je dáma, pro niž se koníček stal
povoláním. A to povoláním velmi
krásným, které pomáhá dětem vnik-
nout do tajů kumštu, porozumět
múzám a naučit se i „řemeslu“ sou-
náležitosti, respektování těch dru-
hých, odpovědnosti a radosti z jed-
noho z nejkrásnějších a zároveň
neuchopitelných fenoménů prováze-
jících lidstvo od nepaměti - uměním.

Tou dámou je ředitelka místní
Základní umělecké školy F. A. Špor-
ka, paní Vlasta Blažková. Na místní
„lidušce“ působí od roku 1996
a Lysačkou se stala ještě o tři roky
dříve. Ráda pro své blízké, manžela
a dvě děti, uvaří a upeče něco dobré-
ho. Kdyby si mohla splnit nesplnitel-
né přání, pak by pro svou školu,
žáky a vůbec pro všechny Lysáky
chtěla kulturní sál. Pochází z morav-
ského Zlína, konzervatoř vystudova-

la v Kroměříži, kde absolvovala
v roce 1984. Své znalosti si prohlu-
buje i v současné době na bakalář-
ském studiu se zaměřením na škol-
ský management. Ve shonu všedních
dní i nadcházejících slavnostních
k 60 letům školy si našla chvilku
času na naše otázky, jejichž odpově-
di nám tuto skromnou a usměvavou
ženu přiblíží.

Co vás sem z krásné Moravy 
přivedlo?

V Polabí jsem se ocitla v souvis-
losti se Středočeským symfonickým
orchestrem, kam jsem nastoupila
jako houslistka. Ale jelikož je můj
manžel také hudebník, a fungování
muzikantské rodiny bez babiček je
dost těžké, hraní jsem nechala
a začala v roce 1990 vyučovat na
nymburské základní umělecké
škole. O šest let později jsem si
k tomu přibrala i Lysou a od roku
1997 jsem tu nastálo.

V té době jsem již tehdejšímu
řediteli, panu Švejdovi, dělala
zástupce, i když jsem se původně do
takovýchto věcí nechtěla vůbec pou-
štět.

Jak jste se k umělecké kantořině
dostala a byl to váš sen už v dětství?

Je pravda, že pocházím z učitel-
ské rodiny a učitelkou jsem chtěla
být už od dětství. V sedmi jsem
začala chodit na housle a jakmile
jsem se toho o něco víc naučila, tak
mě to chytlo. A pamatuji si, že od
sedmé třídy jsem měla jasno v tom,
že chci na konzervatoř.

Vím, že dnes dělat ředitele je více
o tom, že člověk je především
manažerem a správcem. Vy kromě
toho stíháte i výuku na housle, stu-
dium a rodinu. Jak to všechno zvlá-
dáte?

Někdy je to opravdu trochu složi-
té, ale s pomocí kolegů a rodiny to
zvládám.

Pokud vám zbude troška volného
času, co děláte nejraději?

Ráda si přečtu sci-fi nebo
v poslední době nějaký společenský
román.

A teď k tomu pracovnímu. Dnes
se točí všechno kolem peněz, jak
jste vůbec jako škola financováni?

My jsme financovaní z několika
zdrojů. Všechny mzdové prostředky
dostáváme od státu, což je ta nejzá-
sadnější položka. Na platy dostává-
me v podstatě jako každá škola
podle počtu dětí. 

A v posledních letech si nemůže-
me stěžovat. Téměř veškeré provoz-
ní náklady hradíme ze školného,
dnes se tomu oficiálně říká úplata za
vzdělávání. Z těchto vybraných
peněz nakupujeme například
i hudební nástroje. A také nám při-
spívá město, to nám hradí topení,
část stravování pro zaměstnance
a přispívá na velké investiční akce. 

V letošním roce dostal náš
výtvarný obor, který letos také slaví
- 45. výročí svého založení, od
města dárek v podobě financí na
nákup nového nábytku do výtvarné-
ho ateliéru. Těšíme se na nové
vybavení, které v letošním roce
slouží více než stovce mladých
výtvarníků.

Co se ve vaší škole za poslední
období vylepšilo?

Vyměnila se okna, zvelebili jsme
sál a sociálky, což jsou závratné
částky, které by si škola sama jen
těžko mohla hradit ze svého rozpo-
čtu. Ale není to až tak zásluha moje,
ale mého předchůdce, pana Švejdy
a zřizovatele, který tyto úpravy
financoval.

A co rodiče vašich žáků, snaží se
škole také pomoci?

Rodiče máme úžasné. Někteří,
když jejich děti u nás končí, nám
věnují hudební nástroje nebo třeba
materiál pro výtvarku, řada z nich je
zapojena v Radě rodičů, což nám
velmi pomáhá, a máme i další spon-
zory. 

V těchto dnech spolu se svými kole-

gy finišujete v přípravách na oslavy
60 let od založení školy. Asi by těžko
někdo spočítal, kolik tudy prošlo
dětí. Kolik oborů má dnešní škola
a kolik dětí sem chodí?

Máme všechny čtyři obory, co
jsou možné, tedy hudební, taneční,
výtvarný a literárně dramatický.
Žáků letos máme 540, což už je
téměř na hranici kapacity naší školy,
ta je 550 žáků. A vzhledem k tomu,
že do tohoto počtu jsou zahrnuty
i pobočky v Kostomlatech
a Milovicích, které se rozrůstají
doslova závratným tempem, tak
během několika let tato kapacita
nebude stačit, což by byla především
pro děti na pobočkách katastrofa.

A o jaký obor je největší zájem?
Nejvíc dětí chodí na hudební

obor, zájem je hlavně o klavír,
dechové nástroje a kytaru, v posled-
ní době o keyboard, ale zájem je
i o zpěv, bicí nástroje nebo o housle.

Co byste sobě, vašim kolegům
a žákům popřála k té školní šede-
sátce?

Jednak abychom byli pořád zařa-
zeni v síti škol, jak jsme nyní, aby-
chom neměli existenční problémy,
protože to by znamenalo navýšení

školného tak, že by výuka byla
dostupná pouze pro určitý úzký
okruh dětí z bohatších rodin. A také
aby se nám hlásila spousta šikov-
ných dětí, aby je to bavilo, a aby
k nám do školy chodily s láskou
a chutí.

K tomu, myslím, není co dodat.

Lyská liduška v loňském roce
uspořádala více než šedesát akcí pro
veřejnost, zapojila se i do náročného
projektu výzdoby podchodu na lys-
kém nádraží Českých drah, děti nav-
štěvují i staroušky v domově
důchodců, pro ty nejmenší zřídila
umělecké ministudio Šikulka a na
letošní jubilejní rok učitelé společně
se svými žáky připravili řadu zají-
mavých akcí.

Jana Křížová (JzK)
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Výsledky soutěže „Nejlepší slohová práce“
vyhlášené Městskou policií a Městským úřadem Lysá nad Labem, odborem školství a kultury 

a odborem sociálních věcí
Dne 29. 3. 2007 se sešla porota

k vyhodnocení literární soutěže,
která byla určena pro žáky II.
stupně základních škol a studenty
středních škol v Lysé nad Labem.
Porota posuzovala slohové práce
ve složení: Mgr. Ladislava Štěrbo-
vá, Marcela Chloupková, Luděk
Přibyl, Květa Tobiášová a PaedDr.
Věra Bodnárová.

Do soutěže se přihlásilo 24
žáků s prací na téma „Grafity
v Lysé nad Labem“ a 26 žáků
s prací na téma „Mládež a využití
volného času v Lysé nad Labem“.
Mrzí nás, že se do soutěže neza-
pojili studenti středních škol.
Domnívám se, že daná témata
byla zajímavá a názory studentů

by mohly být zdrojem inspirace
pro zastupitele města, co a jak
udělat pro zlepšení kulturního,
sportovního a společenského živo-
ta v našem městě. 

Chtěla bych poděkovat školám
a jejich pedagogům za to, že
pomohli dětem při literárním
ztvárnění daných témat a přede-
vším patří poděkování všem sou-
těžícím za kvalitní zpracování slo-
hových prací, zajímavé názory,
připomínky a také za to, že nejsou
lhostejní ke svému okolí
a k městu, ve kterém žijí.
Vítězové jednotlivých kategorií:
II. stupeň ZŠ
1. GRAFITY V LYSÉ NAD

LABEM

1. místo: Vendula Haspeklová 
- ZŠ B. Hrozného - 8. B (za roz-
sah práce a fotodokumentaci)
2. místo: Kateřina Brázdová 
- ZŠ B. Hrozného - 9. C
3. místo: Kateřina Nováková 
- ZŠ B. Hrozného - 9. B
4. - 5. místo: Karla Šťastná 
- ZŠ B. Hrozného - 7. A
Michaela Klementovičová 
- ZŠ B. Hrozného - 7. A

2. MLÁDEŽ A VYUŽITÍ
VOLNÉHO ČASU V LYSÉ
NAD LABEM

1. místo: Miroslava Chroustová -
ZŠ B. Hrozného - 9. B
2. místo: Jiří Břinčil 
- ZŠ B. Hrozného - 9. B

3. místo: Aneta Křenová 
- ZŠ B. Hrozného - 6. C
4. místo: Barbora Kameníková -
ZŠ J. A. Komenského - 8. A
5. místo: Hana Klausová 
- ZŠ J. A. Komenského - 9. A

Všichni výše jmenovaní žáci
byli pozváni na městský úřad
a odměněni pěknými cenami.
Všem vítězům gratulujeme a přeje-
me mnoho dalších úspěchů.
V těchto Listech uveřejňujeme tři
nejlepší slohové práce na téma
„Grafity v Lysé nad Labem“. V pří-
štím čísle si můžete přečíst vítězné
práce na téma „Mládež a využití
volného času v Lysé n. L.“

Věra Bodnárová,
odbor školství a kultury

Grafity v Lysé nad Labem
Co jsou grafity? Grafity jsou

prostě nápisy a obrazce namalova-
né na zdech. Je to problém ve
všech městech. Sprejeři jsou opa-
trný a málokdy je někdo přistihne.
Pro ně je to umění, ale pro nás to
jsou jenom škody. V Litoli ani
moc grafitů není, jenom u podcho-
du, je jich spíše více v části Lysá.

Grafity a policie - Jak už jsem
jednou řekla, sprejery málokdy
někdo přistihne, a proto to policii
trápí čím dál více, protože nemají
pro to důkazy a nemají ani tušení,
kdo by to mohl být. 

Galerie v průvanu - Je to spo-
lečné malování obrázků v podcho-
dě v Lysé nad Labem. Probíhalo
celý týden a v sobotu 10. června
byl pak hlavní den malování. Na
litolské straně můžeme spatřit
obrázky grafitů, například jako:
adio, ekes, dc, horsefeathers,
danoe, face2face a mnoho dalších.

Sprejování podle šablon - Mů-
žeme se v Lysé (v Litoli jen u pod-
chodu a nadjezdu) často setkat
s drobnými obrázky vysprejova-
ným podle šablon. Jsou to jen
vtipné, příjemné obrázky jako
např. Kytičky, rybičky, hasiči,
obličej různých lidí…

Vlastní zážitek - Asi před
dvěma měsíci, když jsem šla
domů přes podchod, na litolské
straně jsem potkala kluka s černou
mikinou a nasazenou kapucou, jak
u parkoviště sprejuje podle šablo-
ny obrázek hasiče. Vedle sebe měl
kolo značky Rockmachine, a když
to dosprejoval, rychle ujel. Trvalo
mu to celkem asi jednu minutu.
Ten kluk mě viděl, jak jdu kolem,
ale ani mu to nevadilo a sprejoval
dál. 

NBK - tento znak jsem viděla
v podchodě na litolské straně na
úrovni schodů. Zrovna jsem šla

kolem s kamarádkou, četly jsme si
nápisy a já jsem se jí zeptala jestli
neví, co znamená značka NBK
a ona mi jen řekla, že to psali nym-
buráci, jelikož značka NBK je
zkratka pro Nymburk. Docela by
mě zajímalo, proč to Nymburáci
píší u nás v podchodě v Lysé?

LSG - nápis LSG je snad všude
po celé Lysé. Je to zkratka pro
Lysa Street Gang, který nechávají
tento nápis všude většinou na
značkách a na vratech. Často pod
nápisem LSG je šipka směřující na
oba dva směry. Taky u školy
Bedřicha Hrozného parta LSG
přepsala na značce rychlost 30 na
rychlost 80 a napsali pod to
!bacha!

Vlastní názor - Mně osobně se
grafity docela líbí, ale musí být
pečlivě vypracovány. Za to se mi
nelíbí teky (jednoduše načmárané
nápisy). Pro sprejery by se měla

vyhradit místa, kde by mohli volně
sprejovat. Tím by se aspoň trochu
zabránilo sprejování po domech
a po zdech.

Kde jich je v Lysé nejvíce? Co
jsem si tak prošla celou Lysou,
nejvíce grafitu jsem viděla pod
nadjezdem a poblíž dráhy. Je tam
asi třikrát nápis epos a viděla jsem
tam i názvy hudebních skupin,
jako je třeba Fort Minor nebo
Gorillas.

Naše škola - Někdy na našich
školních dveřích vidím ráno nač-
márané teky, ale ty vždycky paní
uklízečky smyjí ještě před vyučo-
váním. Na zadních vratech u dru-
hého východu je hodně teků, které
ale nikdo nesmývá. Uvnitř ve
škole ve třetím patře jsou načmá-
rané nápisy skejtových značek
třeba jako DC nebo DVS. 

Vendula Haspeklová,
ZŠ B. Hrozného, 8. B
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Grafity v Lysé nad Labem
V Lysé žiji již od malička

a možná pravé proto jsem se
odvážila k napsání této slohové
práce.

Práce na téma z mého subjek-
tivního pohledu velice důležité
a aktuální - a to rozhodně nejen
zde, ve městé Polabí...

Téma zní: „Grafity v Lysé nad
Labem“. Říká se, „kolik lidí,
tolik názorů“, ovšem hovoří se
o tom, jak grafity ničí nové či
starší budovy, dopravní prostřed-
ky, dokonce i památky! Většina
občanů se shodne dozajista
v tom, že to není pěkné. Ale co ti,
kteří sdílejí trochu jiný názor?
Nebo ti, kteří by se dokonce
podíleli nad tímto, řekněme iro-
nicky „uměním“?

Otázkou zřejmě stále zůstává,
kdo že to je? Kdo že to asi bude?
Člověk, kterému nestačí vzít si
pastelky a papír.

Člověk, který si vezme sprej
a místo papíru mu může sloužit
prakticky cokoli. Myslím, že
opravdu není hezké vidět takto
„vyzdobené“ obchody, školy,
pouliční osvětlení, nádraží...
Konkrétně na mě to působí více
méně depresivně. A není to dobrá
vizitka pro naše jinak dobré
město, co myslíte?

Vezměte si například už jen to,
co si asi tak mohou myslet
návštěvníci Výstaviště v Lysé
nad Labem, zvláště potom ti,
kteří přijeli vlakem.. Pokud měli
to „štěstí“, tak už vlak, který je
do těchto míst dopravil, mohl být
pokreslený nepříjemnými grafity
- zničený a to dle mého názoru
tím značněji, pokud se sprejeři
„vyřádili“ již uvnitř... Vlak je
doveze do stanice Lysá nad
Labem, kde se cestující těší, jak
konečně vyjdou z vlaku a neuvi-
dí žádné grafity! Ovšem bohužel,
tento pocit končí ihned, jakmile
projdou podchodem.. Jak je
vůbec možné, že podchod, na
jehož vnitřní výzdobě, která byla
orientována právě i proti grafitům
a na které se podílely nejen školy,
ale i široká veřejnost je ani ne po
osmi měsících opět pomalovaný
nežádanými grafity? Vždyť ten,
kdo chtěl, měl na něj vyhrazené
místo, kde si ho mohl klidné
nakreslit...

Další otázkou míníme to, jak
tento pro někoho už možná neře-
šitelný problém řešit. Jednou
z možností, která už tu ovšem
byla, je ta, že město raději dobro-
volně daruje nějakou plochu

autorům grafitů. Ať si tam klidně
kreslí a neničí zbytek města.
Nedovoluji si ovšem odhadnout,
o jak velikou plochu by se mělo
jednat, aby stačila. Také jisté
záleží na těch, kteří grafity vytvá-
řejí, jak by tento kompromis při-
jali a na oplátku budou tolerovat
to, že bychom si přáli město bez
grafitů.

Nebo instalování kamer na
kritická místa? Výlep plakátů, ze
kterých by plynuly jasné nesym-
patie vůči grafitům?

Co začíná být podle mě oprav-
du hrozné, je to, že už grafity
kolikrát přehlížíme. Ne záměrně.
Jednoduše si jich možná už třeba
ani nevšimneme... Nebijí nás do
očí tolik, jako návštěvníky z jiné-
ho města. Zní to ošklivě, ale co
když už si doopravdy začínáme
zvykat na ty malby kolem nás -
na grafity. Co s tím? Přece by
nebylo hezké, mít takovýmto
způsobem znehodnocené
město...

I když na tom Lysá nad Labem
není s grafity úplně špatně (našla
by se i horší města, popř. části
měst), jisté je, že našemu a ani
žádnému jinému městu to na
kráse jednoznačně nepřidá...
Pojďme teda zkusit proto grafi-
tům bojovat či najít nějaké spo-
lečné řešení, kompromis!
Pojďme to zkusit!

Kateřina Nováková 9. B,
ZŠ B. Hrozného

● XXI. století. Doba moderní-
ho člověka… New York, Detroit,
Miami, Tokio, Berlín… moderní
města. Newyorská parta,
Miamská parta, berlínský gang…
moderní lidé. Drogy, agrese, pro-
vokace, vulgarita, grafity…
moderní… moderní? Party, které
jsou zhrzené životem, dělají ze
sebe drsné chudáky, ale jsou to
lidé… jsou to lidé jako my? Ano,
jsou. Tak proč? Proč mladí lidé,
naše naděje, nám ničí město,
svět… Je to jejich vyjádření na
život?

Grafity… jsou krásné. Líbí se
vám? Mně ano. Ale proč se kres-
lí, kam nemají? Děti, dobře mla-
diství, obdivují někoho, kdo dělá
něco proti, proti všemu.
Protestuje. Je to v módě. Je to
moderní. Děti, mládež co nemá
po škole co dělat, sebere kamará-
dy a jdou se bavit. Nechodí do
hodin houslí, kreslení, ale jdou
třeba na nádraží, na naše pěkné,
moderní nádraží, nebo do skate-

parku. I já jsem mladá. Je mi 15
let. Také se někdy chodím bavit,
ale proč bych se měla třeba opí-
jet? Proč bych chtěla, abych
nevěděla co dělám, co cítím?
Protože mám problém? Ne, to
musím přeci řešit za střízliva.
Protože chci lépe tancovat? Ne,
i při tanci se musí myslet. Pijete
alkohol? Jen tak pro radost, pro
chuť, nebo protože je to moderní,
být „mimo“? Být in? 

Ničíme si přírodu, ničíme si
město. Naši přírodu, naše město.
My tu žijeme. My tu jsme, a když
jdeme večer domů, bojíme se
tmy, nebo když procházíme poč-
máraným nádražím, kde zase
někdo kreslí další grafity. Cítím

beznaděj. Policie, právo, dělá co
může. Ale to je přeci to nejlepší,
riziko. Když to bude proti policii
na protest. Navíc se v podstatě
nedá chytit viníka, sprejera.
Možná to tak opravdu cítí. Ničit,
popsat. Ale možná je to jen způ-
sob, jak se zviditelnit v partě. Být
obdivovaným, být vidět. 

Když se nad tím zamyslím,
docela by se mi také líbilo, být
někde napsaná, navždy. No řek-
něte, Vám ne? Je dobře, že jsou
místa, kde se může psát, dělat
grafity legálně a přece hezky.
Doufám, že to jednou naše dosud
nepochopená mládež pochopí…

Kateřina Brázdová,
ZŠ B. Hrozného, 9. C

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

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

ANGLIČTINA - NĚMČINA - 
RUŠTINA - ČEŠTINA - FRANCOUZŠTINA

- ITALŠTINA - ŠPANĚLŠTINA
jazykové kurzy * překladatelsko - tlumočnický servis

Nabízíme:

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

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

lektory
● konverzace s rodilými mluvčími
● čeština pro cizince 

Začátek výuky: září 2007!

Bližší informace:
AJ - kont. osoba: Mgr. Petr Otradovský, 

tel.: 325 551 498, 728 678 993, 
e-mail: p.otradovsky@seznam.cz

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

e-mail: d.papackova@seznam.cz

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

Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

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

přímo v jazykové škole.

NAKUPOVÁNÍ PŘES INTERNET - spuštěn internetový obchod drogerie -

www.drogerie-matous.cz
Srdečně se těšíme na Vaši on-line návštěvu!

Akce květen: při nákupu v internetovém obchodě 
5% sleva na zakoupené zboží

DROGERIE Jaroslav Matouš, náměstí Bedřicha Hrozného 894, Lysá nad Labem
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§ 11/55
Dne 8. 3. 2007 proběhlo na ZŠ

J. A. Komenského školní kolo
celostátní soutěže Paragraf 11/55.
O účast v oblastním kole soutěžilo
šest družstev skládajících se ze
zástupců tříd II. stupně. Každé
družstvo si vylosovalo svou bar-
vu, ve které mělo soutěžní trička.
Barvami hýřili i fanoušci, kteří
mnohdy šokovali nápaditými
účesy.

V porotě zasedli paní místosta-
rostka M. Chloupková, vedoucí
referátu sociálních věcí
K. Tobiášová, za Policii ČR nprap.
J. Skálová, velitel Městské policie
Lysé nad Labem L. Přibyl a naše
paní ředitelka V. Karásková.

Soutěž měla pět kol. První kolo
mělo jednoduché a výstižné jméno
„Zákon“. Družstva si za pomoci
hostesek losovala otázky týkající
se českých zákonů. V této disciplí-
ně se dost odrazily věkové a tím
pádem i vědomostní rozdíly.
Druhé kolo neslo název „Jak bys
vyřešil…“ a testovalo hlavně řeč-
nické dovednosti dětí. Na bodová-
ní se tu bohužel hodně podepsala
nervozita soutěžících. Třetí kolo

se jmenovalo „Postav věž“.
Družstva měla za úkol postavit
z papírových kartiček co nejvyšší
věž. Tady se nejvíce potvrdila nut-
nost spolupráce v týmu, disciplíny

a čestného jednání vůči ostatním
soutěžícím. Ve čtvrtém kole
„Kdybych byl ředitelem školy…“
si žáci zkusili, jaké to je sestavovat
školní řád. Poslední kolo „Porušíš
zákon?“ bylo zaměřeno na odha-

dování věku figurantů. Soutěžící
měli tipovat, zda jsou plnoletí.
Velmi těžké…

Školní kolo soutěže vyhrálo
družstvo bílých z 8. B, které

postoupilo do oblastního kola
v Sadské; to je opět zaměřeno na
znalost zákonů. Soutěž vůbec není
jednoduchá. Vždyť i dospělí často
tápou v klikatých uličkách para-
grafů. Držíme jim tedy všichni

palce a přejeme jim pevné nervy
v boji a dobrou náladu. Do oblast-
ního kola je jedou podpořit
i fanoušci, tak v tom nejsou sami.
Jdeme do toho! 

P.S. 28. 3. 2007 v oblastním
kole v Sadské skončilo družstvo
naší školy ve složení P. Bendlová,
A. Dvořáková, P. Krejcárková, L.
Kynclová, M. Šlingr na pěkném 4.
místě. Svým přirozeným vystupo-
váním si získali sympatie mno-
hých diváků a členů poroty (včet-
ně našeho pana starosty J.
Havelky). Nejvíce se jim dařilo při
stavbě papírové věže. Zvládli
úctyhodných 147 cm! 

Děkujeme paním učitelkám S.
Sabákové a J. Rudolfové za velmi
náročnou přípravu celé soutěže.
Děkujeme také zástupcům MěÚ
Lysá a policie za to, že svojí účas-
tí podpořili tuto významnou
výchovnou akci.

ZŠ J. A. Komenského
Autoři:

Andrea Serbusová, žákyně 9. B
Marie Nováková,

zástupkyně ředitele

Jaro v MŠ Čtyřlístek
Tento rok jsme přivítali pří-

chod jara opravdu vesele. Díky
pomoci a ochotě rodičů a přátel
„Čtyřlístku“ byl prostor školní
zahrady perfektně upraven a při-
praven tak, aby mohla firma
NEPO Jiřího Nedvěda z Kyjova
nerušené nainstalovat průlezky,
skluzavky a domečky na zahra-
du a okolo pískovišť a to již plně
v souladu s normou, která odpo-
vídá požadavkům EU. Velký dík
patří sponzorům, za jejichž pení-
ze se mohlo nové vybavení na

školní zahradu objednat
a následně zakoupit.

Poděkování patří rodičům
Vašákovým, kteří nám zakoupili
šplhací věž Agnusku a šestihran
Natálu za 30 000,- Kč, panu
Jiřímu Spudichovi, který nám
věnoval 30 000,- Kč, za které
jsme zakoupili šplhací věž
Vojtík a domeček s verandou
a prostě všem, kteří na dobrovol-
nou sbírku, která dosáhla částky
7 000,- Kč přispěli (za tuto část-
ku jsme nakoupili sedacího

koníka).
A Velikonoce, ty krásné svát-

ky jara, jsme přivítali výzdobou
celé naší MS.

Děti, společně s maminkami,
přinesly vyfouknutá vajíčka, aby
každý měl to nejkrásnější, které
si sám namaluje ve své třídě.
Paní učitelky vyzdobily celou
školku zelení a motivy jara,
které společně s dětmi doplnily
kraslicemi, kuřátky, zajíčky,
pomlázkami a prostě vším, co

k velikonoční oslavě patří. Ani
paní kuchařky nezůstaly stranou
a navodily atmosféru Velikonoc
tím, že dětem k svačince napek-
ly mazance, velikonoční nádiv-
ku a obdarovaly je čokoládový-
mi zajíčky.

Odměnou nám všem byla
pochvala od rodičů a prarodičů,
kteří naši MS navštívili a domů
si odvedli spokojené a na svou
práci pyšné děti.

Hana Rambousková

NATURA VIVA
23. 5. - 27. 5. 2007
13. národní výstava všeho pro myslivce, 
rybáře a včelaře

Mateřská školka Mašinka Lysá nad Labem
hledá

paní uklizečku
● nástup 1. 6. nebo 1. 9. 2007 ● šestihodinová pracovní

doba ● ranní, odpolední služby
V případě zájmu a pro další informace nás kontaktujte 

na tel. č.: 325 551 236, 325 551 421, 606 407 684
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Odborná praxe studentů
Obchodní akademie
v Lysé nad Labem

Významnou součástí učebních
plánů obchodní akademie je
odborná praxe. Její organizací se
dlouhá léta zabývala zástupkyně
ředitelky ing. Marcela Salačová.
Ta o této součásti své práce říká:

„Podmínky odborné praxe na
škole jsou nyní jiné. Původně vy-
konávali všichni studenti odbornou
praxi vždy po dobu jednoho týdne
ve 2. a ve 3. ročníku. S rozdělením
školy na dva obory - obchodní aka-
demii a ekonomické lyceum - se
situace změnila. Studenti OA mají
celkem tři týdny odborné praxe,
studenti lycea pouze dva.

Největším problémem při zajiš-
ťování praxe pro naše žáky je najít
vhodné partnery, kteří studenty při-
jmou, umožní jim nahlédnout do
chodu organizace, a především je
smysluplně zaměstnají tak, aby
praxe byla pro obě strany příno-
sem.

V tomto směru nám maximálně
vycházejí vstříc především VZP
Nymburk (jmenovitě ing. Horáko-

vá) a z místních firem pak Výs-
taviště. To poskytuje studentům
jak odbornou praxi, tak jim umož-
ňuje i placené brigády, které stu-
dentům pomáhají nejenom odbor-
ně, ale dávají jim možnost získat
nějaké finanční prostředky navíc.
Některé naše studenty práce na
Výstavišti natolik zaujala, že zde
po absolvování školy našli i své
první zaměstnání.“

„Práce na Výstavišti je různoro-
dá a zajímavá. Prostě nás to tam
baví,“ říká Ivana Krpálková ze 2.
A. I ostatní studentky - Aneta
Neuhauselová, Lenka Zvěřinová,
Jana Tylová a Růžena Studecká -
jsou s prací spokojené.

„Všichni doufáme, že vzájem-
ně prospěšná spolupráce bude
i nadále pokračovat,“ dodává
ing. Vladimír Kopecký, který
nedávno převzal organizaci praxí
na svá bedra.

S přispěním kolegů 
a studentek 2. A zpracovala 

Alena Šmídová

Filmovka z OA Lysá nad Labem
Konec našeho tříletého snažení

se přiblížil rychleji než jsme oče-
kávali. Naše práce na projektu
začala v roce 2004 pod názvem
Evropská identita - regionální
identita. Nikdo nevěděl, do čeho
jde a co má čekat. A jak tedy pro-
jekt probíhal?

V prvním ročníku jsme zjišťo-
vali, co to vlastně identita je.
Zároveň jsme se lépe poznávali.
My, studenti prvního ročníku,
kteří jsme se nikdy neviděli, jsme
se teď učili kritizovat práci dru-
hých, ale i tu svou. Poznali jsme,
co všechno práce v kolektivu
obnáší. S výsledky našeho zjištění
jsme vyjeli na Slovensko, kde
jsme vše prezentovali partner-
ským školám - Obchodní akade-
mii v Bratislavě, Gymnáziu v Ra-
debergu a Stewarton Academy ve
Skotsku.

Ve „druháku“ jsme byli už otr-
kaní a lépe snášeli časový tlak,
který se na nás denně valil. Náš
názor na identitu už tedy známe
z předchozího roku. Ale co si
o identitě myslí veřejnost? To byla
otázka, kterou jsme jednoduše
vyřešili. Vytvořili jsme si dotazní-
ky a vyrazili do ulic, do domova
důchodců, na nádraží a na další
místa, kde jsme se ptali všech lidí,
kteří byli ochotní nám na pár otá-
zek odpovědět. Je nutné se také
zmínit, že někteří respondenti
k nám nebyli zrovna vlídní.
Někteří nás ignorovali, jiní byli
neochotní. Samotné zpracování
zjištěných dat bylo však těžší.
Přesně jak se zpívá ve známé pís-
ničce „Statistika nuda je, má však
cenné údaje…“ Vytvářeli jsme
grafy a tabulky a vše porovnávali
s ostatními partnery tentokrát

všech čtyř škol v Německu. Už
tento rok nás čas hnal neustále
dopředu. Výhodou toho bylo, že
všichni pracovali se stoprocentním
nasazením.

Jak už jsme se zmínili, třetí roč-
ník celého projektu je tady. Jak
jste jistě uhodli, zbývá návštěva
Stewarton Academy ve Skotsku,
23. - 27. 4. 2007. S čím tam poje-
deme tentokrát? Úkolem pro
poslední rok bylo natočit krátký
film, který by se týkal identity.
Vytvořit filmový scénář pro 30 lidí
se zdálo být nemožné, proto jsme
vytvořili tři skupiny. Každá skupi-
na natočí jeden film a studenti OA
Lysá nad Labem rozhodnou svým
hlasováním, který film je hoden
návštěvy Skotska. Skupiny nesly
názvy R R, Happy school friends
a Virus CZ. Natočit, sestříhat
a správně ozvučit film během tří

dnů se může zdát téměř nemožné.
Z druhého ročníku jsme byli na
časovou tíseň zvyklí, ale tentokrát
to bylo opravdu málo. Boj s časem
jsme nevzdávali. Všechny tři filmy
jsme nakonec zdárně dokončili
a připravili se na promítání. Který
film získá nejvíce hlasů našich
spolužáků a připraví se na dlouhou
cestu do Skotska?

A jaký je náš názor? Rozhodně
bychom projekt doporučili i mlad-
ším ročníkům. Poznali jsme, že ne
vždy pracujeme v klidném pro-
středí a s ochotnými lidmi. Víme,
že když zklame technika, nesmí-
me se vzdát. V každé práci se
odráží kus nás samotných. Jsme
připraveni postavit se čelem pře-
kážkám, které by nám bránily
úspěšnému dosažení našeho cíle. 

Jana Kerdová, Anna Rysová,
Matěj Novák, Martina Přenosilová

Jarní den Evropy 2007 
na OA Lysá nad Labem

I v letošním roce se naše škola
zúčastnila Jarního dne Evropy.
Garantem projektu byla tentokrát
vyučující Helena Šmídová, která
o této akci říká:

„Projektu se zúčastnili studenti
všech tříd, někteří jako organizá-
toři, ostatní jako soutěžící.
Studenti byli rozděleni do skupin
složených vždy ze studentů 1. - 4.
ročníku. Každá skupina postupně
navštívila jedenáct stanovišť, na
kterých pro ně byly připraveny
otázky a úkoly týkající se
Evropské unie.

Studenti 4. B, kteří soutěž při-
pravili, se rozhodli, že cílem letoš-
ního jarního dne bude prověřit, jak
dobře znají jejich vrstevníci pro-
blematiku Evropské unie, zda
vědí, které státy jsou jejími členy,

a nakolik jsou obeznámeni s reá-
liemi těchto zemí. Většina skupin
správně odpovídala na otázky,
které se týkaly zemí jako Velká
Británie, Francie či Německo,
větší potíže nastaly při plnění
úkolů, které byly zaměřeny na
země, které se v českých mediích
objevují méně často. Studenti si
díky tomuto projektu doplnili zna-
losti o Maltě, Kypru, Slovinsku
nebo Rumunsku.“

A jak hodnotí aktivitu svých
spolužáků jedna z hlavních orga-
nizátorek, studentka 4. ročníku
Jitka Valášková?

„První ročník na naší škole
ještě Jarní den Evropy nezažil.
Část studentů byla sice na horách,
ale dost jich tady zůstalo. Sice se
nám nepovedlo, aby prváci byli ve

skupinách alespoň ve dvojicích,
ale i tak se jim náš projekt líbil.
Chválili zejména disciplínu spoje-
nou s Řeckem. Byli aktivní a bylo
na nich vidět, že se rádi zapojili.
I druhé ročníky, přes některé kri-
tické připomínky, naši práci oceni-
ly. Třetí ročník se nám líbil nejví-
ce. Ze všech čtyř ročníků pracoval

nejlépe. Možná je to tím, že sami
už moc dobře vědí, jak je náročné
vymyslet, zpracovat a připravit
projekt pro celou školu.“

S využitím poznatků Heleny
Šmídové, garanta projektu a Jitky
Valáškové, studentky 4.B zpraco-
vala 

Alena Šmídová
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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

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
Po 7.5. MUDr. Čerňanská
Út 8.5. MUDr. Matasová
St 9.5. MUDr. Chocholová
Čt 10.5. MUDr. Dáňová
Pá 11.5. MUDr. Čerňanská
So 12.5. MUDr. Matasová
Ne 13.5. MUDr. Matasová
Po 14.5. MUDr. Čerňanská
Út 15.5. MUDr. Matasová
St 16.5. MUDr. Chocholová
Čt 17.5. MUDr. Dáňová

Pá 18.5. MUDr. Matasová
So 19.5. MUDr. Dáňová
Ne 20.5. MUDr. Dáňová
Po 21.5. MUDr. Čerňanská
Út 22.5. MUDr. Matasová
St 23.5. MUDr. Chocholová
Čt 24.5. MUDr. Dáňová
Pá 25.5. MUDr. Dáňová
So 26.5. MUDr. Chocholová
Ne 27.5. MUDr. Chocholová
Po 28.5. MUDr. Čerňanská
Út 29.5. MUDr. Matasová
St 30.5. MUDr. Chocholová
Čt 31.5. MUDr. Dáňová
Pá 1.6. MUDr. Chocholová
So 2.6. MUDr. Čerňanská
Ne 3.6. MUDr. Čerňanská

Květen 2007

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

se uskuteční v pátek 25. května 2007 
v době od 8.00 do 18.00 hodin 

s polední přestávkou 11.30 až 12.00 h.
a v sobotu 26. května 2007 v době od 8.00 do 13.00 h.

Místo sběru:
garáž městského úřadu za MěÚ u sídla Policie ČR.
(Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby nedošlo k poškození transportem.)

Po zkušenostech z pořádání poslední humanitární sbírky 
se na dárce obracíme s prosbou:

NENOSTE, PROSÍM: obuv, dětské kočárky, nábytek,
ani ošacení, které je již mnoho let odložené. 

Pořádá město Lysá nad Labem 
ve spolupráci s Diakonií Broumov a Farní charitou Lysá n. L.

Bližší informace na telefonu 325 510 224 
nebo 724 181 805.

Představujeme portál 
zaměřený na tipy na výlety -

Výletník.cz
Výletník.cz je nový a zároveň

nejobsáhlejší internetový portál
provázející možnostmi turistic-
kého vyžití na území České
republiky. Užitečné informace si
výletníci snadno dohledají
v přehledném grafickém pro-
středí s jednoduchým ovládá-
ním a bohatou fotografickou
ilustrací.

Praha, 16. března 2007 -
Společnost Paseo, s.r.o. spustila
ostrou verzi internetového portálu
Výletník.cz (www.vyletnik.cz)
zaměřeného na tipy na výlety
a trávení volného času v České
republice. Tu rozděluje na deset
regionů, které jsou dále členěny
a popisovány v celkem 70 oblas-
tech. Ke každé oblasti náleží
podrobný místopisný rejstřík
a odborný popis všech oblastí
v republice. Položky rejstříku jsou
dále provázány s užitečnými pře-
hledy o službách, jako je ubytová-
ní, stravování nebo otevírací doby
hradů, zámků, rozhleden a dalších
subjektů. V popisu jednotlivých
oblastí uživatel nalezne nejen tipy
na výlety, turistické cíle a zajíma-
vosti, kalendář akcí, ale i historii
a vlastivědu.

Cílem webu Výletník.cz je při-
nášet návštěvníkům kompletní
kvalitní informace o turistice,
dění v regionech a souvisejících
službách v České republice. Na
tvorbě portálu spolupracuje více
než 80 renomovaných dopisovatelů

z celé republiky. Obsah portálu je
připravován autorsky, nejedná
se tedy o alternativu ke knihám
a atlasům. Města a obce, ale
i tématicky související komerční
subjekty a provozovny si mohou
vytvářet vlastní profily, které jsou
provázány do celé struktury webu.

Návštěvníci mají možnost při-
dávat komentáře k jednotlivým
článkům nebo profilům. Výlet-
ník.cz je vyvíjen s ambicemi stát
se nejobsáhlejším internetovým
portálem zaměřeným na tipy na
výlety, místopis České republiky
a aktivní trávení volného času.

Po pěti měsících testovacího
provozu navštěvuje v současné
době portál Výletník.cz více než 
4 000 unikátních uživatelů denně,
kteří zhlédnou denně téměř 
15 000 podstránek.

Další informace získáte na
webových stránkách portálu
www.vyletnik.cz

Kontaktní informace:
Josef Jarmara
Paseo, s.r.o.

www.vyletnik.cz
(+420) 222 514 097
jarmara@vyletnik.cz

Kdo - kdy
Když spoluobčané jdou do

města, nebo jedou na kole, vybe-
rou si ulici Přemyslovou, která se
nachází blízko naší radnice. Tak
většina z nich se pozastaví a vy-
sloví větu: „To zas zde praskla
vodovodní roura. Nebo se zde
uměle udržuje „několik velkých
špinavých kaluží?“ Je to signál si
brát holínky na přebrodění toho-
to úseku. Když však tam projíždí
auta, a je jich dost směrem na
úřad, k lékaři, zubaři, atd., a zpět
i z daného parkoviště, je nutné si
vzít pláštěnku a ochrany proti
postříkání oděvu. Snad to není
paradox na název ulice. Rybníky
se přeci zakládaly až za Rožm-
berků. Stále čteme a slyšíme
ekologie, čistota ovzduší, pořá-
dek kolem obydlí a v celém

městě. V této popsané situaci,
kterou zná mnoho spoluobčanů
a mládeže, kteří tudy chodí do
školy, mě napadá přísloví: „Pod
sluncem bývá tma“. V tomto pří-
padě věc zděděná, někoho velká
chyba za naše peníze. Jak probě-
hla kolaudace? Vždyť tato ulice
byla opravována. Asi práci pro-
váděli v noci? Je to neuvěřitelné,
ale je to skutek. Dnešní náš sta-
rosta na dotaz, aby s tím něco
udělal, sdělil mi, že když to
nechá opravit, lidé ho budou kri-
tizovat, že to učinil proto, že tam
blízko bydlí. Chyba! Tomu
nevěřte. Většina stojí za Vámi, je
to pro spoluobčany a ne jen pro
nějakou skupinku lidí.

Věřím v nápravu a díky.
Z. Veselý

Očkování proti dětské obrně - II. etapa
probíhá od 7. 5. 2006 do  18. 5. 2007 

Očkovány budou děti narozené v roce 2005, 2006 a děti dosud 
neočkované. Ve vlastním zájmu se dostavte ve stanovený den 

a hodinu, jak máte uvedeno na pozvánce, kterou jste již obdrželi.
Vezměte si sebou: lžičku, očkovací průkaz 

a průkaz zdravotní pojišťovny!
Před očkováním dejte dítěti malou přesnídávku!
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Rybáři v Lysé - 80 let!
Možná víte, možná nevíte...

netroufám si říci, že mnozí tuší-
te - spíše tedy netušíte, ale víte,
že rybáři v Lysé nad Labem jsou
organizováni již osmdesát let?
Díky pečlivé práci kolegů před-
sedy Jardy Jelínka a jednatele
Bohouše Moravce, kteří hlouba-
li a těžili v našem archivu, vám
mohu sdělit, a to velice rád,
několik zajímavých skutečností.
Tedy: po první světové válce
náleželo rybářské právo hraběti
Kinskému, majiteli lyského pan-
ství, který vydával povolenky
k rybolovu. Toto právo mu
kupodivu zůstalo i po pozemko-
vé reformě v roce 1921.

Teprve nebo už (nevím...)
v roce 1927 malá skupinka „ti-
chých bláznů“, sdružená kolem
pana Františka Strnada, založila
„Klub rybářů v Lysé nad
Labem“ a pronajala si od majite-
le panství povodí Labe v k.ú.
Lysá nad Labem.

První doložené zprávy
v archivu naší místní organizace
jsou z roku 1939 a týkají se
nájmů . První dochovaná tzv.
Pachtovní smlouva uzavřená
mezi Rybářským klubem
a Nájemním družstvem
v Brandýse se týká úseku Labe
od přívozu v Sedlčánkách
k mostu v Litoli, tj. pravého
břehu Labe a vnější poloviny
starých koryt Řehákovy boudy
a Kozího chlupu. Souběžně měl
tento úsek pronajat i konkurenč-
ní Žižkovský rybářský klub
Praha.

V roce 1943 si pronajal lyský
klub od rafinerie v Dobrovicích
na dobu tří let úsek Labe v k.ú.
Ostrá, Kostomlaty, Sadská,
Doubrava a Kostomlátky kromě
tůně Doubka a tůně Pod Ostrou
za nájemné 250 kilogramů kaprů
ročně.

Obecně se dá říci, že do roku
1945 byl lyský klub pouze nevý-
znamný, měl pouze několik
desítek místních občanů. Rozvoj
sportovního rybaření nastává až
po druhé světové válce. Na čin-
nost prvního předsedy pana
Strnada navazuje další předseda
- pan Víšek. Tehdejší „Lidový
rybářský spolek Lysá“ se snažil
získat vodní plochy nejen pro
vlastní chytání, ale i pro chov
vlastních rybích násad. Uzavřel
proto s MNV smlouvy na proná-
jem rybníčků V Konci,
V Hradištku a později na
Kruhovku. Dne 26. 11. 1946

bylo pronajato povodí Labe na
katastrech obcí Semice, Ostrá
a Přerov, takže členové i hosté
mohli chytat na obou březích
Labe a po vnitřních stranách
výše zmíněných tůní - Řehákovy
boudy a Kozího chlupu. Byly
postaveny lávky přes hrdla tůní
Řehákova bouda, Semická I.,
Semická II., Buda a Pod Ostrou.
Tůň Doubka byla i nadále pro-
najata soukromé osobě, a to do
roku 1949.

Teprve v roce 1953 za předse-
dy pana Káži bylo provedeno
rozdělení na revíry tak jak je
známe dnes. Naší organizaci byl
přidělen revír Labe 20, ovšem
bez slepých ramen Pod Ostrou
a Doubka. Obě jezera, tak jak je
známe dnes, vznikla až po těžbě
štěrkopísku, která byla na
Doubkách ukončena v roce 1960
a na tůni Ostrá o dva roky
později.

V roce 1957 byl vytvořen
Československý rybářský svaz.
Roku 1963 je vydáván zákon
č. 102 a vyhláška MZVŽ č. 103
a je tak vytvořen právní základ
pro hospodaření a výkon rybář-
ského práva. V 60. letech člen-
ská základna v Lysé narůstá -
v roce 1964 bylo členů 109,
o rok později již 196 a následují-
cí rok už 316! Místní organizace
má touto dobou i velice silný
oddíl rybářské mládeže, pořádá
závody a školení mládeže...

V 60. letech se množí otravy
ryb na hlavním toku Labe. Proto
se za předsedy pana Ladislava
Čápa oddělují největší tůně
sypanými hrázemi od Labe.
První hráz na Ostré je budována
roku 1963. Je však několikrát při
velké vodě protržena a definitiv-
ní podobu vlastně získává až
v roce 1984. Pevná hráz na
Doubkách byla dokončena
v dnešní podobě v roce 1970.

V roce 1971 je do funkce
předsedy lyské organizace zvo-
len pan František Bělský.
Někteří z Vás jej možná znali
osobně... V organizaci jsou
postupně vytvářeny jednotlivé
odbory podle činností - hospo-
dářský, výstavby, čistoty vody,
práce s mládeží..., takže z hledis-
ka manažerského se prolíná typ
řízení procesního i funkčního,
neboť stejní členové jsou občas
členy více než jednoho odboru.
Mimo jiné přihřeji i svou polív-
čičku - vznikla funkce ekonoma-
účetního.

S platností od roku 1975 je
zavedeno krajské hospodaření,
na které pochopitelně dozírají
příslušné krajské výbory. Naše
organizace je samozřejmě začle-
něna do Středočeského kraje
(v 90. letech jsme od Středo-
čechů vystoupili a od té doby
spadáme pod „Prahu“). Podstat-
ně se zvyšuje členská základna,
zvyšuje se zarybňovací plán,
v jehož rámci se v našich vodách
objevují i ryby dříve neznámé,
které skutečně rybáře potěšily -
amur, tolstolobik, tolstolobec, již
z jejich názvů vyplývá jejich
východoevropský ruský-sovět-
ský původ. Na druhou stranu se
nepříliš šťastnými jeví kupodivu
ryby původu amerického - sume-
ček americký, okounek pstruho-
vý, okounek slunečnice... skuteč-
ně nic moc! Na rybochovném
zařízení na Doubkách je každo-
ročně - úspěšně odchováván šti-
čí plůdek....

Tolik k letům minulých, ales-
poň pár postřehů a zajímavostí. 

A jak je tomu u rybářů v Lysé
dnes? V naší organizaci MO
Lysá nad Labem je registrováno
cca 900 členů, z toho 150 z řad
mládeže. V rámci oslav 80.
výročí existence uspořádáme
v součinnosti s Rybářským klu-
bem Lysá nad Labem (což je
samostatně existující občanské
sdružení) pro mládež závody,
a to poslední sobotu v květnu.
Pro dospělé bude následující tý-
den také závod se samostatnou
kategorií seniorů. Díky laskavé-
mu souhlasu členů rodiny
Bělských můžeme tuto akci
nazývat 2. ročníkem memoriálu
pana Františka Bělského. 

Závěrem mi dovolte se zmínit
o tom, co mě pálí. Klesá nám
počet mládeže - což, jak jsem
zjistil, je jev vyskytující se
i v dalších oblastech konání
a organizování - ve sportovních
oddílech, kulturních organiza-
cích a podobně. Na vině je pře-
devším současný způsob života
a samozřejmě množství dříve
neexistujících lákadel a mož-
ností, jak „zabít“ volný čas -
začalo to videem, dnes mládež
vysedává a „paří“ u počítačů,
cédéčka, DVDčka, MP trojky,
graffiti, skejt, techno, herny,
měkké drogy, tvrdé drogy...
Takže cítíme jako svoji povin-
nost přitahovat mládež k ak-
tivní lásce k přírodě, rybám,
rybaření - nejen pasivně pro-

střednictvím televize a DVD-
ček... Zřejmě v rámci demokra-
cie, s ohledem na práva člověka
a dítěte obvzlášť nebo snad
výsledkem činnosti kterési
lobby (a to ani nepomýšlím na
prosté přehlédnutí zákonodárců)
byl změněn i v rámci republiky
předpis, který dříve umožňoval
rybolov mládeže do 10 let
pouze za dozoru a přítomnosti
staršího rybáře. Na jednu stranu
je odstranění dobré - oni
i dospělí mají méně času, tak
proč neumožnit dětem vyžití
bez dozoru, že... Ale byl tím
zadělán vážný problém ze stra-
ny bezpečnosti - a to především
v našem regionu. Málokterá
voda je dobře přístupná z níz-
kých břehů, klidná, bez proudu,
v dosahu města nebo vesnice,
aby dětem nehrozilo přímé
nebezpečí nebo byla možnost
rychlé záchrany - tyto paramet-
ry splňuje nové jezero na měst-
ských pozemcích, vzniklé
těžební činností firmy Erebus
s.r.o., v Litoli mezi hřištěm
a obchvatem. Jako rybáři jsme
se domluvili s místními mysliv-
ci, kteří mají na tomto území
svůj objekt a aktivity a podali již
v roce 2004 společnou žádost
o laskavé přidělení těchto
pozemků, respektive jezera do
užívání místní rybářské a mysli-
vecké organizace, samozřejmě
s umožněním přístupu ostatní
lyské veřejnosti pro potřeby
rekreace. Naše žádost byla odlo-
žena, protože ještě nebyly
pozemky s jezerem předány
městu zpět, nebyla provedena
rekultivace a podobně...
Očekávám, že konečně letos
budou ony zádrhele s novým
jezerem odstraněny a bude
vypsáno výběrové řízení na
využití onoho jezera. Společně
s myslivci se tohoto řízení opět
se společnou žádostí zúčastní-
me. Věříme, že Pán Bůh a jed-
notlivé strany zdravý rozum
osobám zvoleným v demokra-
tických volbách do rady a zastu-
pitelstva našeho města zachova-
ti ráčili a rozhodnou pro dobrou
věc, s ohledem především na
naši mládež a s ohledem na tak-
řka 900 členů v našich organiza-
cích - a co si budeme povídat -
současných i potenciálních voli-
čů... Nebo že by bylo rozhodnu-
to jinak? Uvidíme... a stále dou-
fáme...

Ing. Miroslav Firman 
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MMLLAADDÍÍ  MMAANNŽŽEELLÉÉ  
KKOOUUPPÍÍ  BBYYTT

v dosahu PID v Lysé a okolí. Do 1,9 mil. Kč.
tel. 775 415 515

POHŘEBNÍ SLUŽBA STÁREK
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

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
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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

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 doporuče-
ním a nezávazné 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.
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Odpověď mysliveckého 
hospodáře MS Lysá 

nad Labem - Černava 
panu ing. Burjánkovi

Vážený pane inženýre,
dlouho jsem zvažoval, zdali

Vám mám odpovědět. Nakonec
jsem dospěl k názoru, že členové
našeho MS a všichni ostatní
myslivci Českomoravské mysli-
vecké jednoty si to za svoji
nezištnou práci (bezpočet brigád-
nických hodin ve svém osobním
volnu - od toho název ozbrojeni
brigádníci), kterou vykonávají
pro zlepšení životního prostředí,
zlepšení chovatelských cílů,
ochrana zvěře před zvířaty škodí-
cími myslivosti - pes, kočka, sta-
rost o zvěř a ostatní živočichy
v době nouze, si nezaslouží, aby
Váš článek a Vaše chování
a vystupování zůstalo bez odpo-
vědi.

Pozorně jsem si přečetl Váš
článek v LISTECH 3/2007 pod
názvem „Otevřený dopis...“. Byl
jsem jedním z členů červené
dodávky, která dne 20. 1. 2007
v odpoledních hodinách prová-
děla přikrmování zvěře v rámci
celé naší honitby. Z titulu své
funkce mysliveckého hospodáře
jsem Vás upozornil na volné
pobíhání Vašeho psa v našem
revíru. Pes v tuto dobu byl od Vás
vzdálen cca 100 m a jsem pře-
svědčen, že byl mimo Váš vliv.

Velmi mě zarazilo, že Váš
dopis popisuje pouze první fázi
našeho setkání, nechci domýšlet,
co vás vedlo k tomu, že jste „opo-
mněl“ na druhou fázi Vašeho
vystupování a to, že po neupo-
slechnutí mého pokynu, abyste si
psa přivolal a uvázal na vodítko,
jsem telefonicky informoval
člena myslivecké stráže, který je
zároveň příslušníkem Policie ČR.
Po příjezdu tohoto člena jste byl
Policií ČR legitimován a upozor-
něn na Vaše nezákonné chování.
V tuto chvíli jste se choval vůči
členovi policie velmi nevhodně.
Docházelo z Vaší strany k vyhro-
žování, že se na to podíváte, zjis-
títe, zařídíte...

Nechápu, co Vás vedlo
k tomu, že jste to ve svém otev-
řeném dopise neuvedl. Na toto
Vaše nevhodné chování existují
dva svědci.

Plně s Vámi souhlasím, že čle-
nové našeho MS a členové naší
myslivecké stráže jsou schopni
zajistit v plné výši dodržování

zákona č. 449/2001 Sb. všemi
dostupnými prostředky - viz Váš
případ.

Při tomto našem rozhovoru
vystoupil s tím, že také Váš tchán
je myslivec, proto bych Vám
poradil se na něj obrátit a požá-
dat jej, aby Vás podrobně sezná-
mil se zákonem o myslivosti, pří-
padně abyste se se zákonem
seznámil sám.

Chci této příležitosti využít
a apelovat na všechny „pejska-
ře“, aby v naší honitbě zvlášť
v době kladení, hnízdění a vyvá-
dění mláďat omezili svoji návště-
vu.

Při vstupu na polní cesty, aby
psi byli vedeni na vodítku.

Vůči členům MS se chovali
slušně. Chci upozornit veřejnost,
že člen myslivecké stráže požívá
statut veřejného činitele (viz.
Policie ČR, Městští strážníci
apod.).

Chápu, že někteří „pejskaři“ si
ani neuvědomí, co způsobí jejich
volně pobíhající pes. V této době
jsou zaječky plné, rodí se malí
zajíčci a srnčata, pernatá sedí na
hnízdech. Tímto zneklidněním
zvěře dochází ke zbytečným
úhynům mláďat (nucené potra-
ty), úhynu ramlic (zápal plic),
rozbité snůšky pernaté.

Ze svojí osobní zkušenosti,
kterou jsem za více jak 35 let své
myslivecké praxe v MS Lysá nad
Labem - Černava získal, mohu
zodpovědně prohlásit, že s 90 %
„pejskařů“ nejsou vážnější pro-
blémy.

Problémy nastávají u „pejka-
řů“, kteří nejsou z Lysé nad
Labem, ale například z Prahy,
Brandýsa, Poděbrad atd. a kteří
se svými pejsky do naší honitby
přijíždějí a zde vypustí, případně
v honitbě provádějí jejich výcvik
(poslušnost, pachové stopy)
a s pejskaři, kteří se do našeho
velmi hezkého a klidného města
přistěhují.

Závěrem bych chtěl veřejnost
upozornit na dodržování zákona
o myslivosti č. 449/2001 Sb.
Myslivecká stráž bude vyžadovat
jeho plnění.

Děkuji a jsem s pozdravem
Edvard Blahut,

myslivecký hospodář 
MS Lysá n. L. - Černava

Máme radost
Skutečně je to příjemné zjištění, že do města přicházejí mladí inteli-

gentní lidé, kteří tu žijí trvale ve vlastním domě. To je skvělá perspekti-
va pro budoucnost. Vážíme si všech rodáků, zvláště některých velmi
významných, dokonce i světově proslulých. Na druhé straně je mnoho
těch, pro které se stala Lysá druhým domovem. Byla by těch jmen celá
stránka „Listů“ tedy jen několik známých jako byl pan katecheta
Vojáček, ředitelé Otruba a Komers, průbojný Josef Havlín, PhDr.
Chleborát atd. Opravdu nejde všechny vyjmenovat, kromě toho ta dlou-
há řada známých dosud žijících. Právě k nim se teď řadí mladá, bystrá
maminka, ta která prokázala v televizní soutěži tak rozsáhlé vědomosti.

Televizních soutěží je mnoho, z nich některé více méně bezduché. Ale
zvítězit ve vědomostní soutěži „O korunu krále Karla“ s tím, že k tomu
jménu zazní Lysá nad Labem, která si krásnou symbolickou korunu při-
vezla domů. Je bystrá, mladá, skromná, takže by možná ani mnozí ve
městě netušili, co všechno zná.

A navíc týden před ní byl ve stejné soutěži její muž, kterému jen o vlá-
sek koruna unikla - jemu by určitě také slušela, vždyť je to sám pan Král.
Také nás velmi těší, že jejich princ se stal Sokolíkem.

Všichni jsme na ně hrdí a srdečně blahopřejeme. Šonda

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
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FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM ZVE DĚTI I RODIČE NA

2 6 .  5 .  2 0 0 7  v e  1 4  h o d i n  

Přijďte, budeme  si hrát, soutěžit, tancovat, povídat si a zpívat. 
Během odpoledne budou děti sázet květiny, které pošleme 

do DĚTSKÉHO DOMOVA v Milovicích
a pro naše kamarády v DOMOVĚ V MLADÉ vyrobíme dárky.

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 Lysá nad Labem

Vážení rodiče, milé děti,
pro velký zájem otevíráme i III. turnus příměstského tábora.

Termín tábora: III. turnus: 20. 8. - 24. 8. 2007 - Stvoření - prvních 6 dnů na
Zemi: Čeká nás týden plný objevování: Znáte biblický příběh o stvoření? Jak
vznikl vesmír, slon i člověk? Dozvíme se mnoho zajímavostí o přírodě a životě
v ní. Děti budou mít možnost své výtvory i znalosti předvést v pátek rodičům.

Cena tábora: 900 Kč/1 dítě/1 turnus

Místo příměstského tábora: Dětský areál Čechova ulice, Lysá nad Labem,
v čase od 06:30 do 16:00

V pátek bychom byli moc rádi, kdyby rodiče, kteří si přijdou převzít své děti do
areálu, mohli s nimi i s námi pobýt při opékání. Děti vám předvedou to, co se
během týdne naučily, a vy si s nimi budete moci vyzkoušet dané dovednosti. 

Bližší informace na telefonním čísle 739 524 779 u pí. Benešové

Z kroniky mého dědy
Takhle viděl děda svět před

osmdesáti lety v roce 1927. 
Děda píše: „Počasí bylo

v minulém roce velmi deštivé.
Následkem dlouhotrvajících dešťů
v červnu byla velká voda tak, že
přes 50 roků tolik Labe nestouplo
jako v tyto dny. Téměř 425 cm nad
normál. Po venkově činí škoda
vlivem rozlité vody po polích
mnoho milionů. Hráze na Labi se
působením rozlité vody na několi-
ka místech protrhly a pozemky
vedle daleko se zaplavily. Mokro
uškodilo úrodě po celé naší repub-
lice, neb bylo i potom většinou
deštivo a rolnictvo ten rok nedob-
ře pochodilo. Jaro v následném
roce 1927 bylo též velmi deštivé
a vlivem toho se setí opozdilo tak,
že jsme řepu teprve 22. dubna
začali sít. Jeden cent řepy byl pak
po sklizni prodáván ze 18 a půl
koruny, za odvoz do cukrovaru
v Litoli se platilo 1 korunu 75
haléřů za jeden cent. Cukrovarnic-
ký kartel se zase utužil a přinutil
i soukromé, to je rolnické cukro-
vary vstoupit do jejich cukrovar-
nických kartelů. 

Čeleď na práci je těžko k dostá-
ní, takže rolníci jsou nuceni si je
objednávat ze Slovenska prostřed-
nictvím ústředí v Praze. Plat čele-

dína byl 170 korun měsíčně včet-
ně celého zaopatření. V Německu,
někde v Bavořích vzbudila ten rok
pozornost jakási paní Terezie
Neumanová a sice zázraky na
svém těle. Vždy v pátek se jí po
několikrát otevřely na rukou
i nohou rány, které krvácely jak
Ježíši Kristu. Ba i na hlavě byla
znát krvavá koruna, to je znamín-
ko po ranách. Tisíce lidí tam putu-
jí i učenci z mnoha zemí i z naší
republiky. Kněžstvo a jejich hod-
nostáři se chovají zatím nestranně
a zkoumají jmenovanou Terezii
Neumanovou.

Tento rok je zase ve znamení
politických bojů, z nichž nejvíc
výstředností činí strana komunis-
tická. Ačkoliv nejvíc zákonů je na
jejich straně, jsou stále nespokoje-
ni, samé schůze s stávky, bouře
a štvaní, vzdor tomu, že se velmi
dobře vede a dělníci mají velké
platy. Zedník má 6 korun na hodi-
nu a dělník přidavač 5 korun na
hodinu.“

Tady dědův zápis o obecných
věcech končí. Zemřeli mu totiž
krátce po sobě oba bratři a dcera.
Pokračování kroniky je plné osob-
ního smutku. Někdy se tak, bohu-
žel, stane.

Václav Mrkvička

Vážený pane Mrkvičko,
V posledním čísle LISTŮ máte

článek „Co mne trápí“ a na ten
bych rád reagoval.

Píšete tam, že je třeba znovu
a znovu připomínat, že něco není
v pořádku. Já bych nic nepřipomí-
nal, ale snažil se ty problémy řešit.

Např. všude plno aut. Škodovku
snad zavírat nebudeme, ale zřídil
bych velké parkoviště někde blízko
pošty, aby ti chudáci měli ta auta
kam dát. Ať se všichni domluví,
kde by mělo být.

Je jasné, že zamořují ovzduší
jen cizí auta - to moje ne...

Exkrementy, sprejeři, černé
skládky... od toho by měla být
Městská policie. Viděl jsem je
v družném hovoru ve dvojici...

Tak takhle pánové ne. Jistě jste
byl v Londýně, já ano, alespoň tam
jsem viděl vždy stát jednoho.
A moc se mi líbil - ne snad obliče-
jem či uniformou. Ale takový byl
civilní - žádné velké pistole, pouta,
a obušek, ale příjemného vzezření
a ochoten cizinci poradit. Městská
policie nemá střílet ani někoho
mlátit, ale o všem vědět a zjednat
nápravu. Jeden každý by měl mít
pevný rajón a o něm vše vědět.
A hlavně nejenom vědět, ale zřídit
nápravu. Např. sprejeři. Bloumat

po ulici umí každý, ale vypátrat,
kdo tam dělá tu černou skládku,
chytit sprejera, páníčka, jak jeho
pes znečistuje trávník atd. Kdo kde
bydlí, zda je nezaměstnaný a dělá
melouchy, či „sbírá“ kovový
odpad.

Snad - dřív měli četníci větší
autoritu, ale celkem si myslím, že
s ohledem, co se na nás valí z tele-
vize NOVA či PRIMA, je naše spo-
lečnost ještě slušná... Vypočítávat,
kolik různých Krimi pořadů nám
denně servírují - to by zabralo
několik řádků. Ve škole se ještě
nestřílí, denní přepady snad
v Lysé nejsou... Kouřit ve škole se
snad nesmí... Zakázal bych i mobi-
ly... Je zajímavé, když Romové
odjeli do Anglie, či Kanady - cho-
vali se tam civilizovaně. Můj syno-
vec se tady flákal, stále nějaké
nemoce, a tak odjel do Švýcarska.
A maká... Lidé se často chovají
tak, jak jim to společnost dovolu-
je... a městští strážníci.

Jo - vám se to radí... vy vůbec
nevíte, co je malé město - ano
máte pravdu, uvědomuji si, že
Praha je Park kultury a oddechu.

Zdraví Vás Václav Janovský
(1922) z Prahy - Kobylis.

Nymburk
Již jen něco málo přes

měsíc zbývá do zahájení
devátého ročníku Bam-
biriády 2007 a podruhé
i v Nymburce. Po úspěš-
ném prvním ročníku se budeme snažit
opět zaujmout všechny malé i velké
návštěvníky. Slavnostní zahájení
začne v pátek 25. května v 9.00 hodin
dopoledne a bude trvat až do druhého
dne, tedy 26. května (od 9 do 18
hodin). Vše se odehraje v městském
parku Pod hradbami a jeho přilehlém
okolí. Nezapomeňte se přijít podívat...

Hlavním koordinátorem celé akce,
zaměřené na prezentaci sdružení pracu-
jících s dětmi a mládeží, je znovu nym-
burský JUNÁK - svaz skautů a skautek
ČR, středisko Krahujec. U takovéto
velké akce se však na přípravě nepodílí
sám, ale napomáhá mu hned několik
dalších sdružení z Nymburka i okolí.
Záštitu nad Bambiriádou 2007 v Nym-
burce převzal hejtman Středočeského
kraje pan Ing. Petr Bendi, senátor pan
MVDr. Jiří Liška, statutární náměstek
hejtmana SK pan Mgr. Josef Vacek
a starosta města Nymburk a člen Rady
SK pan Ladislav Kutík.

Návštěvníci se letos mohou opět
těšit na zajímavá vystoupení na pódiu,
na stáncích jednotlivých sdružení, na ně
budou čekat různé aktivity a budou si
moci i zasoutěžit. Celý program bude
uvádět moderátor ČT Roman Pastorek.
V pátek od 19 do 22 hodin navíc pro-

běhne rockový koncert amatérských
hudebních skupin z řad teenagerů,
neboť i je chceme nadchnout a pobavit.
Můžou se těšit mimo jiné na
Breakdance, Beat-box nebo DJ-ing
a během tohoto večera nás možná nav-
štíví i Super Star.

Specifikem nymburské Bambiriády
bude uzpůsobení pro všechny handica-
pované návštěvníky a také již zmíněný
speciální večerní program pro teenage-
ry. Chceme zkrátka oslovit všechny.

V současné době je na Bambiriádu
2007 v Nymburce přihlášeno celkem 26
sdružení dětí a mládeže pro aktivní pre-
zentaci na stáncích a 30 různých soubo-
rů na pódiová vystoupení. A na co kon-
krétně se můžete těšit? Z mnoha připra-
vovaných aktivit na vás například čeká
terapeutická trampolína, středověký
rytířský turnaj, dračí lodě, lanové akti-
vity, projížďky na lodích a voru, ohňová
a bublinková show, kontaktní zvířata,
vrtění dřevěnou káčou a mnoho dalších.

Nezbývá, než jen trpělivě vyčkat do
25. května, kdy se otevřou brány do
světa nymburské Bambiriády 2007.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Marek Velechovský,
Klára Janošková a celý tým

Bambiriády 2007 v Nymburce

DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA FARSKÉ ZAHRADĚ
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„NECHCEŠ-LI BÝT XXL = ZAČNI S AEROBIKEM!!!“

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ  
SOBOTA

S HOSTUJÍCÍ CVIČ. RENATOU KŮSTOVOU

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

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

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

KONDIČNÍ CVIČENÍ
ŽEN A DÍVEK
OD 8. LEDNA 2007

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)

Cíl hodiny: kondičně - posilovací aerobní cvičení zaměřené

na zpevnění a vyrýsování problematických partií těla za pou-

žití náčiní (činky, gumičky) 

Obtížnost:tuto hodinu doporučuji začátečníkům, středně

pokročilým i pokročilým, kteří nemají rádi příliš rychlé tempo 

a složité taneční choreografie.

PONDĚLÍ  20,30 hod. - 21,30 hod.
AEROBIC - CLASS (MIX AEROBIC)

Cíl hodiny: aerobně - kondiční cvičení zaměřené na spalování

zásobních tuků, pomocí středně těžké choreografie nastarto-

vat odbourávání zásobních tuků, zlepšit činnost kardiovasku-

lárního systému, zvýšit fyzickou kondici , vytvarovat zejména

problémové partie - břicho, stehna, hýždě.

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, obuv na přezutí

(škola se uzamyká)

Cena: 45 Kč (1 hodina cvičení)

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ

VÍKEND
19.5. 2007 OD 14.00 HODIN 
S HOSTUJÍCÍ CV. RENATOU KUSTOVOU

Cvičitelka: Hana Houžvičková 
Mezinárodní licence - certifikát FISAF

tel. 721 658 766
Tuzemské i zahraniční pobyty se cvičením

e-mail: Houzvickova.Hana@seznam.cz

w w w . h o u z v i c k o v a . w z . c z

Na nových kurtech
V dubnu začala osmdesátá osmá

sezóna lyského tenisu. Začala na dvou
zrekonstruovaných dvorcích a na
původním třetím, který bychom rádi
zadali k rekonstrukci do roku 90.
výročí existence tenisu v Lysé.

Hrát začnou rekreační hráči, děti
a mládež, naši hosté i závodní druž-
stvo dospělých ve vyšší krajské soutě-
ži po loňském postupu. Současně se
rozběhne činnost tenisové školy se
stále se zvyšujícím počtem dětí, které
se pod vedením tří trenérů učí prvním
tenisovým krůčkům po antukových
dvorcích. Děti ze školičky čeká i letos
letní prázdninové soustředění s teni-
sem, pohybovými hrami a možná
podobně jako loni i prvními golfovými
zkušebními údery.

Zatímco dospělí hráči se většinou
omezují na soutěž družstev, žáci
registrovaní jako závodní startují
v individuálních turnajích, což je
ovšem také podmíněno zájmem rodi-
čů. 

Můžeme odpovědně prohlásit, že
sportovní život v našem klubu je aktiv-

ní, na rozdíl od řady podobně malých
klubů rozvíjíme svou činnost, a tak
jako v letech předešlých, kdy jsme se
radovali z celostátních úspěchů hráčů
vyrostlých na našich dvorcích -
Veroniky Stehnové - Hodkové, Jany
Topinkové, Jana Hodka, Jana Mullera,
můžeme se i v současnosti těšit z teni-
sové snahy sedmnáctiletého Jiřího
Nováka, který začal na podzim minu-
lého roku slavit první úspěchy v aus-
tralském Melbourne v tamní tenisové
akademii. Měli bychom dvojnásobnou
radost, při vědomí složitosti a nároč-
nosti úkolu - kdyby tenisovou práci
vydržel a třeba i jednou nahlédl za
bránu profesionálního tenisu.

Pro úplnost uvádíme termíny
domácích mistrovských zápasů, které
mají na kurtech v Jaromírových
sadech začátky v 9 hodin. První utkání
28. dubna, další 12. května a poslední
na domácí půdě 2. čarvna. Zveme příz-
nivce tenisu na lyské kurty.

Mgr. Bedřich Stehno,
předseda klubu
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NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

1. Město válkou unavené, bylo už zase průvody rozjásané. Také lékaři a celé zdravotnictvo zpestřovali průvod.

2. To jsou ty typické baráčnické máje. Kolik jich bylo vždy v krojích. Průvod jde Masarykovou ulicí kolem domku tam,
kde v současnosti stojí vysoký moderní dům.
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3. Populární hudba hasičů, těch obětavých lidí. Hraje při slavnostech ve městě, ale také v zahraničí.

4. Také sokolské průvody bývaly slavné. Hlasitým „Nazdar“ se zdravili sokolové, ale i nadšení divaci.


