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V dnešním čísle najdete:

● Výsledky ankety
Zástavba Fruty - str. 3

● Úspěch SOŠ a SOU
Lysá nad Labem - str. 7

● OA pro veřejnost 
- str. 11

● Rekonstrukce stadionu
TK Slovan - str. 16

● Studny a odpadní vody
- vložený list

Pranostiky
● Jestli v máji neprší, červen

to přeruší.

● Co z nebe prší, žádnému
neuškodí.

● V červnu rolník ví, jaké asi
bude posvícení, zda bohaté,
či chudé.

● Červen louky kosí, Medard
vodu nosí. (8.6.)

● Na sv. Antonína každá 
jahoda se červená. (13.6.)

Evropa

Středočeský kraj schvaloval granty
Na programu posledního zasedání Zastupitelstva

Středočeského kraje 12. dubna bylo také schvalování
grantů hned ze 4 fondů. Mezi žadateli o finanční přís-
pěvek byla i řada organizací z Lysé nad Labem včet-
ně samotného města. Jejich snažení bylo většinou
úspěšné. Například z Fondu sportu a volného času,
v němž se letos rozdělovalo 26,9 milionu korun popu-

tuje mezi jednotlivé zájemce z Lysé celkem 630 tisíc
korun. Vzhledem k velikosti Středočeského kraje
s více než jedenácti sty městy a obcemi jsou výsled-
ky grantového řízení pro Lysou příznivé. Níže uvá-
dím, kteří žadatelé z Lysé získali příspěvek, v někte-
rých případech rozhodovala v souladu se zákonem
pouze rada kraje. Petr Kopecký

Fond sportu a volného času:
Veslařský klub Oprava a zateplení 

loděnice 100 tis. Kč
TJ Slovan Dokončení 

rekonstrukce 
hřiště 100 tis. Kč

OS Hippodrom Oprava 
a údržba 
závodiště... 150 tis. Kč

ZŠ B. hrozného Sport není jen 
prostředkem 
k utužení zdraví 20 tis. Kč

Město Lysá n. L. Výstavba 
veřejného 
dětského hřiště 100 tis. Kč

Sdružení 
romských 
občanů Sportem ke zdraví 50 tis. Kč
Junák - Svaz 
skautů 
a skautek ČR Podpora činnosti 30 tis. Kč
Odbor SPV 
Lysá n. L. Letní tábor pro děti 

se zdr. postižením 80 tis. Kč

Fond obnovy památek:
Město Lysá n. L. Galerijní úprava a zhotovení 

kopie sochy Apollona 
v zámeckém parku 150 tis. Kč

Fond kultury:
Sdružení 
romských 
občanů VII. Romský hudební 

festival 30 tis. Kč
Spolek rodáků 
a přátel
města Lysé n. L. XI. ročník Slavností hraběte 

Šporka 25 tis. Kč
Stanislav 
Svoboda Polabské variace 20 tis. Kč
Dagmar Pechová IX. Lyský Montmarte 15 tis. Kč

Humanitární fond - Program podpory romských
organizací:
Sdružení romských 
občanů Lepší zítřky 155 tis. Kč
Sdružení pedagogů
Dítě - Čhavoro Vzdělání pro romskou 

komunitu 45 tis. Kč
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9. jednání rady města se konalo
30. 4. 2007. V prvním bodu rada města
schválila udělení výjimky z obecně
závazné vyhlášky č. 3/2006 provozova-
teli diskotéky Calypsso, aby mohly
hudební produkce končit až o čtvrté
hodině ranní. Výjimka má omezenou
platnost do konce 1. pololetí letošního
roku. Druhý až pátý bod mají vazbu na
opravy památek ve městě. Rada schvá-
lila přesun finančních prostředků v roz-
počtu v rámci kapitoly kultura a tělo-
výchova na opravu památek města,
čímž se umožní čerpání dotace 1,42
mil. Kč na regeneraci městské památ-
kové zóny. Jednou z podmínek čerpání
dotace je 50%-ní finanční spoluúčast
města. V bodu č. 3 rada města vybrala
ze 2 nabídek na opravu zámecké zdi
firmu D. Frňky z Frýdku-Místku.
Uvedený stavitel působí v Lysé od roku
1992, jeho vizitkou je oprava fasády
zámku, krovu radnice, kopie kostelní
věže a oprava interiéru kostela sv.Jana
Křtitele, takže zakázku za 2,14 mil. Kč
provede určitě v požadované kvalitě.
Ve čtvrtém bodu rada města posuzova-
la nabídky na restaurování soch Lva,
severní a jižní Lvice a alegorických
soch měsíců Srpen a Září. Ze tří nabí-
dek získal nejvíce zakázek ak. sochař
Adamec z Prahy 8 (Lev, Srpen, Září -
celkem za 322 tis. Kč), jednu sochu
bude restaurovat ak. sochař Pospíchal
z Prahy 1 (jedna Lvice - 60 tis. Kč),
druhá Lvice zbude na rok 2008. Pokud
se podaří zajistit dodatečné finanční
zdroje, přijde na řadu ještě letos.
V bodu č. 5 byla schválena dotace 120
tis. Kč z Programu regenerace (státní
prostředky) a 91 tis. Kč (z rozpočtu
města) spotřebnímu družstvu Jednota
Nymburk na pokračování rekonstrukce
prodejny na rohu Husova náměstí.
V šestém bodu se jednalo o prominutí
nebo snížení úroků z prodlení při splá-
cení dlužné částky za pronájem kina
a letního kina p. Mgr. Poborskému.
Část dluhu již byla splacena. Rada
uplatňuje vůči dlužníkům rovný pří-
stup, a tak úroky zůstávají v původní
výši. Oživením programu byl bod č. 7,
v němž se projednával návrh odboru
životního prostředí na zřízení naučné
stezky Brandýs n. L. - Lysá n. L. -
Benátky n. J. s tématem „kulturní kra-
jina v proměnách času“. Obě sousední
města budou požádána o spolupráci při
budování stezky, od Brandýsa již pří-
slib existuje.

Blok dalších 8 bodů se týkal proná-
jmu a prodeje pozemků a nebytových
prostor, a tak se přesuneme až k bodu
č. 16. V něm se jednalo o dopravním
omezení v okolí obou základních škol
v souvislosti s plánovanou výstavbou
domova důchodců. Projekt dopravního
řešení může provádět pouze autorizo-
vaná firma, ale ze tří oslovených spo-
lečností reagoval pouze SEDOZ
Stratov, který projekt za 5,5 tis. Kč
dodá za 14 dnů. 

V následujícím bodu se rozhodova-
lo o položení dlaždic na chybějících
úsecích ve výměře 76 m2 v Pivovarské
ulici. Ze 4 nabídek rada vybrala firmu
GUMAN z Lysé nad Labem, která
zakázku za 53 tis. Kč provede. Další
veřejnou zakázkou za 172 tis. Kč bylo
položení zámkové dlažby ve dvoře č.p.
214 s vjezdem ze Zahradní ulice, kudy
vjíždí do objektu vozy záchranné služ-
by. Ze dvou firem rada vybrala
Stavební práce p.Stříbrného.

V bodu č. 19 se projednávalo zajiš-
tění odpadového hospodářství města
na překlenovací období do 31. 8. 2007.
V současné době probíhá výběrové
řízení na nového partnera v této oblas-
ti a lze předpokládat, že do uvedeného
data bude řízení uzavřeno. Na pře-
chodnou dobu bude firma A.S.A.
Praha (jako dosud) zajišťovat nakládá-
ní s odpady, zajišťovat čistotu města
a údržbu zeleně. Další dva body byly
„stavební“ a byly rovněž veřejnými
zakázkami města. V č. 20 se rozhodo-
valo o tom, kdo provede úpravu sociál-
ních zařízení v přízemí staré radnice.
Ze tří oslovených firem reagoval pouze
p. Stříbrný, který zakázku za 355 tis.
Kč získal. Sociální zařízení poskytují
zázemí také svatebčanům, takže tím
byl dán i termín akce - během května,
kdy se svatby tradičně nekonají. Také
na další zakázku - rekonstrukce podlah
učebny a kabinetu ZŠ Hrozného, č.p.
12 - se přihlásila pouze výše uvedená
firma, která zakázku za 205 tis. Kč
provede v letních měsících. Jde
o pokračování akce z let 2003 a 2004.

V bodu č. 22 rada města vzala na
vědomí rezignaci p. Dr. J. Šturma, kte-
rý se vzdal mandátu člena zastupitel-
stva a členství v kontrolním výboru.
Nově navrženým členem výboru je p.
Pavel Toman, jmenování je úkolem
zastupitelstva. V dalším bodu rada
vzala na vědomí zápis z kontrolního
výboru. Po schválení programu příštího
zasedání zastupitelstva se v bodu č. 25
obsáhle hovořilo o kompostování biolo-
gicky rozložitelného odpadu. S podrob-
ným vysvětlením vystoupil p.místosta-
rosta Sedláček. Důležitým momentem
projektu je osvětová činnost, a to zvláš-
tě mezi školní mládeží. Ve školách by
měly proběhnout dvě vlny besed, jedna
před prázdninami a druhá začátkem
nového školního roku. Projekt obsahu-
je několik motivačních prvků, kromě
ochrany životního prostředí např. mož-
nost nákupu kompostérů občany za
zvýhodněnou cenu, připravuje se sníže-
ní poplatků „za popelnice“ pro ty, kdo
budou mít s městem smlouvu na užívá-
ní kompostéru atd. 

V bodu č. 28 se rada vrátila k po-
zemkům ve Švermově ulici. Na zveřej-
něnou nabídku stavebních pozemků
došla tentokráte jediná nabídka na
odkoupení celé nabízené plochy.
Zájemcem je společnost PMS z Podě-
brad, nabízena je cena 630 Kč/m2.

Konečné rozhodnutí bude na zastupi-
telstvu.

Dodatečně zařazeným bodem byl
výběr dodavatele na zhotovení proza-
tímního přívodu 100A do areálu letní-
ho kina. Ze tří oslovených firem se
ozval pouze p. Bílek, s nímž bude
smlouva o dílo za 180 tis. Kč podepsá-
na. V bodu č. 30 rada města vzala na
vědomí seznam povinností Realitní
kanceláře paní Crhové. V nově uzaví-
raných smlouvách bude uvedena nová
povinnost nájemců městských bytů
řádně označit jménem byt, zvonek
a sklepní prostory. V další informativ-
ní zprávě byla rada seznámena s tím,
jak právník města vymáhá dluhy
u nájemců nebytových prostor.
Dlužníky jsou 4 firmy a jedna fyzická
osoba, celková částka dluhu přesahuje
220 tis. Kč. Více než polovinu této
částky by měla zaplatit jedna z firem.
Věc byla řešena soudem a rozsudek
nabyl právní moci v lednu 2007.
Předposledním bodem byla informace
o možnostech úspory energie při ohře-
vu vody ve školách. Možným řešením
je využití slunečních kolektorů, které
mohou být instalovány na plochých
střechách pavilonů ZŠ Komenského,
zejména na jídelně a kuchyni. Slibné
je i to, že při realizaci může město
obdržet dotaci, která v příznivém pří-
padě pokrývá až 90 % nákladů. 

Závěrečným jednacím bodem bylo
vyhodnocení veřejné zakázky na per-
sonální a procesní audit na MěÚ Lysá
nad Labem. Ze tří nabídek od pora-
denských firem rada zvolila společnost
CONEO Brno, která přišla s nejnižší
cenou, ale zároveň má bohaté zkuše-
nosti s hodnocením zaměstnanců na
městských a krajských úřadech. 

Na závěr jednání pan starosta infor-
moval radu o vyhodnocení ankety na
zástavbu bývalé Fruty (informace na
jiném místě Listů) a o krocích, které by
měly podpořit záchranu vlečky do
Káraného.

2. mimořádné jednání rady
města se konalo také mimořádně
v pátek 4. 5. 2007. Jediným bodem
programu bylo projednání nařízení
o stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunika-
cích ve městě. Hostem byl obchodní
ředitel společnosti ACTIV Kladno,
která se stala vítězem ve výběrovém
řízení a která by měla být dodavatelem
a provozovatelem systému parkova-
cích automatů v centrální části města.
Podrobné informace obdrží zastupitelé
na zasedání 20. 6. a čtenáři v příštím
čísle Listů.

3. zasedání zastupitelstva města
se konalo 9. 5. 2007. V úvodu jednání
pan starosta Mgr. Havelka poděkoval
panu Dr. J. Šturmovi za dlouholeté
působení v zastupitelstvu města a pře-
dal mu věcný dar. Přítomní členové
zastupitelstva se s odstupujícím zastu-
pitelem rozloučili potleskem. Po p.

Šturmovi přebírá pomyslnou „štafetu“
pan Stanislav Ježek, který se po slože-
ní slibu do zastupitelstva vrací po půl-
roční pauze. 

Vloženým bodem programu, ale
časově nejdelším, byla prezentace pro-
jektu společnosti MK Trading, která
představila studii na zástavbu areálu
bývalé Fruty a tzv. Slunéčkovy zahra-
dy. Pan architekt Blažek podrobně
popsal záměr na výstavbu bytových
domů, hotelu, bazénu, komerčního
Domu seniorů. V multifunkčním areá-
lu by měl být také společenský sál,
pošta, balneoprovoz, podzemní garáže
s kapacitou 330 stání. Zastupitelé
obdrželi list s vyhodnocením ankety,
takže bylo patrné, že prvních 9 návrhů
je do záměru zakomponováno. Rada
města se k záměru zástavby znovu
vrátí v červnu.

Po více než hodině se program vrá-
til k připraveným bodům. První čtyři
z nich se týkaly věcných břemen a pře-
vodů pozemků. V pátém bodu zastupi-
telstvo schválilo přijetí finančních darů
od firem LINDE+WIEMANN CZ
a DYWIDAG-PREFA na nákup požár-
ního automobilu. Bod č. 6 se týkal roz-
dělení hospodářského výsledku přís-
pěvkových organizací za rok 2006,
v bodu následujícím zastupitelé potvr-
dili dotaci 201 tis. Kč pro Jednotu
Nymburk. Členové zastupitelstva
doporučili svolat jednání vedení města
a Jednoty, kde by se stanovily termíny
a průběh oprav. Bod č. 8 přinesl obsáh-
lou diskusi kolem prodeje stavebních
pozemků ve Švermově ulici. Největší
část diskuse se točila kolem stanovení
ceny, za níž budou pozemky firmě
PMS prodány. Ing. Gregor kritizoval,
že rada města přistoupila na navrže-
ných 630 Kč/m2. Pan starosta Mgr.
Havelka vysvětlil, že minulá rada při-
jala cenovou mapu a pro tuto lokalitu
byla stanovena minimální cena
600Kč/m2. Město připravuje také přija-
telné řešení pro individuální stavební-
ky, kteří měli původně o pozemky
zájem. V devátém bodu byly schvále-
ny změny v kontrolním výboru: p.
Kotyšku nahradí pí. Ing. Tlamichová,
p. Dr. Šturma p. Toman. V následují-
cím bloku tří informativních zpráv
vyvolala diskusi ta první, týkající se
rozhodovací pravomoci v záležitosti
věcných břemen. Rada navrhla, aby
schvalování věcných břemen přešlo do
kompetence rady města. Pan
Mgr.Fajmon konstatoval, že zastupitel-
stvo by se nemělo lehce vzdávat své
pravomoci, protože povolení či nepo-
volení zřízení věcného břemene je
významným nástrojem města např.
vůči dlužníkům. Po krátké diskusi byl
schválen (8 hlasů pro, 4 se zdrželi)
kompromisní návrh, že rozhodování
o zřízení věcných břemen na nemovi-
tostech města pro právnické osoby
bude vyhrazeno zastupitelstvu. Zápisy

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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z kontrolního a finančního výboru
vzalo zastupitelstvo na vědomí.

Závěrečná diskuse se týkala hlavně
pořádku a úklidu ve městě (pp. Ježek
a Minařík), p. Mgr. Fajmon kritizoval
neutěšený stav na náplavce v Litoli.
Ing. Otava informoval o vývoji situace
kolem vlečky do Káraného. Dále se
ukazuje, že myšlenky na zrušení
rychlíkových zastávek v Lysé stále
v Praze přetrvávají, takže pan starosta
bude jednat s ministrem dopravy
Ing.Řebíčkem.

10. jednání rady města se konalo
15. 5. 2007. V prvním bodu se jednalo
o finančním příspěvku na primární
protidrogovou prevenci v ZŠ B.
Hrozného. V úvodu vystoupil p. Mgr.
Minařík, který vysvětlil, jak škola při-
pravuje projekt pro jednotlivé třídy
a jaká je úloha lektora. Po kratší disku-
si rada schválila škole příspěvek 6 tis.
Kč. Dalšími hosty k druhému bodu
byli zástupci Mysliveckého sdružení
Doubrava; jednalo se o směně pozem-
ku a hospodářské budovy. Pozemek
potřebuje město pro plánovanou
výstavbu domova důchodců a i v tom-
to bodu bylo dosaženo dohody.
V bloku 5 bodů se rozdělovaly finanč-
ní příspěvky: 7,4 tis. Kč pro ZŠ
Hrozného na „Velkou cenu Lysé n.
L.“, 6 tis. Kč Klubu vysokohorské
turistiky Lysá n. L. na akci „Skály
Máchova kraje“, 1,9 tis. Kč pro 2 děti
na školu v přírodě. Rada naopak nevy-
hověla žádostem oblastního spolku
Červeného kříže Poděbrady ani Svazu
postižených civilizačními chorobami
Nymburk.

V dalším bodu rada vybrala doda-
vatele kamenné kopie sochy Apollona
ze zámeckého parku. Ze 4 nabídek
rada zvolila nabídku ak. sochaře J.
Kačera. Jeho cena byla přijatelná (835
tis. Kč); ale rozhodujícím důvodem
bylo to, že p. Kačer letos dokončuje

zdařilou kopii Venuše s Kupidem
a toto sousoší je protějškem Apollona.
Odborníci doporučují, aby obě díla
měla stejný sochařský rukopis.

V bodu č. 9 rada města schválila
uzavření smlouvy na projektovou
dokumentaci rekonstrukce Masary-
kovy ulice, náměstí B. Hrozného
a Zámecké ulice. Ze tří nabídek byla ta
od Ing. Paličky nejnižší (426 tis. Kč)
a navíc jsou s jeho prací dobré zkuše-
nosti. V dalším bodu se projednávalo
zřízení výtahů v objektech s lékařský-
mi službami, tj. v č.p. 214 - bývalá
Vichrova vila, a v č.p. 1032 Husovo
náměstí. Projekt pro první objekt bude
zadán firmě VOTO Plzeň za 131 tis.
Kč, u druhého objektu se bude ještě
jednat se Sokolem Lysá, protože zde
lze instalovat výtah vně budovy právě
na pozemku Sokola.

Ze zajímavých bodů druhé části
jednání vybírám bod s č. 17, kde se
projednávala žádost p. Bílka o pro-
dloužení smlouvy na údržbu, opravy
a provoz veřejného osvětlení ve městě.
Po velmi dobrých zkušenostech s prací
p. Bílka rada města prodloužila plat-
nost smlouvy do konce roku 2010. To
umožní p. Bílkovi pořídit lepší vyso-
kozdvižnou plošinu. 

Rozšířením programu byl bod č. 21,
v němž rada schválila pronájem části
chodníku cukrárně CAMPIELO na
náměstí B. Hrozného. V jarních a let-
ních měsících tak budou moci návštěv-
níci využít i venkovního posezení.

Závěrečným blokem byly 4 infor-
mativní zprávy (zápisy ze stavební
komise, z komise sociální a zdravotní,
z komise sportovní, z komise bytové),
které vzala rada města na vědomí.
V závěrečné diskusi pan M. Horvát
požádal o lepší úklid kolem letní scény
v zámeckém parku.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a
zastupitelstva města

Pokračování ze str. 2

Silnější pomáhají slabším
Stonožkový týden, Sluníčkový

den, Tříkrálová sbírka, to jsou pro
Lysáky známé pojmy. Myslím, že
drobným finančním příspěvkem
jistě pomohl nejeden čtenář dobré
věci. Usuzuji podle sebe. Když mě
slušně osloví „výběrčí“, který se
prokáže řádným průkazem či
osvědčením, když vím, jakému
účelu vybrané peníze pomohou,
ochotně přispěji. Zpravidla nás
oslovují děti, studenti. I když v pří-
padě Tříkrálové sbírky je věkové
spektrum koledníků široké.

Studenti Vás v květnu nebo čer-
vnu mohou oslovit znovu. Půjde

totiž o brigádníky Chráněných
dílen - projektu, který se snaží
předcházet sociálnímu vyloučení
handicapovaných osob. Zakou-
pením drobných předmětů (tužek)
v ceně 20,- Kč za kus podpoříte
vybavení pracovních prostor a ná-
kup pracovních pomůcek pro
mentálně či tělesné postižené. 

Zatím budete mít možnost pod-
pořit projekt na Znojemsku, ale
možná, že v rozbíhajícím se pro-
jektu komunitního plánování
najde místo chráněná dílna i na
Lysecku.

Marcela Chloupková 

Výsledky ankety „Zástavba
areálu bývalé Fruty“

Anketa byla zveřejněna od 6. 2.
2007 do 15. 4. 2007.

Celkem bylo odevzdáno 377
anketních lístků, z toho 9 lístků bylo
vyřazeno, protože byly nevyplněné
nebo anonymní.

počet 
návrh hlasů pořadí

kulturní zařízení 184 1
parkoviště 134 2
bazén (krytý 
venkovní, aquapark) 127 3
bytová výstavba 121 4
pošta 120 5
víceúčelová hala 
pro sport 115 6
obchody 61 7
hřiště 49 8
park 45 9
zimní stadion 
- kluziště 47 10
supermarket 43 11
multifunkční hala 
(kultura + sport) 29 12
hasičská zbrojnice 25 13
policie 23 14
hotel 22 15
záchranná služba 21 16
kino 20 17
restaurace 18 18
sauna 16 19
dům s pečovatelskou 
službou 16 19

relaxační 
a rehabilitační 
středisko 14 20
domov důchodců 11 21
dům dětí a mládeže 11 21
divadlo 11 21
služby obyvatelstvu 10 22
fitnes 5 23
lékařské centrum 5 23
městská policie 4 24
fontána 3 25
mateřská školka 3 25
horolezecká stěna 3 25
kavárna 3 25

Na 26 místě se společně umístily se
2 hlasy tyto náměty: sport bar, banka,
skate park, čerpací stanice pohonných
hmot, cukrárna, autosalon, minigolf,
ZOO.

Na 27 místě se společně umístily s 1
hlasem tyto náměty: tenisové kurty,
herna automaty, pouťové atrakce, OBI,
tetovací studium, orient bar, lázně,
zahradnický areál, diskotéka, výrobna,
stánkový prodej, autoservis, bowling,
čajovna, skanzen Polabí, levné ubyto-
vání - cyklistika, dům řemesel, chráně-
né pracoviště, kostel, prodejna malo-
traktorů, vinný bar, zvěrolékař, pekár-
na, knihovna, rybník, opravna obuvi,
kosmetika, parcely pro výstavbu RD.

Za odbor městského investora
Jana Javorčíková

Proč jsem neodstoupil
V posledních listech byl otištěn

článek pana Šturma, ve kterém
popisuje, proč odstoupil z funkce
zastupitele města.. Se zájmem
jsem si přečetl snůšku polopravd,
které vytvářejí dojem, že na radni-
ci panuje boj někoho proti něko-
mu. Toto tvrzení se nezakládá na
pravdě a svědčí o úmyslném zkre-
slování skutečnosti tak blízké stra-
ně, za kterou pisatel kandidoval.
Příčiny rezignace vidím někde
jinde. Možná i v neúspěšné kandi-
datuře na tajemníka městského
úřadu. Nejkontroverznější částí
celého článku je věta o ideologic-
ké předpojatosti. Z úst představi-
tele strany, která posuzuje návrhy
podle ideologie již od schůze
„U Kaštanu“, tedy od roku 1921,
by to znělo skoro až úsměvně,
nebýt zločinů, které tato strana ve
jménu ideologie v minulosti spá-
chala. 

Vrátím se k věcným připomín-
kám. Zvýšením poplatku za
komunální odpad došlo ke snížení
dotování provozu odpadového
hospodářství na cca 1,7 mil. korun
ročně. Tyto peníze jsou placeny na

úkor ostatních rozpočtových kapi-
tol. Za 1,7 mil. ročně je možné
leccos postavit. Přesto tyto peníze
věnujeme právě na odpadové hos-
podářství, abychom udrželi ro-
zumnou výši poplatku, který je
i přes mírné zvýšení stále nejnižší
na okrese. 

Na závěr bych chtěl říci, že do
zastupitelstva města jsem kandi-
doval proto, abych mohl prosazo-
vat program, díky kterému jsem
byl zvolen. To, že některé návrhy
v zastupitelstvu neprojdou, není
důvodem k tomu, abych rezigno-
val na členství v zastupitelstvu.
Považoval bych to za neúctu k těm
občanům, kteří se ve volbách roz-
hodli dát mi svůj hlas. V čem
s panem Šturmem souhlasím, je
jeho přání, aby se občané více
zapojovali do věcí veřejných. Přes
rozdílné názory na některé věci
veřejné, bych rád panu Šturmovi
poděkoval za jeho práci v zastupi-
telstvu města a doufám, že i nadá-
le bude aktivně pracovat ve pro-
spěch města. 

Jiří Havelka 
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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.

Ing. Alena Novotná,
vedoucí OD

Pro registrované pacienty
těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská / mobil: 602 830 242
MUDr. Dáňová / mobil: 728 234 392

MUDr. Dalecký

MUDr. Chocholová / mobil: 606 840 451
MUDr. Matasová / mobil: 607 746 211

Ve všední dny 
od 17,00 hod. - 22,00 hod.

V sobotu, neděli, svátek
od 8.00 hod. - 20.00 hod.

Telefonické konzultace 
dětských lékařů po ordinačních

hodinách

Po 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
Po 4.6. MUDr. Čerňanská
Út 5.6. MUDr. Matasová
St 6.6. MUDr. Chocholová
Čt 7.6. MUDr. Dáňová
Pá 8.6. MUDr. Čerňanská
So 9.6. MUDr. Matasová
Ne 10.6. MUDr. Matasová
Po 11.6. MUDr. Čerňanská
Út 12.6. MUDr. Matasová
St 13.6. MUDr. Chocholová
Čt 14.6. MUDr. Dáňová

Pá 15.6. MUDr. Matasová
So 16.6. MUDr. Dáňová
Ne 17.6. MUDr. Dáňová
Po 18.6. MUDr. Čerňanská
Út 19.6. MUDr. Čerňnaská
St 20.6. MUDr. Chocholová
Čt 21.6. MUDr. Dáňová
Pá 22.6. MUDr. Dáňová
So 23.6. MUDr. Chocholová
Ne 24.6. MUDr. Chocholová
Po 25.6. MUDr. Čerňanská
Út 26.6. MUDr. Čerňnaská
St 27.6. MUDr. Chocholová
Čt 28.6. MUDr. Dáňová
Pá 29.6. MUDr. Chocholová
So 30.6. MUDr. Čerňanská
Ne 1.7. MUDr. Čerňanská

Červen 2007

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

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

referent SM Černá B.

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

kteří nechtějí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze
zde odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma.
Živnostníci, kteří nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za
úplatu. Separační dvůr je stále umístěn v ul. Pivovarská naproti
Hasičské zbrojnici. O případných změnách budou občané včas infor-
mováni.
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
červnu 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:
2.6.2007

3. sobota:
16.6.2007

3. pondělí:
18.6.2007

3. úterý:
19.6.2007

3. středa:
20.6.2007

3. čtvrtek:
21.6.2007

3. pátek:
15.6.2007

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, přátelský,

vhodný na zahradu

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

bytu, povahy klidné

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

vhodná ke starším lidem

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

náprsenkou, vhodná na hlídání,
ostrý pes

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

pejsek, vhodný k dětem

Kříženec německého ovčáka č. 25
- fena, 5 roku, barva šedá, pohublý

přítulné a hodné štěně

Kříženec s labradorem č. 27
- fena, 2 měsíce, přítulné štěňátko

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

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hraba-nov
č.p. 535, tel. 325 551 221, nebo na
tel. 723 342 174 p. Čápová. V útul-
ku 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 každou první sobotu
v měsíci od 9.00 - 11.00 hodin.

Noví majitelé, kteří se ujmou pej-
ska z útulku, jsou osvobozeni z plat-
by (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 ještě neuhradili poplatek za svoz komu-

nálního odpadu, aby tento poplatek neprodleně uhradili v pokladně města.
Poplatek je 450,- Kč na osobu a rok, děti do 6 let a důchodci od 70 let
390,- Kč. Za odbor správy majetku Pýchová J.
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PROGRAM ČERVEN
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 

Č E R V E N

st 6.6. - 20:00 PROJEKT 100
TSOTSI 

(JAR, 2005, 94 min.)
Příběh černošského mladíka, jenž přežívá 
v koloběhu násilí ve slumech na předměstí

Johannesburgu.  

čt 7.6. - 20:00 FILM
VRATNÉ LAHVE 
(ČR, 2007, 95 min.)

Dlouho očekávaný snímek otce a syna
Svěrákových přináší úsměvný příběh pen-
zisty, který až na stará kolena doopravdy

poznává svět i svoji vlastní ženu. 

pá 8.6. - 20:00 FILM
NEZNÁMÝ SVŮDCE 
(USA, 2007, 109 min.)

Jak daleko byste byli ochotni zajít, abyste
udrželi tajemství? 

HOGO FOGO Festival 07 - IV. díl
„ŽÁBAMA“

so 9.6. (start 19:00)
- vernisáž: Lucie Třešňáková (kolorované

kresby, perokresby), Zdena Hanušová
(linoryty)

- hudba : PAJAZZ

so 9.6. (start 20:00) PROJEKT 100
TAXIDERMIA 

(Maď/Rak/Fr, 2006, 91 min.)     
Celovečerní film Taxidermia považují něk-

teří kritici za zásadní milník v dějinách
maďarské kinematografie.

ne 10.6. - 15:00 FILM PRO DĚTI
PAST NA ŽRALOKA 
(USA, 2006, 77 min.)

Malý bezstarostný rybí kluk se s rodiči pře-
stěhuje na nový korálový útes. Jeho život se

změní v okamžiku, kdy mu tátu a mámu
chytí do rybářské sítě. Od této chvíle se o

sebe musí postarat úplně sám. 

čt 14.6. - 20:00 FILM
SPIDER-MAN 3 

(USA, 2007, 140 min.)
Peter Parker si opět oblékne pavoučí

kostým a pustí se do ochraňování nevin-
ných, jenže jak se zdá, tentokrát to nebude

mít vůbec jednoduché.  

pá 15.6. - 20:00 FILM
VLAJKY NAŠICH OTCŮ 

(USA, 2006, 132 min.)
Rrežisér Clint Eastwood přichází s drama-
tem z období 2. světové války, které s ním

spoluprodukuje držitel Oscara Steven
Spielberg.

so 16.6. - 19:30 FILM
PUSINKY 

(ČR, 2007, 99 min.)
Trio mladých dívek putuje po rozpálených
českých okreskách, hledá lásku a dobro-
družství a nachází sex, deziluzi a vlastní

identitu.

ne 17.6. - 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. 

út 19.6. - 18:00 HUDBA, TANEC 
SLAVNOSTNÍ VYSTOUPENÍ 

K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ZUŠ F. A. ŠPORKA 

st 20.6. - 20:00 PROJEKT 100
TŘETÍ MUŽ 

(Anglie, 1949, 104 min.)
Hypnotický a hranice žánru překračující
kriminální thriller ve stylu „noir“, který
zvítězil v anketě o nejlepší britský film 

20. století.

čt 21.6. - 20:00 FILM
ŽELVY NINJA 

(USA/Hong Kong, 2007, 87 min.)
Po letech se vrací kvartet zmutovaných želv

ninja, natočených pomocí nejnovější 
digitální technologie, která slibuje vysokou

kvalitu animace. 

HOGO FOGO FESTIVAL 07
IX. LYSKÝ MONTMARTRE

pá 22.6. - 20:00     
DIVADLO VIOLA - Večírek na Seině
Pikantní revuální vyprávění o historii

čarokrásné Paříže s francouzskými písnič-
kami, vínem, humorem a poezií. 

Hrají a zpívají: Stanislav Zindulka,
Romana Sittová a Martin Hofmann. 

Předprodej 150,- / na místě 170,-

pá 22.6. - 22:00
CYRIL BAB EL REGGAE  

- ďábelský Čechofrancouz s kytarou 
a osobitým projevem 

so 23.6. - 21:00
TANČÍRNA: GADJO SKALALAI a

Mr.BONGOMIKI - afro-latino-ska-balkan

ne 24.6. - 15:00 FILM PRO DĚTI
ROBINSONOVI 

(USA, 2007, 102 min.)
Ztřeštěná disneyovka nás zavede na návště-
vu k rodince z budoucnosti, ke které pomocí

stroje času doputuje dvanáctiletý osiřelý
vědátor. 

L E T N Í  K I N O
- v zámeckém parku, vstup bránou naproti

škole
- v případě nepříznivého počasí budou

představení přesunuta do kina na náměstí
- začátky představení 21:30, od srpna

21:00

čt 28.6. + pá 29.6. FILM
VRATNÉ LAHVE 
(ČR, 2007, 95 min.)

Dlouho očekávaný snímek otce a syna
Svěrákových přináší úsměvný příběh pen-
zisty, který až na stará kolena doopravdy

poznává svět i svoji vlastní ženu. 

so 30.6. FILM
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO

KRÁLE 
(ČR, 2007, 95 min.)

Dlouho očekávaný film J. Menzela podle
slavného románu Bohumila Hrabala. 

změna programu vyhrazena

P ř i p r a v u j e m e  n a  l é t o :
pá 13.7. - ROBER KŘESŤAN A

DRUHÁ TRÁVA (Letní kino)

výběr z filmů, které uvidíte v letním kině:
Vratné lahve, Obsluhoval jsem angl. krále,

Roming, Tajnosti, Piráti z Karibiku 3,
Bestiář, Shrek 3, ...a bude hůř, Mechanický
pomeranč, Spider-Man 3, Smrtonosná past
4.0, Grindhouse: Auto zabiják, Edith Piaf,

Simpsonovi ve filmu,...

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

KINO
CAFÉ BAR

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

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

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

2. 6. Koncert skutečského dětského sboru  Rubešáček
od 17,00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele

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

4., 11., 18., 25. 6. Břišní tance pro ženy - od 18,00 hod. v Městské knihovně
4., 18. 6. Tvořivé odpoledne - od 16,00 hod. v Městské knihovně
5. 6. Toulky českou minulostí

Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou od 16,30 hod. v Městské knihovně

7. 6. Žákovský koncert - od 17,00 hod. v sále ZUŠ
7., 14., 21., 28. 6. Břišní tance pro děti

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

9. 6. HOGO FOGO FESTIVAL 07 - IV.díl 
vernisáž, film, hudba - od 14,00 hod. v zámeckém parku

11. - 22. 6. Výstava výtvarných prací studentek oboru modelářství a
návrhářství oděvů - Výtvarné ateliéry SOU a SOŠ Lysá n.L.

12. 6. II.absolventský koncert - od 18,00 hod. v sále ZUŠ
13., 27. 6. Kurz drátování - od 16,30 hod. v Městské knihovně
16. 6. Květinová slavnost 

hudba, módní přehlídka, ukázky květinových vazeb - od 14,00 hod. na
Bon Repos

19. 6. Slavnostní koncert k 60.výročí založení ZUŠ
od 18,00 hod. v sále kina na Husově nám.

19. 6. Velká módní přehlídka SOŠ a SOU
od 18,00 hod. na Výstavišti Lysá n.L.

21. 6. Poezie zahrad, koberců a víra - cesta k duši Persie
přednáška Ing.Martina Lejsala - od 18,00 hod. v Městské knihovně

22. 6. Večírek na Seině
od 20,00 hod. představení divadla Viola (S. Zindulka, R. Sittová, Martin
Hofmann)

od 22,00 hod. CYRIL BAB EL REGGAE (čechofrancouz s kytarou)
v kině na Husově nám.

23. 6. IX. lyský Montmartre
setkání hudebníků, výtvarníků - od 13,00 hod. v uličkách pod zámkem

23. 6. Tančírna: GADJO SKALALAI a Mr.BONGOMIKI
afro-latino-ska-balkan - od 21,00 hod. v kině na Husově nám.

13. 7. Koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy
letní kino v zámeckém parku

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

na www.otomtoje.cz.

Blahopřejeme
Citát: „Člověka posuzujeme spíš podle otázek než
podle jeho odpovědí.“

Francois-Marie Arouet Voltaire

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

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
pan Jan Posselt 

paní Ludmila Kalistová 
paní Věruška Růžičková 
paní Vlasta Růžičková 

paní Stanislava Vreštiaková
paní Ludmila Janulová

85 let
paní Květoslava 

Špetlová 

93 let
paní Marie Rogozinská 
paní Božena Kuchtová
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Věnujte kytičku z vlastní zahrádky
a staňte se sponzorem naší 

Květinové slavnosti na Bon Repos!

Obracíme se na všechny členy a přátele Spolku rodáků 
o pomoc při zajištění květinové výzdoby na zámečku Bon Repos.

Každý, kdo by chtěl přispět do naší sbírky, může předat svůj 
květinový dar v pátek 15. 6. 2007 od 8 do 11.30 na některém 

z níže uvedených míst:

na MěÚ u sl. Horčičkové, v Muzeu u p. Rašína, 
ve Státním archivu u ing. Řehákové, v Linde + Wiemann u pí.

Papáčkové nebo v kadeřnictví Maxim na Husově náměstí.

Za každý květinový dar jménem všech organizátorů 
i návštěvníků akce děkujeme! 

Rozjímání k blahopřání
V našem měsíčníku Listy

máme vždy velmi vkusně uprave-
nou připomínku o našich jubilan-
tech. Je přehledná, graficky velmi
dobře řešená od těch nejmladších
až po ty vysokým věkem se pyšní-
cí seniory. Opravdu obdivuhodné.

Přes to alespoň ještě pár vět
navíc. Podle bontonu se sice ženě
věk nemá připomínat, zvláště ne,
když ničím ta léta nejsou znát.
Snad se neurazí? Ne, určitě ne.
Lidem se totiž má říkat, jak a proč
je máme rádi, dokud žijí. Je totiž
tak nějak navíc psát obsáhlé
nekrology nebo s hlubokou sou-
strastí mumlat slova smutku.
Naopak člověku, kterého máme
rádi, bychom to měli povědět
a sami vidět, jak ten obdiv přijímá.
Možná trochu s rozpaky, ale je
rád. Zvláště pokud je to člověk,
který nedává na obdiv bolesti
a strasti, protože je stále plný
elánu a nadšení pro věci příští. 

Ani stále nepřipomíná, jak je to
všechno zkažené, jak ti vandalové
všechno ničí. Je moudrá, nad tím
se jen usmívá. Chtělo by se napsat
jako v Babičce „Šťastná to žena“.
Člověk si láme hlavu, co jí dát,
z čeho by měla opravdu radost.
Stejně by si nechtěla nic vzít, nao-

pak sama se snaží dát, jak může.
V Sokole ji všichni znají, vždyť je
to náš mecenáš. Muži - sokolové,
až půjdete přát, tiše se zeptejte:
„Smím?“ - a ona, protože trochu
špatně slyší, tak s úsměvem
kývne. Načež jí dejte jemný, ale
pevný polibek - nebojte se, ona ho
vrátí, nikomu nikdy nezůstala nic
dlužna. Je to přece Lída Marešová
z Okrsku - ta sokolka až do morku
kostí! Blahopřejeme (90)

šonda

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
A FARNÍ CHARITA LYSÁ N. LABEM VÁS ZVE NA

KONCERT
S K U T E Č S K É H O  D Ě T S K É H O  S B O RU

RU B E Š Á Č E K

2 .  Č E R V N A  2 0 0 7  V  1 7 . 0 0  H O D I N
V  K O S T E L E  S V .  J A N A  K Ř T I T E L E

Na programu zazní skladby z oblasti nejen duchovní a vážné
hudby, ale i úpravy lidových písní a spirituálů.
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Úspěch SOŠ a SOU 
Lysá nad Labem v soutěži

AVANTGARDA 2007
Od významu slova avantgardní

(průkopnický, neotřelý) je odvo-
zen název soutěže žáků SOŠ
a SOU oděvního zaměření, která
se každoročně koná na lyském
Výstavišti v rámci výstavy Ele-
gance. Po zkušenostech z minulé-
ho ročníku byla soutěž rozdělena
do dvou kategorií. Do té první
byly zařazeny modely z tradičních
textilních materiálů, ve druhé
mohli žáci popustit uzdu své fan-
tazie a použít na zhotovení mode-
lu libovolný materiál. A tak jsme
mohli vidět kreace vyrobené
z rentgenových snímků, papíro-
vých ruliček, víček od konzerv či
houbiček na nádobí.

Zájem o soutěž každoročně
stoupá. Tentokrát se akce zúčast-
nilo celkem 15 škol s více než 180
soutěžícími z celé České republi-
ky. Porota, ve které zasedaly
i přední návrhářky Beata Rajská
a Nina Provaan-Smetanová, měla
nelehký úkol. Proto vedle pořadí
na prvních třech místech bylo

uděleno i několik čestných uzná-
ní. Těší nás, že se mezi tak velkou
konkurencí výrazně prosadily
i žákyně SOŠ a SOU v Lysé nad
Labem. V kategorii modelů z tra-
dičních materiálů získaly žákyně
3. ročníku 1. místo. Porotu zauja-
ly nejen nápaditostí modelů, ale
i výbornou choreografií svého
vystoupení. Úspěšná byla i účast
v kategorii netradičních materiálů.
Žákyně 4. ročníku se svou kolekcí
nazvanou Napříč staletími získaly
čestné uznání. K těmto úspěchům
jim srdečně blahopřejeme!

Zároveň bychom chtěli podě-
kovat všem pracovníkům Výsta-
viště Lysá nad Labem. Bez jejich
účasti, pochopení, materiálního
a organizačního zabezpečení by se
tato soutěž nemohla uskutečnit.
Děkujeme a věříme, že příští roč-
ník bude alespoň stejně úspěšný
jako ten letošní.

Mgr. Marie Říhová
a Mgr. Klára Abelová,

SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Základní umělecká škola 

Františka Antonína 
Šporka

Vás srdečně zve na akce pořádané 
v měsíci červnu 2007

7.6. Žákovský koncert v sále školy v 17.00 hod.

8. - 9. 6. Celostátní kolo soutěže ZUŠ v Litvínově,
kterého se účastní Jazz Orchestra ZUŠ F. A. Šporka

12. 6. II. absolventský koncert v sále ZUŠ v 18.00 hod.

16. 6. Vystoupení Jazz Orchestra na festivalu
jazzových a tanečních orchestrů v Přelouči

19. 6. Slavnostní koncert v rámci oslav 
60. výročí založení naší školy v sále kina od 18.00 hod. 

23.6. Vystoupení Jazz Orchestra v rámci
Lyského Montmartru

Základní umělecká škola 

Františka Antonína 
Šporka

zve všechny šikovné děti se zájmem o některý
z uměleckých oborů na

Talentové zkoušky
dne 18.6.2007 ve 13.00 - 15.30 hod.

a dne 21.6.2007 ve 14.00 - 18.00 hod.

Zájemci o Studio Šikulka pro 4-leté děti se mohou hlásit 
každé pondělí a čtvrtek do 21.6.2007 - přijímáme děti pouze 

do naplnění kapacity jednotlivých skupin

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

11. ročník fotosoutěže
na tato témata:

1. Dřevo živé i neživé
2. Krásy architektury

3. Člověk a zvíře

Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografií
min. formátu 13 x 18 cm. 
Každý snímek označte těmito údaji: jméno, příjmení, adresa
bydliště. 

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2007 na MěÚ Lysá n. L.,
odbor kultury, pí. Alena Frankeová
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Beletrie pro dospělé
Netvor a jiní vetřelci - A. E.

VanVogt, Prach, popel a dým -
A. Dvorecká, Čas rytířů - Z. Žemlička,
Alice v zrcadle - J. Kingsley, Sama
proti psychickému teroru - L. S. Laas-
ner, Znásilnění - J. C. Oates, Nebe
v Hongkongu - B. Cartland, Vraždy
v Čechách - V. Bláha, Jantarová kom-
nata - S. Berry, Poslední tanec - E.
McBain, Zapomenutý pergamen -
P. Vandenberg, Bestiář - B. Nesvad-
bová, Co jsem to proboha udělal? -
R. Fulghum, Čarodějka z Portobella -
P. Coelho

Naučná lit. pro dospělé:
Milostné aféry minulých staletí - J.

Bauer, Domácí klimatizace a čističky
vzduchu, Softball a baseball, Testy
vašich schopností, Potůčky, kaskády
a vodotrysky v zahradě, Dějiny psy-
chologie, Velcí skladatelé, Výrobky
z ručního papíru, Potisky, 100 nejkrás-
nějších muzeí světa, Dětská nespavost,
Legendy a příběhy Mayů, Osvojení
a pěstounská péče, Jak připravovat
obiloviny, luštěniny, semena a ořechy,

Rostliny pro posílení organismu
a zdraví, Doma chutná nejlépe, RAF,
Dějiny Afghánistánu, Dějiny Bělo-
ruska, Dějiny Finska, Dějiny jižní
Afriky, Dějiny Karibské oblasti,
Dějiny Makedonie

Beletrie pro děti:
Pohádky - H. CH. Andersen,

Sladké sny - P. Hawton, Ségra, prober
se! - T. Brezina, Laura a hádanka - P.
Freund, Nejkrásnější české hádanky -
L. Pechová, Maminko, přečtu ti
pohádku, Případy kosího detektiva
Černopírka, Robinsonovi, Čarodějnice
bez koštěte - H. Franková, Škola hrů-
zy, Noc oživlých mumií - T. Brezina,
Vynálezy pana Semtamťuka - S. Hrn-
číř, Chlupáček a ježek - K. Bendová.

Naučná lit. pro děti:
Kuchařka pro princezny, Kdo žije

ve vodě, Kdo žije v lese, Kdo žije na
sněhu a ledu, Kdo v noci nespí,
Hasiči, Jak věci fungují, Piráti, Rytíři,
Požáry a povodně, Sopky, Zvířata
zabijáci, Zvířata giganti, Ekologie,
Astronomie, Genetika, Archeologie,
Lexikon půvabu.

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Pro děti: Příběhy upírka Rudolfa,
(Ne) šťastně až na věky, Happy Feet,
Mezi námi zvířaty, Asterix a Vikingové
Komedie: Darwinovy ceny, Prázdniny
Napětí: Dotkni se ohně, Vražedné
vody, Voják

Ostatní: Dobrý ročník, Grandhotel
Dobrodružný: Kapitán Alatriste
Horor: Síly temna, Bažina
Válečný: Rytíři nebes, Kapitán Šťast-
né štiky 

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 13. a 27. června 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 4. a 18. června 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
4., 11., 18. a 25. června 2007 od 18.00 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

44

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ - ve čtvrtek 

7., 14. a 21. a 28. června 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

Vás zve na přednášku o expedici do Íránu s Ing. Martinem
Lejsalem s názvem:

„Poezie zahrad, koberců 
a víra - cesta k duši Persie"
Přednáška se koná ve čtvrtek 21. června 2007 

v 18 hodin na téma:
Bájná země pohádek Tisíců a jedné noci, kvetoucích zahrad 

a létajících koberců. Dávná Persie, dnešní Írán. Přijďte poznat tento
nechvalně medializovaný kout světa očima nezávislého cestovatele.

V s t u p n é  d o b r o v o l n é .  V š ic h n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i !

66

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma:

Toulky českou minulostí
- Lucemburkové - dokončení

Beseda se koná v úterý 5. června 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

Společnost s r.o. se sídlem v Čelákovicích přijme pracovníka
na plný úvazek pro zpracování firemní agendy na PC
(evidence zakázek, sklad, fakturace). Požadujeme ukončené
středoškolské vzdělání ekonomického zaměření, řidičský 
průkaz skup.B, samostatnost, flexibilitu. Nástup možný ihned.

Své životopisy zasílejte na e-mail: info@vytahy-celakovice.cz,
nebo volejte na tel.: 326 991 094 v době od 8.00 do 14.00 hod.

Auditorská kancelář se sídlem v Čelákovicích vypisuje výběrové řízení
na pozici

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

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

STAVEBNÍ, ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
ČELNÍM NAKLADAČEM ZNAČKY STERN 

S PODKOPOVOU LŽÍCÍ
PIXA PETR, PALACKÉHO 112, LITOL,  tel. 606 28 15 51
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Představujeme

Vážení čtenáři,
představujeme vám dalšího

z obyčejných lidí, kteří nedělají
až tak obyčejné věci. Lidí, kteří
vkládají do té pomyslné mozai-
ky našeho života pestrá sklíčka,
aby se neskládala pouze z těch
šedivých. 

Nezadržitelně se blíží léto,
k jehož příchodu u nás v Lysé
nad Labem neodmyslitelně
patří Lyský Montmartre aneb
Setkání na Labi, kdy kromě
výtvarníků zavítají do našeho
města kumštýři s různými umě-
leckými žánry. Tři roky se
o Montmartre stará Dagmar
Pechová. A stejně jako ředitelka
místní ZUŠ pochází z Moravy.
Narodila se v Kroměříži, kde
i vystudovala gymnázium, ná-
stavbu ekonomika cestovního
ruchu pak absolvovala v Kar-
lových Varech. V roce 1975
zakotvila v Praze a od té doby,
jak se smíchem říká, je Češkou
a už dvacet jedna let lyskou
náplavou poté, co se v roce 1986
přestěhovala do Lysé. Několik
let pracovala v cestovním ruchu,
od roku 1986 do roku 2001 pak
v místní Kovoně, obchodu se
věnuje i v současnosti. Někteří
z nás si ji pamatují i coby lek-
torku německého jazyka. Má
dvě dospělé děti, manžela
a krásného a hodně velkého psa
- irského vlkodava. Ve volných
chvílích jezdí na kole, v zimě
pak na lyžích a za dlouhých
večerů nepohrdne historickými
romány či cestopisy. 

Jeden květnový podvečer
jsem tuto energickou a organi-
začně schopnou dámu vyrušila
z „montmartrovských“ příprav,
abych se dozvěděla něco o ní
a o této v regionu ojedinělé akci.

Profesí jste obchodník, hodně
Lysáků si vás pamatuje ještě
z Kovony, čím se živíte nyní?

Pořád se věnuji obchodu. Před
šesti lety jsem zběhla zpátky do

hlavního města. Momentálně
obchoduji v oblasti polygrafie,
kdy prodávám tiskařské kapacity.

A co vás coby obchodníka
vedlo k tomu věnovat se organizo-
vání takovéto akce?

Můj manžel je bývalý divadel-
ník, takže se léta známe s Mílou
Kolacím a Janou Křížovou (Uhlí-
řovou, pozn. redakce), které jsme
pomáhali technicky Montmartre
zabezpečovat, když jej ještě pořá-
dala. Pomáhali jsme jí od třetího
nebo čtvrtého ročníku. Vždycky
jsem se nechala do něčeho zatáh-
nout spíš z té organizační stránky
věci, shánět peníze apod…

Jak dlouho organizujete Mont-
martre a kdo pomáhá teď vám?

My sami děláme třetí ročník.

A kdo pomáhá? Tým lidí je v pod-
statě moje rodina, kamarádi mých
dětí a jejich kamarádi, naši kama-
rádi, především Věra Škvrnová
a Jirka Hanžlík a zase jejich rodina.

S nápadem pořádat tuto v regi-
onu ojedinělou akci přišel scéno-
graf Milan Čech, který už bohu-
žel není mezi námi. 

Výtvarník Milan Čech byl
duchovním otcem Montmartru
a pomáhal nám jako poradce.
Letos chceme Montmartre věno-
vat trošku i jemu, zakladateli
tohoto Setkání na Labi.

Proč jste akci přesunuli až na
poslední červnovou dekádu?
Montmartre se přeci už několik
let konal v polovině června.

Hlavní důvody byly dva.
Jednak v polovině června nymbur-
ský pivovar pořádá Dny otevře-
ných dveří a jsou lidi, kteří by rádi
tam i sem. A taky poslední týden
před prázdninami už jsou děti
doma ze škol v přírodě. 

Na co se tedy můžeme na letoš-
ním setkání výtvarníků a dalších
umělců ve „zlaté“ Žižkově uličce

těšit? A co nového pro děti
i dospělé připravujete?

Je poměrně těžké přinášet něja-
ké novinky. Letošní ročník by měl
být hodně francouzsky zaměřen.
Na páteční večer se nám podařilo
„dotáhnout“ představení z Violy
Večírek na Seině. Je to hudební
féerie o pařížské historii od počát-
ku až po šedesátá sedmdesátá léta
minulého století spojená se šanso-
ny. Představení se uskuteční
v pátek v lyském kině.

Co byste „vypíchla“ ze sobot-
ního programu a kde bude probí-
hat?

Letos jsme se vrátili k pořádání
sobotního programu pouze na jed-
nom místě, celé odpoledne i večer
budeme v podzámčí. Jednak aby-
chom neztráceli čas a taky tech-

nické kapacity. I letos bude pro-
gram pestrý. Pro děti bude při-
chystán kolotoč, divadlo Trakař
a děti z litolské školy pro své vrs-
tevníky mají naplánované Tři
veterány. O závěr se se svými šan-
sony postará Jiří Dědeček. Máme
pozvané dvě pražské kapely,
česko-francouzského pouličního
muzikanta, zahraje například
i Jazz orchestra naší základní
umělecké školy pod taktovkou
Vítka Andršta. 

Na Montmarte se už stalo tra-
dicí, že si děti samy mohou malo-
vat, bude tomu tak i tento rok?

Pro děti budou připraveny po-
zinkované popelnice, na které se
nesmí normálně malovat, ale ten-
tokrát to budou mít povo-
lené. K dispozici budou
mít tři až pět popelnic.
Teď vymýšlíme náměty.
Předloni se malovalo na
auto, což mělo obrovský
úspěch a letos tedy
budou popelnice.

A co výtvarníci? Při-
jedou kromě těch stá-
lých nějací noví?

Vedle výtvarníků, jako je Jan
Severa, nedávno oceněná Helena
Grocholová, Genadij Alexandrov,
Pavla Procházková a řady dalších
se přihlásil například výtvarník
z Kladna, který dělá drátěné věci.
Kontaktovali jsme i amerického
sochaře, který bydlí v Milovicích,
přijet by měl i umělec, který vyrá-
bí jako polotovar keramické mag-
nety, ty si pak mohou děti i dospě-
lí domalovat. Další sochař přijede
z Čelákovic. 

Program, který připravujete,
určitě uspokojí i náročné publi-
kum, výtvarníků by také mělo být
dost, ale počasí objednat nelze.
Máte připravenu mokrou variantu?

Ne. Montmartre se letos usku-
teční za každého počasí v pod-
zámčí. Pro účinkující máme velký
altán. Pro stánkaře budou k dispo-
zici igelity a to, co by bylo venku,
to by se v případě deště muselo
bohužel sundat.

Takže popřejme letošnímu
Lyskému Montmartre, aby
počasí bylo vlídné, aby přijelo
hodně výtvarníků, posluchačů
a diváků. Do příštího roku, aby
sponzoři nezchudli, protože
Dagmar Pechové ani jejím
pomocníkům nechybí chuť při-
pravovat další a další Setkání na
Labi. 

„V každém případě chceme
pokračovat dál s tím, že bychom
rádi zapojili Francouzský insti-
tut v Praze a mladé výtvarníky,
kteří vyšli z řad úspěšných
absolventů lyské lidušky“ říká
na adresu budoucnosti této akce
a doplňuje: „Doufejme, že nám
zachovají přízeň všichni sponzo-
ři i město a kraj a taky obyvate-
lé Žižkovy uličky, kteří jsou
k nám vstřícní a mají s námi
trpělivost.“

Takže na viděnou, na slyšenou
a na výtvarnou v pátek 22. a v so-
botu 23. června v kině Hogo Fogo
a lyském podzámčí.

Jana Křížová (jzk)
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Vítězné práce ze soutěže „Nejlepší slohová práce“
vyhlášené Městským úřadem Lysá n. L. na téma „Mládež a využití volného času v Lysé n. L.“

Využití volného času
Už je zase ráno a musíme

vstávat. Dnes je všední den, a tak
bohužel jdeme do školy. Tam do
nás tlačí jen samé informace
a údaje, pro někoho i nepotřebné.
Samé testy a žádná zábava. Když
vás škola nebaví, mám návrh.
Udělejte si aspoň hezké odpoled-
ne. Myslím si, že existuje něco
lepšího, než přijít domů, lehnout
si a hned si stěžovat na učitele.

Mohli bychom si třeba udělat
takovou obchůzku po Lysé a zji-
stit, jaká zde máme zájmová zaří-
zení. Nejdřív něco pro sluchově
i umělecky nadané. Krásné
výkresy a příjemná hudba. Nic
vám to neříká? Ano, to je přece
všem známá „liduška“. V ní
můžete najít mnoho zájmových
kroužků. Máme tu i něco pro
sportovce. A to je téma, u které-
ho se chci zastavit.

Nadšenců pro sport je tu dost,
ale zařízení málo. Asi nejnavště-
vovanějším je Sokol. Tam je

mno-ho oddílů, které si neustále
stěžují: na sociální zařízení, na
vybavení, na úklid. Někteří
i tvrdí, že by se měla celá budova
zbourat. Ale co by bylo dál?
Sokol by neměl peníze, a tak by
se stavba zpozdila. Nebo vůbec
nedokončila. Jednodušší by bylo
postavit novou sportovní víceú-
čelovou halu. 

Další zájmové kroužky může-
me najít v nové škole: např.
volejbal, gymnastiku, aerobic,
fotbal a florbal.

Pokud vám toto nestačí,
můžete si své síly porovnat na
atletickém stadionu. Nebo v létě
si zaběhnout do zámeckého
parku a tam pozorovat zajímavé
rysy zámeckých budov.

A když ani v tomto nenajdete
uplatnění, můžete dojít do kina
na výstavu a nebo zajít do kni-
hovny.

Aneta Křenová,
6. C, ZŠ B. Hrozného

Volný čas v Lysé nad Labem
Když se zamyslím nad Lysou

a jejími aktivními možnostmi,
napadne mě pár věcí, které by
však šly ještě více rozšířit. Začnu
Litolí, kterou znám do poslední-
ho koutečku, protože tu bydlím.
Asi se ptáte, jestli vůbec v Litoli
jsou nějaké možnosti, kde se
vyřádit nebo se zúčastnit někte-
rého zájmového kroužku. Pár
možností mě napadá. Máme tu
fotbalové hřiště, kde mají kluci
možnost zahrát si fotbal. Vedle
litolské školy se nachází malé
hřiště pro děti. Ovšem myslím,
že největší zájem je u pana
Elišky, ředitele místní školy,
který je ochoten určité dny po
dohodě půjčit školní tělocvičku.
V Litoli má také velký úspěch
místní veslák u Labe, který nav-
štěvuje mnoho zájemců. Nyní se
však přesuneme do Lysé. Stejně
jako v Litoli tu najdeme mnoho
míst pro zábavu a potěšení.
Například lyské fotbalové hřiště,
kde je stejná možnost zahrát si,
jak už tu bylo jednou řečeno.
Hned vedle hřiště je nově vybu-
dovaná klec pro zájemce a fandy
volejballu, která nahrazuje už
starší plošinku vedle. Pro starší

a dospělé je možnost návštěvy
posilovny hned u nádraží na stra-
ně Lysé. Přesuneme se dál do
města. Obě základní školy mají
mnoho kroužků, které můžeme
navštěvovat. Patří tam pohybové
hry, keramika, aerobic, karate či
moderní a sportovní gymnastika.
Naproti škole Komenského je
poměrně rozlehlé hřiště, kam
chodí všichni místní žáci na
hodiny tělesné výchovy. Pokud
nepřeje počasí, u kina na nás
čeká sokolovna. U hřiště mají
možnost svojí energii vybít skej-
ťáci. Ať už na skateboardu, kole
či bruslích tu pro ně je vybudo-
vaný malý skatepark. Pro příz-
nivce tenisu je o malý kousek dál
další klec. Domnívám se, že
Lysá je vybavená mnohým
počtem postavených hřišťátek
a parků, ale stále tu pár jedinců
něco postrádá. Myslím, že městu
by prospělo postavit krytý bazén
nebo koupaliště. Věřím ve velký
zájem ať už mladých či starších.
Dle mého úsudku by každý
v horkém létu přijal zchlazení
v čisté vodě nebo myslíte, že ne?

Miroslava Chroustová,
9. B, ZŠ Bedřicha Hrozného

Volný čas v Lysé nad Labem
Každý z nás máme rádi nějakou

činnost, o které si myslíme, že je
pro nás ta nejlepší. Něco, co nás
vybije a užijeme si přitom spoustu
legrace. Někdo rád jezdí na kole,
plave, je prostě jen tak venku
s kamarády. Trávíme volný čas
každý jinak, co si kdo vybere.
V Lysé nad Labem je možností, jak
se vybít hned několik. Jsou tu různé
kroužky v naší škole, jako je napří-
klad keramika, počítače, florbal
a mnoho dalšího. Každý si vybere,
co se mu líbí. Kdyby se náhodou
nikomu nic nezamlouvalo, tak pro
tyto jedince jsou tu i další možnos-
ti, například veslování, fotbal jak
v Lysé tak i v Litoli. Je tu hodně
možností, kde se dá vyřádit na ska-
teboardu, freestylovém kole a in-
line bruslích. Pro ty, kdo vyznávají
tyto sporty, je tu skatepark, kde jsou
rampy a tam se můžeme vyřádit
libovolně, jak chceme. Hned vedle
skateparku je umělý trávník, tam se
hraje například tenis nebo fotbal.
Nevýhoda je v tom, že hřiště je pla-
cené, což je špatné pro mladistvé,

protože ti si snaží udržet každou
korunu. Dobře ale je, že když je
hřiště zamčené, není moc poškozo-
váno, a tak si může udržet krásu
i po letech. Hned naproti umělému
je hřiště normální. Sem chodí
všechny školy cvičit tělocvik, když
je hezké počasí. Myslím si, že je to
moc dobré, protože venku na hřišti
se cvičí lépe než v tělocvičně, co
myslíte? Docela mě mrzí, že se
neuskutečnil návrh na vybudování
sportovního střediska tady v Lysé
nad Labem. Zde naproti hřišti měl
být postaven sportovní areál, kde by
mohl být i bazén, to se ovšem neu-
skutečnilo a místo sportovního are-
álu se začaly stavět rodinné domky.
To je ovšem škoda, protože kdyby
se návrh uskutečnil, mohl bych si
třeba dobře zaplavat a to nejen já,
ale i mí kamarádi a další lidé.
Abych vše seskupil: Lysá nad
Labem poskytuje hodně možností,
jak využít co nejefektivněji volný
čas, a je hodně způsobů jak.

Jiří Břinčil, 9. B,
ZŠ B. Hrozného

- nejvýhodnější ceny na povinné
ručení a pojištění vozidel

- přebíráme bonusy od ostatních
pojišťoven - výrazné slevy
- výhodné pojištění domů 

a domácností

Přijďte se informovat do kanceláře 
v Lysé nad Labem, Masarykova ul. 1102

v budově pečovatelské služby, 
tel. 724/024525, 605/118844, 721/701153.

AKCE
Mimořádná sleva 15 %

na pojištění vozidel 
a povinného ručení



23. 4. -
27. 4. 2007
se někteří
s t u d e n t i

Obchodní akademie v Lysé nad Labem
vypravili do Skotska. V rámci projektu
Evropská identita - regionální identita
se ve městě Glasgow představilo sedm
studentů třetího ročníku a dvě profe-
sorky anglického jazyka. Tříletý pro-
jekt jsme úspěšně zakončili a nezapo-
mněli jsme pozvat všechny účastníky
na návštěvu do České republiky, kde si
určitě užijeme stejnou zábavu jako
právě ve Skotsku.

A co jsme si tedy z týdenního
pobytu přivezli? Kromě spousty suve-
nýrů také mnoho zážitků. Ačkoli cesta
byla únavná a při ubytování trochu
zmatek, celý pobyt jsme si užili. Hned
první den jsme poznali, že způsob
výuky je na každé škole jiný. Velice

nás zaujalo množství dílen, kde skotští
studenti rozvíjejí svou manuální zruč-
nost. Mohli jsme si vyzkoušet upéct
shortbread (což je tradiční skotské
pečivo), složit papírovou skotskou kra-
bičku, nebo vyrobit umělohmotnou
klíčenku. S tímhle se na českých ško-
lách opravdu nesetkáme všude.
Nejvíce jsme se nasmáli ve školní
tělocvičně, když nás Skoti učili své
národní tance. Upřímně obdivuji jejich
trpělivost, protože i přes veškerou
snahu se nám pletly nohy. 

Okružní jízda po Glasgow nám
zase trochu rozšířila obzory.
Překvapila nás nejen jízda „double-
deklem“, kde jsme dostali sluchátka,
abychom mohli poslouchat výklad, ale
i velké muzeum. Čekali jsme skleněné
vitríny s různými historickými předmě-
ty. Všechno bylo jinak. Na všechno
jsme si mohli sáhnout a vyzkoušet

přímo v praxi. Tak jsme zjistili, jak
budeme vypadat ve stáří, jak se běhá
v protisměru točícího se kruhu, jak se
hrají obří šachy a spoustu dalších zají-
mavých věcí. V jednom krátkém člán-
ku se opravdu nedá popsat celé muze-
um. Jedním slovem: bylo to skvělé.

Ale nebyli jsme jen v muzeu.
Zavítali jsme také do 3D kina.
Málokdo věděl, co nás vlastně čeká,
a o to to bylo napínavější. Film byl
o mimozemšťanech, kteří přistáli na
Zemi a zkoumali zábavní park. A tak
se stalo, že jsme s 3D-brýlemi na očích
sjížděli jednu horskou dráhu za dru-
hou. Jedna vedla dětským pokojem,
druhá pod mořskou hladinou, jiná zase
podzemním bludištěm. Přiznám se, že
ani nevím, kolik jich bylo. Pravda ale
je, že některým bylo špatně a z kina
odcházeli zelení, přesto s úsměvem.

A co národní jídlo? Na společné

večeři jsme poznali, co Skoti jedí
a názory na to se hodně rozcházely.
Někteří ani nedojedli, jiní si šli přidat.
Ochutnali jsme například haggis (něco
podobného našemu prejtu). Ten ovšem
mnoho úspěchu nesklidil. Myslím ale,
že najíst se tam dalo.

Lidé byli velmi vstřícní. Mluvili
pomalu a srozumitelně. Všichni byli
milí, rádi si s námi povídali. Ovšem
poznali jsme jednoho pána (zřejmě
majitel restaurace), který si myslel, že
jsme z Československa a nakonec se
s námi rozloučil rusky. Přestože se tro-
chu spletl, byl milý a přátelský. Byla to
taková velmi vtipná třešinka na našem
skotském dortu.

Zážitků tedy máme víc než dost
a jsme velice rádi, že nám naše škola
tento výjezd umožnila. „Díky, bylo to
super!“        

Jana Kerdová, 3. A
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Ve dnech 23. 4. - 27. 4. 2007 se žáci OA Lysá nad Labem v doprovodu svých
učitelek angličtiny zúčastnili setkání partnerských škol ve skotském Glasgow.

Se školami z Německa (Humboldt Gymnasium Radeberg), Slovenska
(Obchodná akadémia Bratislava) a Skotska (Stewarton Academy) spolupracujeme
již 3 roky na společném projektu s názvem Regionální identita - evropská identita.
Po celou tuto dobu jsme se snažili hledat rysy, které máme jako Evropané společ-
né, a to formou průzkumů a dotazníků. Zpracovávali jsme počítačové prezentace,
pátrali v archivech a knihovnách, psali novinové články a tvořili letáčky.
Vyvrcholením naší tříleté práce bylo natočení filmu o evropské identitě.

Protože naše projektová skupina byla poměrně početná, rozhodli jsme se dále roz-
dělit do tří podskupin a v nich jsme na podzim nejprve napsali 3 scénáře a na jaře pak
natočili 3 filmy. Následovalo promítání pro spolužáky a hlasování o nejlepší film,
který nás pojede do Skotska reprezentovat.

To už jsme se však všichni těšili na cestu do Velké Británie.
Celé pondělí 23. 4. jsme strávili na cestě nejdříve vlakem do Brna a poté leta-

dlem. S přestupem na další let v Londýně trvala cesta 16 hodin.
Úterý jsme ve Skotsku strávili v partnerské škole. Studenti společně pekli skot-

ské sušenky, vyrobili si na ně krabičku v národních barvách a v tělocvičně se učili
tančit skotské národní tance. Také měli možnost prohlédnout si celou budovu

školy. Večer jsme sledovali film v angličtině Statečné srdce, který popisuje
významné mezníky skotské historie.

Ve středu jsme se vydali na okružní cestu po Glasgow a navštívili jsme místní
vědecké muzeum. Expozice byla interaktivní a tak jsme si mohli vyzkoušet na
vlastní kůži mnoho zajímavých experimentů. Pak už na nás však čekal skotský
večer, který začal společnou večeří sestávající z typických národních jídel a pokra-
čoval do pozdních hodin skotskými tanci.

Čtvrteční dopoledne jsme věnovali hodnocení celého tříletého projektu. Žáci
v mezinárodních skupinách hovořili o tom, co se jim na práci líbilo, co by si do
budoucna přáli změnit a jaké mají představy o naší budoucí spolupráci.

Odpoledne jsme mohli každý samostatně vyrazit znovu do města a záleželo na
nás, zda se budeme věnovat nákupům či prohlídce krásných památek, muzeí
a parků.

Páteční cesta domů začala již v půl šesté ráno a byla opět dlouhá, ale i zajíma-
vá a poučná.

Z pobytu ve Skotsku jsme se všichni vrátili plni dojmů a nabiti novou energií.
Už se těšíme na další společné setkání. Tentokrát sehrajeme roli hostitelů a v září
2007 přivítáme zástupce všech partnerských škol u nás v Lysé nad Labem.

Vlasta Sloupová
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Obchodní akademie v Lysé nad Labem otevře ve školním roce 2007/2008
jednu třídu oboru obchodní akademie a dále jednu třídu ekonomického
lycea. V obou oborech se vyučují všeobecně vzdělávací předměty, dva cizí
jazyky, ekonomika a účetnictví, rozdíl je v hodinové dotaci jednotlivých před-
mětů. 

Kromě této základní činnosti má škola oprávnění k organizování kurzů
pro veřejnost. Právě tuto oblast činnosti bychom vám rádi představili:

Poprvé jsme v tomto školním roce nabídli žákům 9. ročníků - budoucím
studentům středních škol, tedy nejenom té naší, kurz angličtiny jako přípra-
vu na přijímací zkoušky. Kurz v rozsahu 10 vyučovacích hodin probíhal
v měsíci dubnu. Všechny účastnice byly s průběhem spokojené a jediná
výhrada zněla, že kurz byl příliš krátký a že by klidně pokračovaly dál. 

Proto jsme se rozhodli nabízet další kurzy, které připravili jednotliví vyu-
čující naší školy.

Přípravný kurz matematiky pro studium VŠ
Rozsah: 5 x 1,5 hodiny
Cena: 750,- Kč
Termín: 29.8., 5.9.,12.9.,19.9. a 26.9.
Obsah: rovnice a nerovnice, funkce, limity funkce, základy diferenciálního a inte-
grálního počtu
Určeno pro začínající studenty VŠ
Zahájení: 29.8. ve 14 hod.
Platba při zahájení kurzu - platí pro všechny nabízené kurzy

Přípravný kurz anglického jazyka pro studium SŠ
Rozsah: 5 x 1,5 hodiny
Cena: 750,- Kč
Termín: 27. - 31. 8. 2007
Obsah: shrnutí základní gramatiky, orientace v textu, konverzace v běžných den-

ních situacích
Zahájení: 27. 8. 2007 ve 14 hodin

Kurz obchodní korespondence (norma, tabulky)
Rozsah: 2 x 1,5 hodiny
Cena: 300,- Kč
Termín: 2. a 9. října 2007
Zahájení: 2. 10. 2007 v 15 hodin

Francouzsky krok za krokem
Rozsah 10 x 45 minut
Cena: 600,- Kč
Termín: září - listopad 2007
Obsah: základní komunikace ve francouzském jazyce, seznámení s francouzšti-
nou hravou formou, motivace k dalšímu studiu jazyka
Určeno pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ
Zahájení: 17. 9. 2007 ve 14 hodin

Business English
Rozsah 10 x 1,5 hodiny
Cena: 2000,- Kč
Termín: září - listopad 2007
Obsah: slovní zásoba, orientace v textu, obchodní korespondence v angličtině. 
Hlavní témata: firma, obchod, finance, marketing, lidské zdroje
Určeno pro všechny, kteří používají nebo chtějí používat angličtinu v obchodní
a podnikové sféře a potřebují si svoji základní znalost obecné angličtiny rozšířit. 
Zahájení: 17. 9. 2007 v 16 hodin

Zájemci o nabízené kurzy se mohou přihlásit telefonicky na čísle 325 552 143
nebo e-mailem na adrese oalysa@nymburk-info.cz nebo přijít přímo do školy
na první termín vybraného kurzu. Těšíme se na vás. 

Obchodní akademie Lysá nad Labem pro veřejnost

SKOTSKO 2007
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Za Lysou krásnější?
Ano, možná tak by se mohl

jmenovat úvod k zamyšlení. Již
několikrát mne při projížďkách
městem napadlo poděkovat těm
z vás, kdo svou prací zušlechťuje-
te životní prostředí města nejen
pro sebe. 

A aby vaše práce nezapadla do
všednodenní nevšímavosti, rozho-
dl jsem se na ty pozoruhodné
zaměřit okem fotografa. Nebude
to výčet všech (to by ani vzhle-
dem ke kapacitě Listů nebylo
možné), bude to jen zaznamenání
těch zajímavých snah, jak přispět

ke zkvalitnění životního prostředí.
Třeba některé z fotografií budou
inspirací pro další následovníky.

V červnových Listech vám
představím trvalkový záhon v Bri-
gádnické ulici u domů č. p. 1542
a 1633. Záhon je osázen růžemi,
podsazen plazivým plaménkem
(Phlox subulata) a doplněn mod-
řenci (Muscari sp.). Tato kombi-
nace je působivá zejména květem
od dubna do konce září. Květiny
svou barevností vnáší do betono-
vého prostředí oživení. 
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Pár dní se Zemí
Jaro je definitivně pryč. Zbylo

pár vzpomínek a fotografií. A aby
vše neupadlo v zapomnění, rozho-
dl jsem se několika větami připo-
menout Den Země 2007.

V sobotu 21. dubna jsme nav-
štívili Botanickou zahradu Uni-
verzity Karlovy v Praze. Kromě
sbírky sukulentů a kaktusů jsme
měli možnost prohlédnout si
i venkovní sbírky. Poté jsme zamí-
řili do pražských zahrad - Vrt-
bovské a na jarní Petřín.

Novinkou v programu bylo
volné promítání ekofilmů v Měst-
ské knihovně v Lysé n. L. Zde je
vhodné připomenout zejména
filmy o klimatu a krajině, které
v nás zanechaly zvláštní pocity.

Na dopolední blok filmů navá-
zala malá terénní exkurze „Do
Bludnice s ptačí budkou“. Zde
jsme spolu s členy Polabského
ekocentra Poděbrady vypouštěli
uzdravené „ptáčky zpěváčky“
a sovu pálenou. Konec odpoledne
patřil rozmisťování ptačích budek,

které pro nás připravil pan Luděk
Horčička.

Poslední akcí byl tradiční cyk-
lovýlet, tentokrát pod názvem „Na
kole do druhohor“. Dvacítka
zájemců, kteří se postupně na
trase k nám přidávali, se na své
první zastávce pod metasekvojemi
seznámila s geologickými doba-
mi. Krátký výklad nám podala
Blanka Kloučková z Polabského
muzea Poděbrady. 

Z ticha a šera lesa jsme se pře-
sunuli do Přerova. Poté, co jsme
se doškobrtali přes druhohorní
usazeniny až na temeno hůry,
jsme se seznámili s botanickými
zvláštnostmi lokality a zejména
s nálezy druhohorních zkameně-
lin, nalezených přímo na místě.
Této části výkladu se ujal soukro-
mý sběratel Ing. Boris Cacara.

Pořadatelé děkují všem účast-
níkům za projevený zájem o téma
Den Země.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

K českým národním svátkům
Je veliký rozdíl mezi dvěma

slovy, která si jsou svým zněním
tak velice podobná. Vlastenčení
a vlastenectví. Ten rozdíl lze
vystihnout dvěma krátkými hesly.
Prvé se řídí heslem: „Co je české,
to je hezké“, právem si z něho uta-
huje cimrmanovské dílo Mistra
Svěráka a spol. a právem se od něj
mnozí s nechutí odvracejí. Druhé
říká a chce jednat podle hesla sice
také podobně znějícího, ale zcela
opačného významu: „Co je české,
ať je hezké!“ Vyjadřuje proti tupé-
mu a sebespokojenému konstato-
vání jasný a radostný program.
Obojí pak vyjadřuje lásku. Prvé
lásku opičí, která láskou vlastně
není, poněvadž tomu, kdo je tu
takzvaně milován, jen škodí.
Druhé vyjadřuje láskyplně moud-
rou péči otce a matky, snahu milu-

jícího milovanému prospět, byť
svému prospěchu třeba ještě nebo
opět nerozumí.

Zbývá ovšem povědět, co je to
to hezké, které by mělo být české.
Skvělým způsobem to vyjadřují
dobře zvolené, a tak i spojené dva
dny státních svátků, které máme
před sebou, 5. a 6. červenec, den
věrozvěstů Konstantina a Meto-
děje a den Mistra Jana Husa.

Co hezkého, velikého a slavné-
ho nám tyto dny připomínají? Proč
se jim dostalo tak významného
místa?

Jsou to duchovní základy, ze
kterých jsme jako národ vyrostli.
Jsou to jakoby kořeny, ze kterých
jsme jako strom nebo květ na
svých kořenech i závislí. Odlou-
čeni od nich, strádáme, jsme ohro-
ženi. Je to veliké poselství, které

svými životy a za cenu svých ži-
votů jeho nositelé vyřizovali.
Poselství, které je velikým bohat-
stvím věcí k lidskému životu
nezbytně potřebných a stále
potřebnějších. 

Doba, ve které žijeme, je nepo-
chybně v mnohém s dobami minu-
lými nesrovnatelná. Člověk, my
lidé máme v rukou stále větší moc,
stále úžasnější možnosti. Nejen na
naší zemi dálky pro nás přestávají
být dálkami. I vesmír se nám při-
bližuje. Máme stroje, které za nás
nejen pracují, odstranily dřinu, ale
i za nás a dokonce rychleji a spo-
lehlivěji myslí. A co ještě všechno
dnes můžeme a snad už zítra
budeme moci? Kdo to všechno
domyslí a si představí. A máme
také zbraně. Zbraně jedni proti
druhým. Zbraně, které zabíjejí

a ničí v nebývalé ani dříve netuše-
né míře! Stačí, abychom jen prs-
tem hnuli a spustíme tu zkázu.

Tak jsou ty duchovní hodnoty,
základy, kořeny, ze kterých jsme
vyrostli, spojení s nimi, zděděné
bohatství, které jsme prostřednic-
tvímtěchto vzpomínaných přijí-
mali, stále potřebnější. Ukazují
nám, jak všech těch sil, které dnes
máme k dispozici, objevů, vynále-
zů, hvězdných letů, užívat, jak žít,
abychom toho všeho dobře
a k prospěchu svému, a všeho
a všech využili, abychom se vzá-
jemně nepobili a všude, kam se
dostaneme jen dobré a nikoli
peklo, které si tak často navzájem
působíme, tam nezpůsobili.

Užijme si dobře těch svátečních
dnů, milí přátelé!

D. Molnár
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Nová podoba Školního
náměstí

V období konce školního roku 
a začátku nového školního roku
dostane Školní náměstí novou
podobu. Jedná se zde o podstatné
úpravy zajišťující zklidnění a ome-
zení dopravy v tomto prostoru. Tím
budou naplněny předpoklady větší
bezpečnosti dětí nejen na I. stupni
(6 až 11 roků), ale i těch, kteří ze
školy Bedřicha Hrozného docháze-
jí do školní jídelny - Eurestu.

Úprava spočívá v uzavření kři-
žovatky s ulicí Komenského beto-
novými nádobami - květináči na
mobilní zeleň umístěnými v jedné
řadě v ulici Komenského na optic-
ké přímce spojující chodník podél
parku s chodníkem v kaštanové
aleji a druhou řadou betonových
nádob - květináčů spojujících
v kolmici na dům čp. 708 protější
chodník podél oplocení školního
pozemku.

Školní náměstí bude tedy 
slepou ulicí. Řidiči budou na
změnu upozorněni osazením pří-
slušných dopravních značek.
K jeho zneprůjezdnění dala 
podnět i připravovaná výstavba
penzionu pro seniory a s ní spoje-
né velké přesuny výkopových
zemin (cca 3 500 m3) a stavebních
hmot (5 podlaží objektu, výška
cca 17 m, šířka 32 m a délka
50 m).

Věřím, že s ohledem na tyto
okolnosti pochopí naši spoluobča-
né nutnost připravovaných bez-
pečnostních opatření, realizova-
ných v zájmu dětí pohybujících se
v oblasti blízkého staveniště. Tato
opatření by měla trvat cca do
konce roku 2009. Pokud se opat-
ření osvědčí, nic nebrání jeho del-
šímu využití.

Tomáš Sedláček

Vážený pane Janovský,
v pátém čísle Listů jste reagoval

poněkud moralizujícím způsobem na
moji úvahu v tomto periodiku.

Obsah a smysl Vašeho článku je
víceméně správný, nesprávně ho však
adresujete mně. Nejsem již ani členem
rady či zastupitelstva, ani žádného
jiného orgánu, který může ovlivnit
poměry ve městě. Jsem normální
občan a jedinou možnost kterou mám,
je kritizovat, co se mi nelíbí a doufat,
že si to ti, kteří moc mají, přečtou
a pokusí se něco napravit. Velké iluze
si ale nedělám. 

Sám, ač jsem již překročil osmde-
sátku, se snažím chovat v souladu se
svými kritickými názory. Po městě cho-
dím zásadně pěšky, nebo jezdím na
kole. Autem se dopravuji jen občas do
sousední vesnice, kde mám zahradu.
Bydlím v ulici Za Koncem, městu se
tudíž vyhýbám. Odpadky na ulici

neohdazuji, domácí odpad pečlivě tří-
dím, nekouřím a psa nechovám.
Sprejerem nejsem. Navštívil jsem
nejen Vámi jmenovaný Londýn, ale
i značnou část světa. Všude jsem měl
oči otevřené a poznatky jsem vícekrát
v Listech uplatnil, ať už jde o parkoviš-
tě, skládky, policisty či pořady v ko-
merčních televizích. Rovněž znám
školy. Sám jsem v několika učil.
K zásadám slušného chování jsem vedl
nejen svoje děti, ale dnes i vnoučata.

Abych se moc nepřechválil a moc si
nefandil, přiznávám, že jsem i člověk
občas chybující, vždy se ale snažím své
prohřešky alespoň napravit. 

Toto jsou snad, jak doufám, trochu
polehčující důvody vyjadřovat se
k tomu, co mě ve městě trápí.

Ing. Václav Mrkvička, 
občan města Lysá n. L.

Co mě trápí
Letošní časné jaro bylo nety-

pické, a tak jsme denně četli
o katastrofálním suchu, jako
o něčem zcela vyjímečném, co
dříve nikdy nebylo. Tento stav je
dáván do spojitosti s klimatickými
změnami. Něco na tom bude, ale
suchá jara byla i dříve, i vysoké
teploty nebyly výjimkou. Můj
děda o tom v kronice v zápise
z roku 1934 píše: „V měsíci
dubnu a začátkem května je stále
velké vedro. Od poloviny dubna
do 4. května bylo 30 stupňů tepla.
Po celou dobu neprší, je sucho
a fouká silný vítr. Neprší ani
v měsíci červnu. Labe se v Litoli
mohlo místy na šířku přejít 
jen pod kolena vodou. Obilí ves-
měs uschlo. Déšť přišel až 
27. června.“ Tolik děda. I já si
pamatuji na ničivé sucho v roce
1947. I tehdy byla velká neúroda
a hrozil hladomor. Ten zažehnala
pomoc americké UNRy a pšenice

z Ruska. Za tu z Ruska jsme
potom zaplatili přikázaným
odmítnutím Maršalova plánu,
více jak čtyřicetiletým vazalstvím
a dvacetiletou okupací s tuhou
normalizací. 

Frekvence extremních stavů
počasí se budou zřejmě zrychlovat
a lidstvo na tom má svůj nezane-
dbatelný podíl. 

Za mého mládí byla pole plná
koroptví, bažantů, ale i křepelek
a jiného ptactva. Nad každým jete-
lem či vojtěškou poletovaly desít-
ky motýlů, čmeláků a různého
hmyzu. Otakárek fenyklový byl
běžným zjevem, barevné housen-
ky lišaje pryšcového bylo možno
vidět téměř na každé mezi. I kukly
lišaje smrtihlava jsem nalezl něko-
likrát při vyorávání brambor. To
vše člověk svým jednáním výraz-
ně zdecimoval, nebo zcela vyhu-
bil. Největší vinu nese neuvážená
kolektivizace, nadměrné používá-

ní pescitidů a průmyslových hno-
jiv, odstranění mezí a likvidace
remízků. Pokrok nelze zastavit.
Musí však být využíván rozumně,
tak aby zbytečně neubližoval pří-
rodě. Můj otec nepoužíval žádné
herbicidy a insekticidy, ty nahradi-
la hejna koroptví a ruce s motyč-
kami. Průmyslová hnojiva byla
nutná pouze pro urychlený růst
raných brambor. Přitom výnosy
měl srovnatelné s dnešními.
Hnojilo se především uzrálým
hnojem a komposty. Půda tím
dokázala vázat prostřednictvím
humusu nejen živiny, ale i násob-
ně větší množství vláhy. Dnešní
nadměrné dávky průmyslových
hnojiv a umělé zavlažování odnáší
živiny do spodních vod, které
potom pijeme. 

Na mnohých místech ubývá
také množství stromů a keřů.
V našem městě se tento stav, díky
pochopení vedení radnice, výraz-

ně zlepšuje. Mám na mysli výsad-
bu stromů a keřů uvnitř města
i v okolí. Stále je to však málo.
Nutná je především výsadba sou-
vislých biokoridorů a pásů větrola-
mů, zejména na západ od Litole.
Rovněž remízky je potřebné zřizo-
vat všude, kde je to možné. Bude
to užitečná investice pro budouc-
nost. Rovněž pokračování v obno-
vě rybníků a jiných vodních ploch
se našim potomkům vyplatí. 

Nakonec bych se chtěl se 
čtenáři podělit o malý zázrak.
V Jaromírových sadech jsem 
se začátkem května setkal s pole-
tujícím nádherným exemplářem
otakárka ovocného. Tohoto přís-
ně chráněného motýla jsem
v našem kraji viděl naposledyjako
malý kluk. Kéž by to bylo přísli-
bem příznivějších časů pro naši
přírodu!

Václav Mrkvička,
o.s. Lyský region

Prodej žákovských
výrobků

SOŠ a SOU v Lysé nad Labem
pořádá prodej žákovských výrobků

ve středu 13. 6. 2007 10.00 - 17.30 hod.
ve čtvrtek 14. 6. 2007 10.00 - 17.30 hod.
v pátek 15. 6. 2007 10.00 - 17.30 hod.
v přízemí Domova mládeže
SOŠ a SOU v Lysé nad Labem,
Přemyslova 592.

Prodej letních výrobků a modelů 
z módních přehlídek. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Náčrtek v zakresleném navrhovaném řešení



14

6/2007 LISTY města Lysé nad Labem

Odpověď panu Blahutovi, hospodáři MS Lysá nad Labem 
- Černava

Vážený pane Blahute,
svým článkem uveřejněným

v květnovém vydání Listů, kterým
odpovídáte na můj otevřený dopis
adresovaný Vašemu sdružení, jen
potvrzujete neznalost nebo nere-
spektování zákona č. 449/2001 Sb.
O myslivosti. Nemůžete popřít, že
Váš požadavek, aby můj pes byl
v honitbě na vodítku a s náhubkem,
je v rozporu se zákonem. Není ostu-
dou dopustit se omylu nebo chyby,
je však ostudné, když si člověk
nedokáže chybu přiznat. Vaším
dopisem se jen snažíte zamlžit své
pochybení a většina toho, co jste
sepsal, nestojí za komentář. Přesto
mi dovolte, abych se k některým
Vašim tvrzením vyjádřil:

1. Cituji z Vašeho dopisu:
„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 přesvěd-
čen, že byl mimo Váš vliv.“ -
S Vaším odhadem vzdálenosti
nemohu souhlasit stejně tak jako

s Vaším subjektivním tvrzením, že
pes nebyl pod mým vlivem. Po celou
dobu pobytu ve Vaší honitbě nebyl
důvod chování psa korigovat, pro-
tože se pohyboval pouze po veřej-
ných nebo účelových komunikacích,
nerušil, neplašil ani nepronásledo-
val zvěř. Zákon č. 449/2001 nespe-
cifikuje, na jakou vzdálenost je pes
pod vlivem svého majitele nebo
vedoucího, protože psi jsou cvičeni
různými způsoby a úroveň jejich
poslušnosti je individuální. Některý
pes reaguje na povely svého vedou-
cího na značnou vzdálenost, zatím-
co jiný pes je neovladatelný. To, že
je pes mimo vliv, poznáte tehdy,
když se dopouští závadného jedná-
ní, kterému jeho majitel nemůže
zabránit nebo ho není schopen při-
volat. Nemůžete tvrdit, že by můj
pes na mé povely nereagoval nebo
se nějakým závadným způsobem
choval. Kdybyste znal zákon o mys-
livosti, jistě byste vyjádřil své
pochybnosti o mém vlivu na psa již
při našem lednovém setkání, já
bych Vám na místě předvedl, že mě

můj pes poslouchá, a mohli jsme si
odpustit tuto trapnou koresponden-
ci. Jenže mé několikeré upozornění,
že se pes v honitbě může pohybovat
volně, pokud je pod dozorem maji-
tele, jste vytrvale odmítal a tvrdil
jste, že pes musí být v honitbě vždy
na vodítku, a když ho chci pustit,
mám si zajít na cvičák. Vaše doda-
tečné zpochybňování mého vlivu na
psa je účelové a ničím nepodložené.

2. Ve Vašem článku zmiňujete
zásah policisty. V té době jsem netu-
šil, že onen zaměstnanec kriminální
policie ČR je zároveň členem Vaší
myslivecké stráže. Správně uvádíte,
že člen myslivecké stráže je veřej-
ným činitelem. Kromě práv má však
také určité povinnosti, a to zejména
jednat v souladu s platnými zákony.
Zmíněný kriminalista trval na tom,
že volný pohyb psa v honitbě zákon
nepřipouští, v čemž se mýlil stejně
jako Vy. U kriminalisty nepředpo-
kládám důkladnou znalost zákona
449/2001, u člena myslivecké stráže
však vnímám takový nedostatek
jako zásadní.

3. Dále cituji z Vašeho dopisu:
„…problémy nastávají u „pejska-
řů“, kteří nejsou z Lysé n. L., ale
například z Prahy, Brandýsa, Podě-
brad atd. a kteří se svými pejsky do
naší honitby přijíždějí a zde je
vypustí, případně v honitbě prová-
dějí jejich výcvik (poslušnost,
pachové stopy) a s „pejskaři“, kteří
se do našeho velmi hezkého a klid-
ného města přistěhují.“ - Ač jsem
ve Vašich očích patrně nenávidě-
ným přivandrovalcem, musím trvat
na tom, že zákony platí pro všechny
stejně - pro starousedlíky i pro při-
stěhovalce - a je nepodstatné, co si
o sobě vzájemně myslíme a jaké
sympatie k sobě chováme.

Závěrem bych chtěl, pane
Blahute, vyjádřit víru a naději, že si
ozbrojení brigádníci z MS Černava
v Lysé nad Labem doplní mezery
v právním vzdělání a nebudou
občany našeho velmi hezkého
a klidného města obtěžovat bezdů-
vodným šikanováním.

Lovu zdar,
Ing. Martin Burjánek

Náš Penny market
V rámci naší republiky slaví

10. výročí vzniku. K tomu je
nutné jim blahopřát a přát, aby
jejich existence zaplavila všechna
města. V našem městě není doba
daleká a bude se slavit další výro-
čí, našeho Penny v Lysé. Skuteč-
nost je taková, že jeho výstavba
byla nutná a lze ji ze strany obča-
nů (zákazníků) na 1+. Toto roz-
hodnutí bylo jedinečné a lze
všem, kteří se na tom podíleli
vyslovit velký „dík“. Menší pro-
dejny asi skřípají zuby. Musí si
však uvědomit, v čem je Penny
lepší a snažit se je dohnat. Bude to
pro ně dost náročné. Jednak kvali-
ta zboží, čerstvost, ceny a hlavně
ochota a laskavost prodavačů.
V případě potřeby informace,
zákazník v plné šíři dostane pře-
hled a to mnohdy i s úsměvem.
Možná, že se najdou názory, že to
tak zcela není. Já říkám, že ano,
což dokazuje i to, že skoro 80 %

prodavaček z jiných obchodů též
v Penny nakupuje.

Další dobrý ukazatel je, že par-
koviště je často uklizeno. Tráva
včas posekána a tudíž již tento
vzhled dělá Penny i městu hezké
prostředí proti dřívějším polím,
která zde léta byla. Dominantní
nový sloup dává obchodu vizitku,
že je zde a že se nebojí konkuren-
ce. I když jsou části našeho města
jako nové sídliště, které jsou
vzdálenější od Penny. Klidně by
sneslo a využilo další market,
např. Lidl. Škoda však, že market
Penny není supermarket. Proč?
Protože jediná citlivá ne malič-
kost zde chybí, WC pro zákazní-
ky. A tak se setkáváme s obráz-
kem, že je využívána zeď, kde
jsou kola. 

Co dodat? Díky, vážíme si toho
a věříme, že naší důvěru nezkla-
mete.

Zdeněk Veselý

„Zebra před školou?“
Ne, ne - nejedná se o zakládání zoologické zahrady!
„Naše zebra“ má jinou funkci! Děti, školáci, na náměstí Dr. Hrozného
už mají relativně bezpečný přechod pro pěší do školy. Proto tímto
děkuji za splnění slibu p. Tomáši Březinovi (odbor dopravy MěÚ)
a hlavně p. L. Vrbové (odbor správy majetku MěÚ).

Jana Křížová, ul. Zámecká

Ano či ne
To jsou dvě slova, která slyšíme

z našich médií, čteme v novinách,
časopisech atd. Týkají se rozhod-
nutí zda v naší republice bude
radar (USA).

Netýká se to bezprostředně
našeho regionu, ale naší republiky.
Přesto nám propaganda KSČM, ale
i ČSSD různými způsoby, letáky
a jejich noviny vnucují NE. Brzy
zapomněli na situaci v našem regi-
onu, kde se přes noc objevil radar
na Šibáku (SSSR), který měl dosah
mimo území Československa. To
bylo velice dobře známé. A vzápětí
umístění raket různých druhů,
Milovice - Mladá, Bon Repos -
Stará Boleslav a další místa. Nikdo
v té době nemohl ani pípnout. Jinak
by to s každým dopadlo velice
špatně. Obsluha u některých sice
byla naší armádou, která byla silně
prověřena KGB.

O způsobu zabrání našeho
území pro tyto cíle nebyla dosud
zveřejněna jediná zpráva. No
a kdo to financoval? Přeci občané.
Je v tom velký rozdíl. Radar USA
platí oni.

Důvod stavby tehdy byl ochra-
na míru. Dnes ochrana před rake-
tami ze země, která nedodržuje
konvenci o výrobě jaderných
zbraní. Strategický plán je tudíž
jasný. Ten dřívější nebyl veřejný.

Nesl jméno „Zástava“. Rok 1958
jasně dokazoval, že není pro obra-
nu míru. Štábní cvičení 1961
„Burja“ dokonce potvrdilo použití
130 jaderných náloží Českoslo-
venskou armádou. O tom kolik
mělo být použito ze základen,
které měli pod vedením Rusové
pod názvem „Sovětské raketové
brigády se střelami SS-12“, ani
naše generalita nevěděla a nesmě-
la tam vstoupit. V roce 1977 na již
připravovaný úder bylo v plánu
124 jaderných nábojů. A poslední
plán v roce 1989. Gustav Husák
podepsal operační plán použít 546
jaderných nábojů a 328 atomo-
vých hlavic z našeho území. 

Názor, že dojde mezi USA
a Ruskem k narušení vojenské
rovnováhy, je též lež. Vždyť Rusko
se USA v rámci byznysu nabídlo
ke spolupráci. Jelikož však NATO
radar schválilo, došlo k jiné situa-
ci. Je třeba psát více pravdy a ne
strašit. ČSSD vše kolem stavby
radaru začlo a nyní mění názor.

Pro nebylo referendum v době
stavby (SSSR). Dnes by to bylo
opět plýtvání penězi, které potře-
bujeme na splácení dluhů.

Tak prosím nezapomínejme
a hleďme do lepší budoucnosti
naší republiky a „RADAR ANO“.

Zdeněk Veselý
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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.

Kurzy snižování nadváhy
Zkuste změnit svoje stravovací návyky 

pod odborným vedením společnosti STOB 
zaměřený na snižování nadváhy.

Začínáme od září v Lysé n. L., Nymburce a Čelákovicích.
Přihlášky si můžete vyzvednout v prodejně Lindex 

v Lysé nad Labem 
nebo v Milovicích v prodejně textilu p. Čepičkové.

Kontakt: tel. 325 552 333, 775 246 033, 737 032 526

Mgr. Radana Štěpánková
péče o duši a vztahy

● pomoc při psychických potížích
● pomoc v náročných životních situacích
● pomoc při partnerských a manželských problémech
● posila při hledání vnitřního klidu, radosti a naplnění
● poradenství při výchově dětí a mládeže

náměstí Přemyslovců 169, 288 00 Nymburk
tel.: +420 777 588 352, e-mail: radana@rovena.info

http://www.rovena.info

Milan Tůma
- pojišťovací zprostředkovatel
GENERALI pojišťovna, a.s.
Pojištění: životní, majetku, 
motorových vozidel

tel.: 606 186 869
Sedláčkova 79, Čelákovice
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Rekonstrukce areálu víceúčelového sportovního stadionu
TK Slovan Lysá n. L.

Rozsáhlá rekonstrukce areálu
stadionu, který byl vybudován
v 50, a 60.letech minulého století,
byla zahájena v roce 2004 a do
konce roku 2006 byly ukončené
tyto akce:
I. etapa - 2004 až 2005

1. Přebudování hrací plochy
2. fotbalového hřiště ze škvárové-
ho na travnatý povrch o nákladech
380 000 Kč: dotaci ve výši 
320 000 Kč poskytl CMFS z pro-
jektu „Zelený trávník“.

2. Výstavba 2 kurtů na pláž.
volejbal o nákladech 520 000 Kč:
účelovou dotaci ve výši 
100 000 Kč poskytl MěÚ Lysá
nad Labem.

3. Rekonstrukce sprch v kabi-
nách vlastními prostředky TK ve
výši 250 000 Kč.

Celkové investice v této etapě
činily l 150 000 Kč, spoluúčast
TK dosáhla výše 730 000 Kč.
II. etapa - 2006

1. Oprava příslušenství 2. fot-
balového hřiště (kryté lavičky,
zábradlí včetně nosných sloupů

pro záchytné sítě za brankami,
přenosná časomíra) o nákladech 
101 000 Kč: dotaci ve výši 
80 000 Kč poskytl Krajský úřad
Středočeského kraje z „Fondu
sportu a volného času Středočes-
kého kraje“.

2. Výstavba víceúčelového
minihřiště s umělým povrchem 3.
generace v rámci společného pro-
jektu UEFA a ČMFS. Náklady na
jeho výstavbu dosáhly výše 
2 279 000 Kč. Dotace poskytly: 
a) MěÚ Lysá nad Labem z rozpo-
čtu na rok 2006 a to částkou
l 200 000 Kč, b) Umělý povrch
(koberec) v hodnotě přibližně 
900 000 Kč dodal formou proná-
jmu na 5 let ČMFS.

3. Oprava plotu části areálu
stadionu s celkové finanční nákla-
dy činily 72 000 Kč: účelovou
dotaci ve výši 50 000 Kč poskytl
OS TJ a SK NYMBURK z rozpo-
čtu na rok 2006.

4. Generální oprava kanalizač-
ní přípojky a celková rekonstrukce
sociálního zařízení v kabinách

o nákladech 2 107 000 Kč. Účelo-
vé dotace poskytly a) MŠMT ve
výši l 470 000 Kč z projektu
„Údržba a provoz sportovních
a tělovýchovných zařízení“ v rám-
ci programu „Státní podpora spor-
tu“, b) MěÚ Lysá nad Labem ve
výši 400 000 Kč.

Celkové investice v této etapě
činily 4 559 000 Kč, spoluúčast
TK dosáhla výše 459 000 Kč.

Od zahájení rekonstrukčních
prací do 31. 12. 2006 bylo vynalo-
ženo celkem 5 709 000 Kč, z toho
dotace činily 4 520 000 Kč, spolu-
účast TK dosáhla výše
l 189 000 Kč. Za tyto prostředky se
podařilo v poměrně krátkém časo-
vém období vybudovat 2 nová
sportoviště, zrekonstruovat již
nevyhovující škvárové fotbalové
hřiště, zcela opravit před havarij-
ním stavem se nacházející kanali-
zační přípojku, zcela zrekonstruo-
vat sociální zařízení a provést další
nezbytné opravy v areálu stadionu.

Děkujeme proto všem za
poskytnuté dotace, bez kterých

by nebyl TK vůbec schopen tak
náročnou akci provést, a našim
členům za pomoc při realizaci
jednotlivých akcí!

Doufáme, že i v následujících
letech se podaří získat potřebné
finanční obnosy a dokončit tak
celkovou rekonstrukci stadionu
(střecha kabin, zavlažování, zpev-
nění vnitřní vozovky a její osvětle-
ní) a vytvořit tak z hlediska bez-
pečnosti a vlivu na životní prostře-
dí vysoce moderní sportovní areál,
který by měl sloužit nejen členům
TK, ale i veřejnosti města Lysá
n. L. a jeho okolí.

CHRAŇTE NOVĚ VYBU-
DOVANÝ AREÁL STADIONU
PŘED POŠKOZOVÁNÍM, BY-
LY NA NĚJ VYNALOŽENÉ
NEMALÉ FINANČNÍ PRO-
STŘEDKY!

UDRŽUJTE POŘÁDEK
A ČISTOTU!

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY HLAS-
TE SPRÁVCI STADIONU!

Výbor TK Slovan
Lysá nad Labem

Soutěž mladých hasičů

Dne 19. 5. 2007 se v zámeckém
parku v Lysé nad Labem sešli
mladí hasiči 3. Lyseckého okrsku,
aby zde změřili své síly v závodě
branné všestrannosti požárních
hlídek a to o putovní pohár staros-
ty města Lysá nad Labem.

Jednalo se již o 6.ročník závo-
du. Předchozí ročníky probíhaly
v rámci okrsku v Byšičkách.
V letošním roce jsme se rozhodli
uskutečnit závody v Lysé nad
Labem a to v prostorách zámecké-
ho parku. Za krásného slunečného
počasí přivítal účastníky soutěže
sám starosta města pan Mgr. Jiří
Havelka, který si osobně převzal

hlášení od starosty SDH Lysá nad
Labem pana Petra Šáchy a účast-
níkům popřál mnoho úspěchů
v soutěži. Soutěžící rovněž přijel
pozdravit starosta Okresního sdru-
žení hasičů Nymburk pan
Vladimír Jeník, a další funkcioná-
ři jednotlivých SDH okrsku.

Po nástupu si hlídky mladých
hasičů provedly rozlosování star-
tovního pořadí a v 10.30 hod. byl
závod odstartován. Děti soutěžily
ve 3 kategoriích: starší žáci, mlad-
ší žáci a mateřinka - jedná se
o děti ve věku do 6 let. Soutěžilo
se na trati dlouhé 1850 metrů, kde
bylo rozmístěno celkem pět stano-

višť: střelba, topografie, znalosti
vázání uzlů, požární taktika
a zdravotní příprava. Na trati byly
rovněž dvě kontrolní stanoviště,
přes které musely hlídky projít.
V kategorii starších žáků zvítězi-
lo družstvo SDH Lysá n. L. „A“.
2. místo SDH Milovice
3. místo SDH Lysá nad Labem „B“

V kategorii mladších žáků
zvítězilo družstvo SDH Lysá
nad Labem
2. místo SDH Milovice - Draci
3. místo SDH Milovice - Tygři 

V kategorii mateřinka se
zúčastnilo celkem 6 dětí.

Závodu se zúčastnilo celkem
56 dětí z SDH Lysá nad Labem,

SDH Byšičky, SDH Dvorce
a SDH Milovice.

Po ukončení závodu byl prove-
den slavnostní nástup, na kterém
starosta města pan Mgr. Jiří
Havelka předal hlídkám poháry
a ceny. Poděkoval všem přítom-
ným za krásný závod a popřál
všem mnoho úspěchů do dalších
soutěží.

Poděkování patří také všem
sponzorům, kteří poskytli ceny
pro soutěžní družstva a také všem
členům jednotlivých SDH, kteří se
podíleli na zajištění celé akce.

Za kolektiv mladých hasičů
Juříček Vladimír
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Májový turnaj Agility
Agility má v Lysé nad Labem

již několikaletou tradici a členové
oddílu Superpes jsou každým
rokem na předních místech ve
výsledkových listinách mnoha
závodů, ale i mistrovství republi-
ky. Za krátké působení této discip-
líny v našem klubu bylo titulů
mistrů republiky v mládežnických
kategoriích několik a úspěchy
naše členky slavily i na loňském
Mistrovství Evropy.

Přesto až v letošním
roce našly odvahu uspo-
řádat závod, zařazený do
oficiálních žebříčků
Klubu agility ČR, na
domácí půdě. A tak dne
5. 5. 2007 proběhl na
kynologickém cvičišti
v Lysé nad Labem první
oficiální závod agility -
Májový turnaj s vlože-
ným speciálem němec-
kých ovčáků.

První přípravy nastaly
už v březnu. Byla domlu-
vena spolupráce s klu-
bem agility v Mladé
Boleslavi a rozděleny
úkoly. Ten největší -
sehnat dostatečné množství spon-
zorů padl na Romanu Hanous-
kovou a její rodinný klan. A je
nutno říci, že se úkolu zhostila
nadmíru zodpovědně. Odměn,
dárků a dárečků byla nakonec
spousta a troufám si říci, že snad
všichni na konci odjížděli spoko-
jeni.

Ale zpátky k začátku.
Po půl roce slunečného počasí,

zněla předpověď na sobotu zataže-
no - déšť, a tak oči nás všech od
rána hleděly střídavě k nebi, kde

se honily černé mraky a k příjez-
dové cestě, jestli vůbec někdo při-
jede.

K naší velké radosti se ukáza-
lo,že národ „agiliťácký“ je stateč-
ný a otužilý a na start nastoupilo
všech 73 přihlášených dvojic. 

Agility se (velmi zjednoduše-
ně) rozděluje na jumping (zde
chybí některé překážky), zkoušky
a vlastní agility. Trať staví a pořadí

překážek určuje rozhodčí, závod-
níci pak mají určitý čas, aby si trať
prošli a zapamatovali si její prů-
běh. Týmy jsou rozděleny podle
velikosti pejsků na kat. small,
medium, large (velikosti pejsků se
přizpůsobuje výška překonáva-
ných překážek) a podle zkušenos-
tí se dělí na 3 stupně obtížnosti.
V cíli je důležitý nejen dosažený
čas, ale i počet chyb, které na trati
dvojice udělá a za které se jí trest-
né minuty přičítají. Pokud pes
odmítne překážku překonat, nebo

se splete a překoná jinou, je dvoji-
ce diskvalifikována. Všichni pej-
skové přitom běhají bez vodítek
a obojků, takže souhra celé dvoji-
ce je naprosto nezbytná.

U nás se začínalo jumpingem.
Po tomto prvním veselém skákání
následovaly zkoušky. I zde se
někomu dařilo, někomu ne.
Odpoledne následovaly běhy agi-
lity a i zde bylo střídavě veselo

a střídavě smutno, podle toho, jak
se které dvojici běh povedl. Jeden
běh dvojice trvá podle náročnosti
trati průměrně 30-60 vteřin, a tak
se dvojice mezi překážkami míha-
jí jako blesk. Diváci, rozhodčí
i soupeři se nestydí ocenit úspěch
nebo jen i snahu potleskem, a tak
všude vládla přátelská atmosféra.
Okolo 17. hodiny spadlo na
posledních pár závodních dvojic
něco prvních kapek deště, a tak se
dá říci, že i počasí tomuto nádher-
nému sportu fandilo.

Slavnostní předání cen bylo
zahájeno nádhernou fanfárou
a poté již obdrželi ti nejlepší pohá-
ry, ceny a všichni ostatní drobnos-
ti věnované sponzory závodu -
BEA NATUR s. r. o. - psí kosme-
tika, FITMIN - DIBAQ CHO-
VATELSKÉ POTŘEBY - Csilla-
giová, ROMANTIC - květiny,
KOSMETICKÉ STUDIO - J.
Kubátová, D. IMPORT s. r. o,

SALON SUPERPES -
R. Hanousková, VETE-
RINÁRNÍ KLINIKA -
MVDr. Hod, GRA-
FICKÉ STUDIO - M.
Nováková, CHOVA-
TELSKÉ POTŘEBY -
M. Brtková, BIOFAK-
TORY PRAHA s. r. o.,
PLAČEK s. r. o. - Euka-
nuba.

Podle ohlasů se v Lysé
„agiliťákům“ líbilo a to je
dobře. Agility je právě
takový sport, kterému se
mohou věnovat všichni
a který v dnešní době
pomáhá vyvracet nega-
tivní názory na soužití
lidí a psů. Vždyť právě

zde je souhra, láska a porozumění
mezi psovodem a psem tím nejdů-
ležitějším pro úspěch celého týmu.

Pokud Vás mé povídání zaujalo
zveme Vás na web Kynologického
klubu v Lysé nad Labem
http//:kynologielysa.zde.cz. Najde
te zde něco více o výsledcích
závodu, agility i dalších „psích“
sportech.

A snad se uvidíme na příštím
závodě, ať již v roli závodníků,
nebo jen diváků.

Zapsala Kamila Kuchařová

Vítězové jednotlivých běhů (psovod - pes):

1. místo 2. místo 3. místo
Jumping small Dastychová - Teodor Eckschlager - Beruška za Mlýnem Kašpárková - Lucky strike z Dixie

medium Patáková - Brim Roxy AG Šímová - Andy Jim Werneta Le Cain - A´Jenang Gaba Ponya
large Pešková - Balů Bartošová - Hi I´m Piráte Blafl Chevers Hanousková ml. - Ice Crazy Love Gasko Prim

Zkoušky small 1 Kašpárková - Lucky Strike z Dixie Kašpárková - Airin z Ankaru Bohemia Nováková - Sandy
Small 2 Kotková - A3Ch Hessit Gold Moravia Classic Ulrychová - Eris Lerlová - Susanne Blafl Moravské srdce
Small 3 Ješke - Alpinka Mondeo Lačňáková - Orka Moravské srdce Trnovcová - Casper Bohemia Timothy
Medium 1 Šímová - Andy Jim Werneta Patáková - Brim Roxy AG Trnovcová - Eliot Kamínek Pahorku
Medium 2 Kotková - Komlokerti Vagany Kontess Le Cain - Jim Pechoušková - Sára
Medium 3 Šárovcová - Šumák Patáková - Armínka z Josefovské Pevnosti Ješke - Belinda Blafl z Benešovské zahrady
Large 2 Šímová - Chuligan Sam Braudag Drahokoupilová - Jig BA Uhlířová - Hemma z Tarnky
Large 3 Paličková - Bublina Drábková - Touch of Blafl z Kovárny Diviš - Ash Tachyon

Agility small Michálková - Noblesa z Velzu Ješke - Alpinka Mondeo Ješke - Woodminst Fine Sensible Pleasure
medium Pechoušková - Sára Scheinerová - Chip Weinlinie Patáková - Armínka z Josefské pevnosti
large Koriandrová Bartoš od Stříbřeckých rybníků Křečková - Night Silversun z Úplňku Šímová - Chuligan Sam Braudag

Vložené závody:

Slalom Schnabelová - Carrera Rapida Blafl Chevers Diviš - Ash Tachyon Ješke - Belinda Blafl z Benešovské zahrady
Speciál německých ovčáků Pešková - Balů Paličková - Bublina Frydrychová - Falka Klodo od Skály



Jubilejní 20. Sokolský triatlon v Lysé
Triatlon v Lysé, od roku 1990 s přívlastkem Sokolský,

slaví letos kulaté narozeniny. Odstartován bude v neděli 17.
června, takže na přípravu už nezbývá mnoho času. Není to záležitost
pouze renomovaných borců, ale zveme každého, kdo si chce ověřit svoji
„fyzičku“ od žactva až po seniory a to v mužských i ženských kategori-
ích. Pro každého je připravena přiměřená trať. A to (vše v km):

plavání cyklistika běh

Žactvo 0,2 10 3
Ženy a dorostenky 0,6 30 3
Dorostenci a senioři 0,6 30 7
Muži 1 30 7

Připomínáme, že prezentace je v 8 hodin v sokolovně na Husově
náměstí, kde jsou také šatny, slavnostní zahájení závodu v 8,30. Poté se
závodníci přesunou po vlastní ose k jezeru v Ostré, kde je ostrý start.

Ještě informace o traťových rekordech vybraných kategorií:

Muži Jaroslav Brynda 1:20,1 2000

Senioři Luděk Kliment 1:53,5 1995

Dorostenci Karel Hájek 1:23,2 1997

Ženy Dagmar Hnátková 1:19,0 1999

Dorostenky Kateřina Lhotová 1:20,3 2005

Žáci Karel Charvát 0:37,0 1998

Žákyně Veronika Olšová 0:39,0 2003

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem Vás zve. Přijďte si zazávo-
dit v tomto hezkém, i když náročném závodu. 

Už dlouho nevyhrál nikdo z našeho města. 
Jaroslav Denemark

Župní Sokolské závody v gymnastickém víceboji 
Sokol pořádá každoročně sou-

těže tzv. sportovní všestrannosti.
Ty se skládají ze cvičení sportovní
gymnastiky (čtyřboj), šplhu, atle-
tiky (čtyřboj) a plavání. Celý
závod je docela náročný, protože
závodník musí zvládnout několik
poměrně technicky odlišných,
sportovních disciplín. Systém sou-
těží začíná na úrovni Sokolských
jednot (místní organizace), žup
a celostátních republikových
závodů. Přinášíme shrnutí výsled-
ků ze závodů župy Barákovy, kte-
rých se zúčastnily mimo Lysé
i další jednoty např. z Mělníka,
Kralup, Neratovic a Českého
Brodu. 

V sobotu 31.3.2007 proběhly
župní závody v gymnastickém
víceboji a šplhu. Sešla se zde více
než stovka závodníků všech věko-
vých kategorií. Děvčata soutěžila
ve čtyřech disciplínách - akrobacie
s hudebním doprovodem, hrazda,
přeskok, lavička nebo kladina.
Žáci/muži soutěžili v pěti disciplí-
nách - akrobacie, přeskok, bradla,
hrazda a kruhy. Naše jednota byla
zastoupena družstvem mladších
děvčat pod vedením Michala
Křeny. V celkovém hodnocení
Župy Barákovy obsadila v gymna-
stice první místo Natálka
Krakuvčíková a třetí místo Míša
Hankeová. Ve šplhu naše děvčata

obsadila všechna 3 první místa.
Z chlapeckých kategorií jsme byli
zastoupeni 3 mladšími žáky I, 1
mladším žákem I, 2 staršími žáky
a také jsme měli zastoupení
v mužských složkách. Chlapce na
závody připravil Martin Křena,
který ovšem také soutěžil za
muže. Předvedl se velmi pěknými
výkony - váha, rozpor a stoj na
rukou na kruzích, přemet a salto
v akrobacii a mnoho dalších
náročných prvků. 

15.4. 2007 proběhla soutěž
v atletice a v plavání. V atletice se
v mladších kategoriích soutěžilo
ve sprintu 50m, běh 300m, skok
do dálky a hod kriketovým míč-

kem. V atletice ml. žákyň I se na
prvním místě z 16 děvčat umístila
Michaela Hankeová, která skonči-
la jako první i v celkové soutěži
všestrannosti. Na druhém místě
skončila v celkovém hodnocení
i Natálka Krakuvčíková z Lysé.
V ml. žácích I se umístili na prv-
ních třech místech svěřenci
Martina Křeny Jakub Tlamicha,
Bohuš Marek a Matěj Tlamicha.

Přejme našim závodníkům, aby
uspěli v tvrdé konkurenci v celo-
republikových závodech, které se
konají v květnu.

Michal Křena 
- Sokol Lysá nad Labem
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NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

1. Boží tělo bývalo jednou z nejkrásnějších slavností ve městě. Nejvíce se asi těšily dívky, které šly za družičky 
s košíčky plnými třepení, které sypaly na cestu před baldachýn.

2. Čtyři hluboce věřící muži nesli baldachýn nad knězem s monstrancí.
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3. Na několika místech kolem celého náměstí 
stávaly oltáře, kde se zpívalo a konala se 

malá bohoslužba.

4. Nebyla to vysloveně doba dávno minulá,
ale i v současnosti se lze začátkem června zúčastnit,

nebo alespoň si prohlédnout tuto katolickou 
slavnost.



D O M Á C Í  K O M P O S T O VÁ N Í
Určeno především těm, kteří chtějí snížit množství odpadu vyhazovaného do popelnic, získat kvalitní hnojivo a pomoci tak přírodě. Kompost
vrací do půdy ty výživné látky, které jsme z ní předtím při pěstování odebrali. 

Jak a kde si založit kompost?
Zásady a doporučení: ● zabezpečit kontakt se zemí, aby byl umožněn přístup půdníchorganismů (dešťovky, roztoče, mikroorganismy), které pomá-

hají přirozkladu organické hmoty 
● kompostoviště umístit do polostínu a přikrýt ho proti dešti (nemělo bybýt vystaveno přímému slunci, silnému větru ani

dešti). 

Co lze kompostovat? 
Veškeré organické látky, směs nejrozličnějších materiálů,
které je však potřeba vhodně upravit (podrtit, posekat, zvlh-
čit, atd.) a dobře promíchat. 

Na kuchyňský odpad doporučujeme: Sáčky se záložkou
z kompostovatelného plastu které jsou určeny ke vložení do
odpadkového koše na bioodpad (slupky, skořápky, nať ze
zeleniny a další drobný zahradní a kuchyňský odpad). 
Sáčky jsou vyrobeny se záložkou a zavinuty do roličky.
Návin je perforován a sáčky se z roličky odtrhávají.

Sáček propouští vlhkost a dochází tak k příznivému vysou-
šení bioodpadu, ke snížení jeho zápachu a k významnému sní-
žení hmotnosti. Za tímto účelem je vhodné mít sáček umístěn
v odvětrávané nádobě. Po naplnění je sáček se svým obsa-
hem z koše vyjmut a uložen na kompost, do kompostéru
nebo sběrné nádoby na bioodpad. Manipulace je snadná
a hygienická, odpadá nepříjemné vymývání košů.

Sáček je zkompostován i s biologickým odpadem. Každý sáček je opatřen návodem co do sáčku patří a jak se sáčkem zacházet, viz níže.



Materiály VHODNÉ ke kompostování:
Odpad z kuchyně
● zbytky z čištění zeleniny a ovoce 
● zbytky z vařených jídel (raději v menším množství) 
● zbytky potravin, kávový výluh, čaj, vaječné skořápky, 

zmačkané papírové ručníky apod. 

Odpad ze zahrad
● zbytky rostlin 
● posečená tráva
● listí
● nadrcené větvičky

Jiný organický (anorganický) odpad
● popel ze dřeva, hobliny 
● dřevěné piliny 
● štěpky, listy, kejda 
● vápník, hnůj, peří 

Vlastní kompostování
● Voda -zelená hmota sice obsahuje dostatek vláhy, ale v horkých letních

dnech se mohou okraje vysušit a bez vody rozkladný proces neprobíhá.
V tomto případě je potřeba kompost zvlhčit. 

● Teplem se rozkladný proces urychluje. V létě se materiál rozkládá rychle-
ji než v zimě, a proto je dobré v chladnějších měsících kompostoviště při-
krýt černou folií nebo starým kobercem (pozor na dostatečný přístup
vzduchu a na vysušení). 

● Kompostovaný materiál je potřebné po 3 - 5 týdnech přeházet. Docílíme
tím promíchání materiálu, jeho provzdušnění a opětovné zvýšení teploty.
Přibližně po jednom roku je kompost vyzrálý. 

Jak využít hotový kompost
Vyzrálý kompost je tmavohnědý, drobné struktury, nezapáchá, ale voní jako humus. Jeho přednosti jsou především v tom, že má schopnost zadržovat
vodu, provzdušňovat půdu a obsahuje velké množství výživných látek. Aplikace se doporučuje v zimě nebo brzy z jara. Je potřeba si uvědomit, že
i kompostem se dá přehnojit. Vzhledem k vysoké zásobě živin, není potřebné na většině zahrad použít více jak 2-3 litry kompostu na 1 m2. 

Co získáme kompostováním 
● kvalitní hnojivo pro svoji zahrádku 
● ušetříte peníze za odvoz odpadu 
● ušetříte peníze za drahá hnojiva 
● snížíte množství a škodlivost odpadu 
● pomůžete životnímu prostředí 
● pocit dobře vykonané práce 

Materiály NEVHODNÉ ke kompostování:
Nebezpečné látky
● barvy 
● staré léky 
● staré oleje a ropné produkty 
● monočlánky, baterie 
● chemikálie 

Druhotné suroviny
● kovy 
● plasty 
● sklo 
● textil 
● sběrový papír 

Problematické látky
● prach ze smetí a vysávání 
● části rostlin napadené některými chorobami 
● celé velké kosti, syrové maso (větší množství), zbytky uhynulých
domácích zvířat


