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V dnešním čísle najdete:
● 10. ročník fotosoutěže 

- str. 4
● Lyský Montmartre - str. 5
● Den zdraví se Stobem -

str. 6
● Akce Městské knihovny

- str. 7
● Úspěchy ZUŠ - str. 9
● Hokejový tým Lysá nad

Labem - str. 16

Pranostiky
● Jestli v máji neprší,

červen to dovrší.

● Deštivý květen, žíznivý
říjen.

● Slavík zpívá v háji,
až za tepla v máji.

● Svatí Pankráci, Serváci 
a Bonifáci Vás se bojí
všichni sedláci.

● Máj - od pece dál.

Květen

Vážení spoluobčané,
ve dnech 2. a 3. června letošní-

ho roku proběhnou volby do
Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR, a proto si Vám dovoluji
podat základní informace.

Voličem do Poslanecké sněmov-
ny je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosá-
hl věku nejméně 18 let, nebyl zba-
ven způsobilosti k právním úko-
nům, nebo jehož osobní svoboda
nebyla omezena z důvodu ochrany
zdraví lidu.

Hlasování na území ČR proběh-
ne ve stálých volebních okrscích.
V našem městě bude zřízeno 9
volebních okrsků, do kterých jsou
voliči zařazeni podle místa trvalého
bydliště.
l. OVK Hasičská zbrojnice Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice Dvorce,
3. OVK Mateřská škola Čtyřlístek,

Brandlova 1590, Lysá n. L.,
4. OVK Mateřská škola Pampe-

liška, Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. OVK Mateřská škola Pampe-

liška, Sídliště 1464, Lysá n. L.,
6. OVK Svatební obřadní síň,

Husovo nám. 23, Lysá n. L.,
7. OVK Hasičská zbrojnice, Pi-

vovarská 1518, Lysá n. L.,
8. OVK Hasičská zbrojnice, Pi-

vovarská 1518, Lysá n. L.,
9. OVK Základní škola T. G. Ma-

saryka, Palackého 160, Lysá n. L.

Hlasovací lístky budou všem
voličům dodány nejpozději 3 dny
před dnem voleb, a v den voleb
i všem okrskovým komisím. 

Volební místnosti se otevírají
v pátek 2. 6. 2006 ve 14.00 hodin
a zavírají ve 22.00 hodin a v so-
botu 3. 6. 2006 se otevírají v 8.00
hodin a uzavírají se ve 14.00
hodin. 

Volič hlasuje osobně po proká-
zání své totožnosti a státního
občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky,
anebo cestovním průkazem, nebo
platným občanským průkazem. 

Po obdržení úřední obálky,
popřípadě hlasovacích lístků vstou-
pí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků, kde
vloží do úřední obálky l hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku, který
vkládá do úřední obálky, může 
přitom zakroužkováním pořadové-
ho čísla nejvýš u dvou kandidátů
uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému kandidátu
dává přednost. Po opuštění prostoru
určeného k úpravě hlasovacích 
lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební
schránky. 

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů,

městský úřad a ve dnech voleb okr-
skovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky. 

Voliči, který nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, lze na jeho
žádost vydat voličský průkaz, na
který může volit v jakémkoli stá-
lém volebním okrsku na území ČR,
popřípadě zvláštním volebním okr-
sku v zahraničí. Volič může požá-
dat o vydání voličského průkazu
obecní úřad dle místa svého trvalé-
ho pobytu písemně do pátku 
26. května 2006, nebo osobně do
středy 31. května 2006 16.00
hodin. Obecní úřad může voličský
průkaz vydat nejdříve 18. května
2006, a to osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu
anebo jej voliči zašle poštou.

Vážení spoluobčané, věřím, že
svou účastí ve výše uvedených vol-
bách, dáte jasně najevo, že Vám
osud a další vývoj naší České
republiky není lhostejný.

Šťastná Irena,
odbor 

vnitřních věcí

VOLBY 2006

Krása jara nás zasáhne každý rok. Před 61 lety však nerozkvetla jen příroda, ale
i naděje. Přišlo osvobození a mír.
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V dubnu se konala dvě jednání
rady města. V úvodu článku, jak
bylo slíbeno minule, si přečtete
informace z březnového zasedání
zastupitelstva města, které se ode-
hrálo až po redakční uzávěrce. 

2. zasedání zastupitelstva
města se konalo 29. 3. 2006. Po
úvodní volbě ověřovatelů zápisu,
návrhové komise a kontrolní zprá-
vě se členové zastupitelstva pustili
svižně do jednotlivých bodů ke
schválení, z nichž prvních šest
bylo schváleno všemi hlasy 12 pří-
tomných. V bodu č.1 byli zvoleni
přísedící Okresního soudu Nym-
burk: paní Labutová Jaroslava
a Férová Libuše a pánové Ing.
Mrkvička Václav a Ing. Šťastný
Vladislav. Druhý bod přinesl zvý-
šení majetku města: zástupci
bývalého Zemědělského družstva
Lysá nad Labem darovali městu 2
pozemky v blízkosti Řehačky
v úhrnné výměře 80,6 tis. m2

v hodnotě asi 1/2 mil. Kč.
Výhodou je také to, že město je
osvobozeno od daně z převodu
nemovitostí. Dalším darem pro
město bylo 158 m2 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majet-
kových. Pozemek bude využit pro
stavbu chodníku a cyklostezky
v Poděbradově ulici. Posledním
darem v tomto bloku bylo přijetí 
1 597 m2 od stejného dárce - jde
o pozemek pod letním kinem
v zámeckém parku. Body č. 5 a 6
se týkaly věcných břemen: vodo-
vodu „U Cihelny“ a plynové pří-
pojky v Blahoslavově ulici. Sedmý
bod - zřízení věcného břemene na
obecní pozemky při stavbě horko-
vodu ze spalovny nebezpečných
odpadů - trval z dosavadního pro-
gramu nejdéle a přinesl i nejdelší
diskusi. Úvodní slovo k němu
přednesl pan starosta. Teplo ze
spalovacího procesu vypouští spa-
lovna do ovzduší, což není ekolo-
gické ani ekonomické. Proto spa-
lovna musí podle zákona č. 458
z roku 2000 (tzv. energetický
zákon) vyprodukované teplo účel-
ně využít, v tomto případě k vytá-
pění bytů na Sídlišti. Trasa horko-
vodu povede přes pozemky v ma-
jetku města, a proto je potřeba zří-
dit věcné břemeno, aby bylo
možné potrubí do pozemků uložit.
Investor nabídl městu za zřízení
věcného břemene finanční dar ve
výši 20 tis. Kč. Rada doporučila
smlouvu ke schválení. Následující
diskuse ukázala, že řada členů
zastupitelstva je jiného mínění.
Pan Mgr. Fajmon navrhl, aby
město ocenilo věcné břemeno
alespoň na 100 tis. Kč, anebo při-
nejmenším na 50 tis. Kč. Při hla-

sování o vyšší částce bylo 6 hlasů
pro, 3 hlasy proti, 3 hlasy se zdr-
žely (nutné je mít alespoň 8 hlasů
pro schválení návrhu), při druhé
variantě bylo hlasování 8:3:1,
takže částka byla jasná. Dále se
hovořilo o vlastní smlouvě. Pan
MUDr. Hospodka uvedl, že spa-
lovny nemá rád celkově a otázal
se, zda na smlouvu má spalovna
nárok? Paní Valentová měla dotaz,
zda bude topení na Sídlišti levněj-
ší, když se jedná o odpadní teplo?
S vysvětlením problematiky
postupně vystoupili pan starosta
Houštecký, vedoucí stavebního
úřadu pí. Ing. Čížková a vedoucí
odboru správy majetku p. Mgr.
Havelka. Z toho vyplynulo, že
podle energetického zákona je
využití tepla prvořadé, a to z eko-
logického hlediska. Pokud by
město bránilo smlouvě, může sou-
hlas vyslovit soud. Výše věcného
břemene, pokud nebude dosaženo
dohody, je stanovena znalcem,
v žádném případě však to nebudou
částky takové, o jakých se dnes
jedná. Poté vystoupil p. Mgr.
Tomek a požádal, aby byl bod
odložen. Při hlasování však nedo-
stal potřebnou podporu, poměr byl
7:0:5. Posledním hlasováním bylo
schválení smlouvy o zřízení věc-
ného břemene (7:1:4), a tak po
více než 20 minutách jednání
smlouva o jeden hlas neprošla.
S ohledem na to, že stavba již pro-
bíhá, se bude o smlouvě jednat
znovu na květnovém zastupitel-
stvu.

Další dva body znamenaly cel-
kové uklidnění a byly schváleny
všemi hlasy přítomných. Jednotka
Sboru dobrovolných hasičů z Lysé
n. L. bude vykonávat činnost i na
katastru Stratova, za to přispěje
obec městu částkou 10 tis. Kč na
provozní náklady. Zastupitelé
schválili prodej obecního domku
č.p. 1613 v Lomu za částku 430
tis. Kč, když předchozí zájemce
nabídl 580 tis. Kč, ale před podpi-
sem smlouvy od záměru odstou-
pil.

Desátý bod byl opět rušný, pro-
tože se jednalo o 2 citlivých
bodech - o průmyslové komunika-
ci a o výkupu pozemku pro ni. Pan
Horvát se opakovaně dotázal,
komu ta silnice bude sloužit? Pan
starosta byl v odpovědi mnohem
úsečnější než jindy. Důvody byly
mnohokrát vysvětleny, komunika-
ce odvede převážnou část kamio-
nové dopravy z centra města a při-
spěje tak ke zklidnění přetížených
ulic. Až se silnice dokončí, pak se
budeme bavit o nákladech. Také p.
RSDr. Šturm potvrdil, že o záleži-

tosti se již dostatečně diskutovalo,
a tím uzavřel diskusi k tomuto
bodu. Nicméně hlasování nebylo
jednoznačné, 9 pro, 1 proti, 2 se
zdrželi.

Ani předposlední dva body
neprošly jen formálně. V bodu č.
11 se hlasovalo o rozdělení dotací
pro společenské organizace pracu-
jící s dětmi do 18 let. Rozhodující
váhu má počet dětí a mládeže
v členské základně. Z celkové
dotace 200 tis. Kč si nejvíce odne-
sl Český rybářský svaz (48 tis. Kč,
registruje 111 dětí), na druhé příč-
ce je Sdružení romských občanů
(36 tis. Kč, 45 dětí), třetí místo
zaujal Junák (27 tis. Kč, 63 dětí).
Zbývajících 9 organizací si odne-
slo dotace v rozmezí 5 až 13 tis.
Kč. Zastupitelé podpořili návrh
rozdělení dotací 11 hlasy, 1 se zdr-
žel. Bod č. 12 byl obdobný, rozdě-
lovalo se 750 tis. Kč mezi sportov-
ní organizace pracující s dětmi do
18 let. V průběhu jednání dorazil
ještě p. Sedláček, který požadoval
dotaci i pro Základní uměleckou
školu na nákup hudebních nástro-
jů. Zárodek diskuse ukončil pan
starosta příslibem, že o tom bude
rada ještě jednat. Rozdělení dotací
bylo schváleno všemi hlasy pří-
tomných. Tečku za tímto bodem
udělalo hlasování o návrhu p. Mgr.
Fajmona, aby všechny organizace,
které se ucházejí o dotaci, měly ve
svém názvu zakotveno jméno
města nebo jeho části, a to nejpo-
zději od 1. 1. 2007. Poměr hlasů
byl 12:1:0.

Posledním jednacím bodem byl
návrh na stanovení měsíční odmě-
ny členům zastupitelstva podle
jednoho z nařízení vlády. Hlaso-
valo se v poměru 12:0:1.

Tím se program přehoupl do
diskuse k obecním záležitostem.
Z řad občanů vystoupil p. Veselý
s dotazem, jakým způsobem se
řešila stížnost na ZŠ Komenského.
S vysvětlením vystoupil pan sta-
rosta, který informoval o řadě jed-
nání na toto téma a o řešení pro-
blémů a také zdůraznil, že město
má velký zájem na tom, aby se
všechny informace podávaly
v nezkreslené podobě, protože tak
se lze vyhnout nedorozumění.
Oživení způsobil p. Sedláček,
který upozornil na rozsudek
Ústavního soudu z 9. 2. 2006,
podle něhož má město právo ome-
zit nebo zakázat prodej pornogra-
fie na určitých místech. Dopo-
ručuje to aplikovat např. u Plusu
nebo v prostorách ČD. Na to
odpověděl p. Mgr. Fajmon, že je to
sice průlomový rozsudek, ale lepší
je situaci řešit dohodou s prodejci

tisku. Obsáhlý byl tentokrát blok
interpelací. P. Mgr. Fajmon před-
nesl celkem čtyři, po 2 panu staro-
stovi a paní místostarostce: lesnic-
ké úpravy v Litoli, náklady na sta-
vební dozor za rok 2005, náklady
na opravy parkovacích ploch,
komerční smlouvy na objekty
v podchodu ČD. Pan Sedláček
požaduje za finanční výbor, aby
město stanovilo pořadí výkupů
pozemků pod komunikacemi.

Po schválení usnesení program
dospěl ke konci, a tak mohl pan
starosta jednání ukončit.

7. jednání rady města se kona-
lo 3. 4. 2006. Hned první bod
nebyl příliš příjemný, protože se
jednalo o požadavku jednoho ze
stavebníků v Třešňovce, aby mu
město poskytlo slevu 165 tis. Kč
z kupní ceny pozemku, protože
značné převýšení terénu vyvolá
zvýšené náklady na opěrné zdi.
Rada tento požadavek neschválila,
neboť město poskytlo všechny
informace při zahájení prodeje
a trvá na tom, aby stavebník uhra-
dil veškeré závazky plynoucí ze
smlouvy. Druhý bod se týkal
rekonstrukcí dětských veřejných
hřišť ve městě, ale přinesl poměrně
obsáhlou diskusi. Podrobná kon-
trola loni ukázala, že některé herní
prvky neodpovídají normám EU.
Z finančního hlediska však není
možné obměnit vše najednou,
proto rada sáhla ke kompromisní-
mu řešení. V první fázi budou
opraveny všechny „zimní šrámy“
a vyměněn písek ve všech písko-
vištích (celkem za 40 tis. Kč),
a pak se pozornost soustředí na 2
hřiště - na Sídlišti a v Litoli, kde
by měly být demontovány sklu-
zavky a kolotoče a nahrazeny her-
ními prvky s certifikátem EU.

Vloženým bodem bylo jednání
rady s p. Ing. Welterem, zástup-
cem firmy Hořák Trading, jež
buduje horkovod do kotelny na
Sídlišti. Hovořilo se opět o zřízení
věcného břemene, o výši částky
pro město, o ceně dodávaného
tepla do bytů. Vzhledem k nákla-
dům na stavbu horkovodu nelze
očekávat, že teplo pro občany
bude výrazně levnější, navíc do
hry vstupuje další partner -
Thermoservis. Rada nicméně ape-
lovala na společnost, aby potvrdila
výši věcného břemene 50 tis. Kč
a nabídla např. 5 % na dodávaném
teplu; pak by další jednání v zastu-
pitelstvu mohlo být snadnější.

Třetím bodem se program vrátil
do naplánovaného jednání. Odbor
životního prostředí plánuje založe-

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
ní lokálního biocentra „Zadní
Doubrava“, za Okrouhlíkem vlevo
od silnice na Stratov. Jde o měst-
ský pozemek asi 3 ha, který by se
měl zčásti zalesnit tradičními list-
natými stromy v cílovém počtu 4
800 kusů, zčásti zůstane jako luční
porost. Rada města ze dvou doš-
lých nabídek vybrala firmu Re-
mondis, hodnota díla je 496 tis.
Kč.

Ve čtvrtém bodu rada schválila
zřízení školní družiny ZŠ B.
Hrozného s kapacitou 50 žáků.
Družina začne fungovat od nového
školního roku. Dále rada odsou-
hlasila finanční příspěvek 3,5 tis.
Kč na akci městské knihovny
„Noc s Andersenem.“ 

Body č. 6 a 7 připravil finanční
odbor. Rada schválila inventariza-
ci majetku města a rozdělení hos-
podářského výsledku příspěvko-
vých organizací, obé za rok 2005.
Ani osmý bod nepřinesl žádnou
komplikaci. Rada potvrdila, že od
příštího podzimu bude ulice Na
Rybníčku zařazena do plánu zimní
údržby, takže obyvatelé už nebu-
dou muset zvlášť intervenovat.

Následujících 5 bodů se týkalo
bytů a nebytových prostor, a tak se
přeneseme k bodu č. 14, kde se
projednávaly návrhy smluv na
zpětný odběr vyřazených elektros-
potřebičů. Město uzavře smlouvy
se společnostmi Elektrotwin, Eko-
lamp a Asekol. Vybrané firmy
budou likvidovat elektrická zaříze-
ní na své náklady a město tak ušet-
ří 290 tis. Kč z ročního rozpočtu. 

Sbor dobrovolných hasičů bude
mít lepší vybavení pro záchranář-
ské práce - od krajských hasičů
dostane vyprošťovací zařízení
Lucas, jehož pořizovací hodnota
převyšuje 1 mil. Kč. Rada schváli-
la přijetí daru, ale vzhledem k hod-
notě bude mít poslední slovo
zastupitelstvo. Předposledním jed-
nacím bodem bylo projednání zjiš-
těných nedostatků při parkování
vozidel v době výstav. Provo-
zovatel parkovišť p. Vlček byl
upozorněn na nutnost dodržování
zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Rada vzala zprávu
na vědomí.

Posledním jednacím bodem
byly zápisy z bytové komise a ze
stavební komise, které vzala rada
rovněž na vědomí.

Závěrečná diskuse potom již
byla krátká, hovořilo se o konání
akcí na Výstavišti pod hlavičkou
města a opakovaně o věcném bře-
menu na stavbu horkovodu.

8. jednání rady města se kona-

lo 19. 4. 2006, výjimečně ve stře-
du, protože v obvyklém jednacím
dnu bylo Pondělí velikonoční.
Delší časový odstup znamenal
i větší počet bodů, kterých se
nakonec sešlo 38. Rada začala
svižným tempem a v prvním jed-
nacím bodu vybírala, kdo z 5 exe-
kutorských firem bude vymáhat
pohledávky pro město. Přednost
dostal Exekutorský úřad JUDr.
Usnula z Prahy 9, jehož úspěšnost
se pohybuje kolem 90 % z asi
3000 případů ročně. 

V druhém bodu se vybíral
dodavatel na 16 m kanalizace a 2
šachty v ulici Pivovarská. Ze 3
nabídek se vítězem stal Stavo-
komplet Brandýs, který práci pro-
vede za 101 tis. Kč. V bodu násle-
dujícím rada potvrdila své stano-
visko k výstavbě v Třešňovce z 3.
4. 2006 v tom smyslu, že počáteč-
ní podmínky pro všechny staveb-
níky byly shodné a není možné
„za pochodu“ dělat někomu úlevy. 

I bod č. 4 se týkal stavění,
v tomto případě bourání areálu
bývalé Fruty. O rozsahu práce
svědčí to, že postupně bylo odve-
zeno asi 7000 t materiálu. Valná
část byla dále využita, a tím zhod-
nocena. Především šlo o vsypové
materiály na stavbu průmyslové
komunikace. U několika várek
však nevyšly statické zatěžovací
zkoušky, a proto bylo nutné mate-
riál odvézt na skládku. Rada
schválila úpravu rozpočtu demoli-
ce z původně předpokládaných
800 tis. Kč na konečných 944 tis.
Kč. I tak je to s přihlédnutím
k rozsahu práce a objemu materiá-
lu cena velmi přijatelná.

Blok následujících 14 zpráv
předložil odbor školství a kultury,
z toho ve 12 z nich se rozdělovaly
příspěvky. Jednota SD Nymburk
restauruje svůj objekt na Husově
náměstí. Z Programu regenerace
města na to obdrží 110 tis. Kč,
z rozpočtu města 90 tis. Kč. Řím-
skokatolická farnost získá 101 tis.
Kč z Programu regenerace města
a 29,5 tis. Kč na restaurování
sochy sv. Marka. Město bude dále
pokračovat v restaurování alego-
rických soch, v plánu jsou zatím 3
od ak. sochaře Adamce: Leden -
121 tis. Kč, Duben - 120, Prosinec
- 121, po jedné od ak. sochaře
Kačera: Jaro - 114 tis. Kč, od
akad.sochaře Pospíchala: sv.
Florian - 188 tis. Kč. V ZŠ Ko-
menského bude pořádán 20. 5.
„Den zdraví“, organizátorky pí.
Zápotocká a Takačová-Šnajdrová
obdrží příspěvek 3 tis. Kč. Tra-
dičně v červnu se koná Lyský
Montmartre, organizátorka pí. Pe-

chová obdrží 15 tis. Kč. Neob-
vyklou akcí je „Galerie v průva-
nu“, organizátor p.Kořista dostane
14 tis. Kč. Tradicí se stává akce
„Pasování prvňáčků na čtenáře“,
městská knihovna získá příspěvek
4 tis. Kč. Literární pořad „Šepoty
ve tmě“ za účinkování A. Strejčka
získá 3 tis. Kč, pořadatelem je rov-
něž městská knihovna. Obchodní
akademie se zúčastní mezinárod-
ního projektu Comenius Identita
a začátkem června pojede 8 stu-
dentů na setkání škol do
Radebergu (SRN), na což jim
město přispěje 5 tis. Kč. Zajímavý
projekt „Polabské variace“ před-
stavil p. Ing. Svoboda, což jsou 4
kulturní pořady v posledním čtvrt-
letí. Město se podílí příspěvkem
15 tis. Kč. Největší podíl z přizna-
ných částek bude mít Spolek rodá-
ků, který na jubilejní X. ročník
Slavností hraběte Šporka dostane
81 tis. Kč. Konečně Farní charita
Lysá n.L. získá celkem 8,4 tis. Kč
na letošní akce, pořádané pro děti.
Naprázdno vyšel tentokrát Klub
dobré zprávy, který požádal o přís-
pěvek na nákup stanu „tunelu“ za
více než 20 tis. Kč, ale rada
v tomto případě nevyhověla. 

Bod č. 17 přinesl dodatek ke
Zřizovací smlouvě ZŠ B. Hroz-
ného, kde se doplnila část týkající
se školní družiny. Posledním
bodem z kulturního bloku byl
návrh na vybudování digitálního
kina ve městě. Předběžné návrhy
vypadají slibně, ale konečné roz-
hodnutí padne po upřesnění kalku-
lací začátkem června.

Pak se rada opět vrátila z výšin
ducha k realitě, která nás obklopu-
je. Komunikace po dlouhé zimě
nutně potřebují opravy. Ze dvou
nabídek byla vybrána firma
KOREKT Holding Brno s trysko-
vou metodou oprav výtluků.
Kvalita práce by měla být dobrá,
reference jsou z oprav z Milovic,
ale rada byla nespokojena, proč
výběr nebyl udělán již dříve, aby
se s opravami začalo, jakmile
počasí dovolí. Dále rada města
schválila zřízení věcného břemene
při stavbě nové plynovodní přípoj-
ky v Resslově ulici, souhlasila
s plánovanou rekonstrukcí elek-
trického vedení v Čechově ulici
a přilehlých ulicích a se zřízením
věcného břemene. Opakovaně se
projednávala smlouva o věcném
břemeni při stavbě horkovodu,
v návrhu je již zapracována částka
50 tis. Kč a návrh posupuje do
květnového zastupitelstva.

Zajímavým bodem bylo projed-
návání nabídek na opravu tří scho-
dišť na náměstí B. Hrozného. Asi

nejde o lukrativní zakázku, a tak
byla k dispozici nabídka jediná -
od firmy Prolys. V rozpočtu je
počítáno s částkou 200 tis. Kč.
Dodavatel musí dodržet podmínku
památkářů, kteří si přejí být při-
zváni na místo po rozkrytí scho-
diště. Podle toho pak bude upřes-
něn další postup a použité materi-
ály, a na tomto základě se pak spo-
čítá kalkulace díla.

Firma Prolys byla také jediným
uchazečem o další zakázku města
- terénní úpravy ve Švermově
ulici. Nabídnutá cena 146 tis. Kč
se bohatě vejde do rozpočtu, a tak
rada neměla se schválením zakáz-
ky problém.

Menší diskusi vyvolal materiál
o provozu separačního dvora.
Rada města schválila dodatek
smlouvy se zahrnutím inflačního
koeficientu pro letošní rok, ale
neschválila doplatek inflací za
minulé roky ani zvýšení počtu pra-
covníků obsluhy. Více se diskuto-
valo o dalším bodu, jímž byla
I.etapa obnovy zeleně v Jedličko-
vě sídlišti, vnitroblok B. Dodava-
telem bude firma Remondis, hod-
nota díla I.etapy je spočítána na
259 tis. Kč. Součástí prací bude 
i odstranění nefunkčních studní
a zbylých kořenů.

Z bloku nájemních smluv uvá-
dím pouze bod č. 28, v němž se
opakovaně jednalo o pronájmu
objektu v č.p. 24 na Husově
náměstí. Zdá se, že Komerční
banka bude slavit úspěch s projek-
tem pobočky, kterou chtějí z bufe-
tu přebudovat na vlastní náklady
a dále městu platit 260 tis. Kč
ročně. 

Odbor sociální a zdravotní
předložil radě ke schválení 3 přís-
pěvky z Charitativního fondu:
3,4 tis. Kč pro sluchově postižené
dítě, 2 tis. Kč pro Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami,
400 Kč na ozdravný pobyt 
1 dítěte.

Tím se jednání rady města
dostalo do finále, kdy rada vzala
na vědomí zápisy z kontrolního
výboru, z kulturní komise, z komi-
se sociální a zdravotní, z komise
regenerace městské památkové
zóny. I přes pokročilou dobu si
rada našla čas na závěrečnou dis-
kusi, v níž se hovořilo o vztahu
města a Výstaviště, o činnosti
Městské policie a způsobu, jak
o ní informovat, o dopravní
(ne)kázni ve městě, a jak ji řešit.
Potom již mohl pan starosta šesti-
hodinový jednací maraton ukon-
čit.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Pokračování ze str. 2
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Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

3. sobota:
20.5.2006

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
za tratí 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod 
8:30 hod 
9:00 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod

3. pondělí:
15.5.2006

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
16.5.2006

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
17.5.2006

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
18.5.2006

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
19.5.2006

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

Přistavování kontejnerů v měsících 
květnu - červnu 2006 (podrobný přehled)

l. sobota:
4.6.2006

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

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

Kříženec vlčák - dobrman č. 42
- pes, 3 roky, barva černá, pes

vhodný na hlídání

Kříženec pudla a teriéra - č. 70
- pes, 2 roky, barva bílá, hodný,

přátelský, vhodný k dětem

Kříženec - č. 82
- pes, 2 roky, barva černá, tlapky

bílé, hodný, kamarádský, vhodný
na zahradu

Kokršpaněl - č. 5
- pes, 6 roků, barva zlatá, nevhod-

ný k dětem, potřebuje znalého
chovatele

Anglický setr - č. 7
- pes, 3 roky, barva černobílá,

kamarádský, vhodný na zahradu

Německý ovčák - č. 10
- pes, 4 roky, barva černá s pále-

ním, ostřejší pejsek, vhodný
k hlídání objektu

Střední kříženec dlouhosrstý 
- č. 17
- pes, 2 roky, barva černá, vhodný

do rodiny na zahradu

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

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hraba-
nov č. p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí, 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
pejska z útulku, jsou osvobozeni
z platby (roční poplatek za psa) po
dobu dvou let. MěÚ Lysá n. L.
děkuje všem občanům, kteří pro-
jeví zájem o naše opuštěné pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

27.3.-26.5. Jaro v Lysé n. L. očima MVDr. Jana Kořínka
Výstava fotografií v bývalém augustiniánském klášteře

22.4.-31.5. Mezi vztahy mezilidskými
vernisáž výstavy Jana Kubely  v kině na Hus. nám.

25.4.-12.5. Výstava „Ovocné stromy v české krajině“ 
- Muzeum B. Hrozného

3.,17. a 31.5. Kurz drátování - 16.30 hod. Městská knihovna 
7.5. Za ptačím zpěvem do Byšiček 

- 14.00 hod. na návsi v Byšičkách
8.5. Kladení věnců u příležitosti oslav osvobození od fašismu

9.00 hod. městský hřbitov
10.5. Čochtan vypravuje

Představení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka
20.00 hod. v kině na Husově nám.

13.5. Běh Terryho Foxe - 10.00 hod. od ZŠ J. A. Komenského
13.5. HOGO FOGO FESTIVAL „Rukama“

19.30 hod. kino na Husově nám. - Vernisáž výstavy Lucie
Třešňákové - Koncert kapely ZAUM

15.5. „Šepoty a výkřiky“
- recitace Alfréda Strejčka z veršů Bedřicha Stehna 
- 18.30 hod v MěK

19.5. Kurz malování na hedvábí v MěK - od 16.00 hod.
20.5. od 9.00 hod.

20.5. Den zdraví se STOBEM - 9.00 hod. ZŠ J. A. Komenského
20.5. HOGO FOGO FESTIVAL „Lysá OPEN-AIR“

Festival kapel z Lysé a okolí
13.00 hod. v letním kině v zámeckém parku

24.5. Tvořivé odpoledne - výroba zvířátek z květináčků 
- 16.00 hod. v MěK

25. - 28.5. Výstava Natura Viva - Výstaviště
27.5. O mistru Jeronýmovi pražském - 14.30 sborový dům ČCE 
30.5. Jazzový večer - 18.00 hod v kině na Husově nám.
6.6. Slohy 20. století

16.30 hod. beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou v MěK
16.6. HOGO FOGO FESTIVAL „Kinokabaret“

19.00 hod. v kině na Husově nám.
17.6. Lyský Montmartre

Žižkova ulička - koncerty, výtvarníci, divadelníci
21.00 hod. koncert Vladimíra Mišíka v kině na Husově nám.

18.6. Sokolský triatlon - 8.00 hod. sokolovna na Husově nám.
19.8. Sto zvířat - Koncert v letním kině

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

na www.otomtoje.cz.

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

10. ročník fotosoutěže
na tato témata:

1. Vodní živly
2. Exotika
3. Portrét

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

Autoři nejúspěšnějších fotografií ve všech kategoriích 
budou odměněni peněžními poukázkami na nákup zboží dle 
vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem,
nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:

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

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2006 na MěÚ Lysá n. L.,
odbor kultury, pí.Alena Frankeová

Fotografie, které získají cenu, se autorům nevrací,
ostatní bude možno vyzvednout po vyhlášení vítězů 

na odboru kultury pouze osobně.
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KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM KVĚTEN
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

Další informace a rezervace vstupenek
na www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

otevřeno: po. - pá. od 17 hod. 
(v so. od 16 hod. v ne. od 15 hod.) 

vracení DVD každý den do 20 hod.
půjčování DVD každý den 
do 23 hod. (ne. do 22 hod.)

◆ Pohodlný výběr DVD z katalogů při
sklence vína nebo šálku kávy.

◆ Nové tituly každý týden. 
◆ Půjčovné: 40 Kč / DVD.
◆ Dlouhá otevírací doba.

◆ Další informace, výpůjční řád,
průkazky na baru Kino Café Baru.

K I N O ,  H U D B A ,
D I V A D L O ,  V Ý S T A V Y

ne 7.5. 15:00
Karcoolka

PRO DĚTI - USA, 2006, 85 min.
Skutečný příběh Červené Karkulky.

st 10.5. 20:00
JOSEF DVOŘÁK:
Čochtan vypravuje

DIVADLO - Představení Divadelní společ-
nosti Josefa Dvořáka na motivy hry

Voskovce a Wericha Divotvorný hrnec,
předprodej zahájen v Café Baru kina. 

Cena: předprodej 250 Kč, na místě v den
představení 300 Kč

čt. 11.5. 20:00
Hostel

USA, 2005, 95 min.
Horor z produkce Q. Tarantina, v němž
parta teenagerů přijíždí do Bratislavy 

zlákána pověstí o hostelu, kde není o pivo
a holky nouze. Nacházejí ale jen mučení,
krev a smrt…. Uvidíte v něm české herce 

a uslyšíte píseň Michala Davida.

pá. 12.5. 20:00
Producenti

USA, 2005, 134 min.
Komedie vypráví o divadelním producento-
vi, který hodlá zpronevěřit peníze s pomocí

plánovaného propadáku - muzikálu z
Hitlerova života.

so. 13.5. 19:30
HOGO FOGO FESTIVAL:

„Rukama“ 
VÝSTAVA - Vernisáž výstavy Lucie

Třešňákové - perokresby, kolorované 
perokresby 

HUDBA - Koncert kapely ZAUM

ne. 14.5. 15:00
Zathura - vesmírné 

dobrodružství
PRO DĚTI - USA, 2006, 113 min.

Na putování mezi hvězdami nepotřebujete
kosmickou loď - stačí ta správná 

desková hra.

čt. 18.5. 20:00
Univerzální uklízečka

VB, 2005, 103 min.
Mr. Bean se vrací do kin: Uklidím dům -

Uklidím zahradu - Odklidím souseda 

so. 20.5. 13:00
HOGO FOGO FESTIVAL:

„LYSÁ OPEN-AIR“ 
HUDBA - Festival kapel z Lysé a okolí.

Vystoupí Syrea, Legion, Mizantrop,
Kulturní památka, So, Mixlevpixle a

další… v areálu letního kina v zámeckém
parku

ne. 21.5. 15:00
Rafťáci

PRO DĚTI - ČR, 2005, 104 min.
„Snowborďáci“ Mádl s Kotkem 

vyrážejí na vodu.

pá. 26.5. 20:00
Casanova

USA, 2006, 108 min.
Příběh největšího svůdníka všech dob.

so. 27.5. 19:30
Základní instinkt 2

USA/VB/SP, 2006, 115 min.
Pokračování slavného erotického thrilleru

se svůdnou Sharon Stone.

ne. 28.5. 15:00
Doba ledová 2 - Obleva

PRO DĚTI - USA, 2006, 91 min.
V pokračování animovaného hitu z roku

2002 se vracejí mamut Manfred, lenochod
Sid a šavlozubý tygr Diego.

út. 30.5. 18:00
Jazzový večer

HUDBA - Jazz Orchestra ZUŠ 
F. A. Šporka, Jazz Kvartet Vítka Andršta

st. 31.5. 20:00
Syriana

USA, 2005, 128 min.
Svět je dobře promazaný stroj poháněný

penězi, právníky, intrikami, zkorumpovaný-
mi politiky ? a ropou.

pá. 2.6. 20:00
Mlha

USA, 2005, 100 min.
Obyvatele městečka terorizuje děsivá síla,
která se ukrývá ve smrtící husté mlze. Pod
jejím závojem číhá hrůzyplné tajemství.

Změna programu vyhrazena

P Ř I P R A V U J E M E

Předprodej zahájen v kavárně kina

17.6. Vladimír Mišík a ETC - 160,- Kč
(předprodej), 180,- (na místě v den

představení)
19.8. Sto zvířat - letní kino

Program vznikl za finanční podpory
MěÚ Lysá nad Labem 
a Středočeského kraje

NATURA VIVA
12. národní výstava všeho 
pro myslivce, rybáře a včelaře

25. - 28. 5. 2006

HOGO FOGO FESTIVAL:

KINOKABARET
16. 6. 2006 od 19.00 hodin

Kino Hogo Fogo, Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
www.hogo.cz

Večer plný hudby tance a překvapení. Večer, na který budete 
dlouho vzpomínat.

ANDRE PESTE
Nová formace zkušených romských muzikantů, hrající ve stylu ethno gypsy

pop. Hudební těleso, které je živoucím elementem, strhujícím posluchače 
k tanci a zábavě. Nenechte si ujít šarm romských muzikantů a nalaďte 

se emoci cigánského srdce. Bude vám dobře! 
Obsazení:

Kristýna Gunárová - zpěv, Milan Šenki - perkuse 
Migel Horvát - kytara, zpěv, Jaroslav Gadžor - basa 

Marcus Tran - sólová kytara, Petr Surmaj/Josef Šenki - housle 
Honza Ježek - bicí

KANKÁN
Kankán je extraktem Francie, tancem plným vášní, bez něj nelze slavit 

po francouzsku! Šantánový tanec v podání Divadelního souboru TJ Lázně
Toušeň. 

CYRIL BAB EL REAGE 
Francouzský favorit večera - hudba, zpěv a další překvapení 

A DALŠÍ…
Minipředstavení Divadelního souboru TJ Lázně Toušeň

Projekt vznikl za finanční podpory MěÚ Lysá nad Labem 
a Středočeského kraje
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DEN ZDRAVÍ SE STOBEM
Pro ty, co bojují s nadváhou a pro všechny příznivce zdravého

životního stylu 

Akce se koná v sobotu 20. května 2006 od 9.00-16.00
hodin v ZŠ Komenského v Lysé nad Labem

Na programu bude:

Cvičení ve třech tělocvičnách od úplných začátečníků 
až po pokročilé (aerobik, P-class, overbally, step, body styling,
břišní tance, rehabilitační cvičení a cvičení pro děti) - sportovní

oblečení , cvičební podložku a obuv vhodnou do tělocvičny s sebou 

Odborné služby: besedy a poradenství ohledně snižování nadváhy
Měření tlaku a glykemie, určení BMI

Prodejní výstava: ochutnávky potravin pro hubnutí, potravinové
doplňky a nápoje, rozumné pomůcky napomáhající redukci váhy,

materiály společnosti STOB

V s t u p  z d a r m a  -  c v i č e n í  3 0 , -  K č / h

Noc s Andersenem v Městské
knihovně Lysá nad Labem

V pátek 31. března jsme již
podruhé pořádali akci na podporu
čtení v Městské knihovně Lysá
nad Labem pod názvem Noc
s Andersenem. Pohádkové bytosti
uvítaly celkem 26 dětí ve věku od
4 do 15 let. 

Zahájili jsme pohádkou - od
koho jiného, než od H. CH.
Andersena a pokračovali jsme
v průběhu celé akce čtením pohá-
dek a básniček. Potom děti vyrá-
běly zvířátka z květináčků. Po
skvělé večeři jsme společně zasa-
dili strom Pohádkovník, který je
již druhý v pořadí. Děti mohou
v knihovně sledovat, jak se oběma
Pohádkovníkům mezi knížkami
daří. Když si malí zahradníci
smyli poslední zbytky zeminy
z rukou a leckdy i obličeje, začali
s výrobou masek na obličej.
Rázem jsme tu měli spousty zví-
řátek a strašidelných postaviček. 

A konečně nastala dlouho oče-
kávaná chvíle: andrseňata, rozdě-
lená do menších skupin, se vydala
na tajemnou cestu po radnici. Tam
v nočním čase plnila úkoly, které
jim předkládaly pohádkové bytos-
ti. Občas děti pěkně vylekalo stra-
šidlo, které se v noci prochází rad-

nicí. Nakonec ale děti došly až
k bílé paní. Zde se podepsaly na
památeční listinu a za splnění
všech úkolů dostaly indicii.
Pomocí pěti indicií společně roz-
luštily místo, kde se skrývá
poklad a nastal veliký úprk, každý
chtěl být první! Není divu, že
truhlice s pokladem byla objevena
velmi rychle. 

Tajemství bylo odhaleno -
každý dostal knížku s věnováním.
To už byly děti pěkně unavené
a než se uložily do svých pelíšků,
pomalu odbíjela půlnoc. 

Druhý den jsme společně
posnídali a děti plné energie si
ještě stihly zatančit, než si je rodi-
če vyzvedli. 

Městská knihovna děkuje
Městu Lysá Labem za finanční
podporu akce, panu Vlkovi za
skvělé koláče, p. M. Horčičkové
za výborné vánočky, p. M.
Baštecké za pomoc při vyrábění,
p. L. Kramperové za předvedení
břišních tanců, p. M. Svobodové
za upečení kuřat k večeři. Už se
těšíme na příští rok, kdy se
chystáme na třetí Noc s Ander-
senem v naší knihovně.

V. Šolcová

Od kdy se ve světě slaví 
Den matek ?

Jak dlouho se už v Evropě
slaví mateřství?

...už staří Řekové oceňovali
a slavili hodnoty, jako jsou plod-
nost a mateřství. Pořádali jarní
oslavy bohyně Rhey - matky
všech ostatních bohů. Římané
oslavovali svátek k poctě bohyně
Magny Mater, tedy Velké Matky.

Kdo „vynalezl“ svátek Den
matek?

Americké právničce a obhájky-
ni práv žen An Jarvis v roce 1905
zemřela maminka. Ve svém smut-
ku přišla na myšlenku, že si každý
rok bude památku své matky při-
pomínat. V roce 1907 ve Phila-
delphii poprvé zorganizovala
v květnu oslavu, kterou nazvala
Den matek. Aby svou myšlenku
lépe prosadila a zpopularizovala,
napsala mnoho dopisů předtím
americkým politikům. Úspěšně!
Současně tak dokázala, že i malý
člověk dokáže změnit velké
a důležité věci! 9. května 1914
americký kongres vyhlásil druhou
květnovou neděli Dnem matek. 

Do Československa tento
nápad přišel kolem roku 1918.
Myšlenku dále šířil Sokol, Červe-
ný kříž, Orel, Čs. ochrana matek
a dětí, katolické spolky a některé
ženské komise. Nejvíce se však
o oslavu Dne matek v Českoslo-
vensku zasloužila dcera preziden-
ta T. G. Masaryka - Alice.

Jana Křížová

Blahopřejeme
Citát: „Opravdová láska nikdy nesčítá,

ale násobí.“ Eduard Beke

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

narozeniny v měsíci dubnu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Vlasta Turková
paní Anna Vodičková
pan Jaroslav Synek

85 let
paní Milada Králová

90 let
pan Otto Schindler

92 let
paní Marie Rogozinská
paní Marie Lejsalová
paní Ludmila Knejpová

93 let
paní Marie Valtrová
paní Libuše Česalová
paní Anna Vágnerová
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,

e-mail: info@knihovnalysa.cz; http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na kurz 
pod vedením Míši Baštecké

na téma

Malování na hedvábí
- hedvábný šátek v rámu
Kurz se koná v pátek 19. května od 16.00 

do 19.00 h. a pokračuje 
v sobotu 20. května 2006 od 9.00 do 11.00 h.

Kurzovné je včetně materiálu a barev celkem 300,- Kč.
Na tento kurz je omezený počet míst a je nutné se předem 

přihlásit v knihovně.

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

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 srdečně zve na

poetický pořad

„Šepoty a výkřiky“
z veršů Bedřicha Stehna 

- básníka a učitele z Lysé nad Labem,
který se koná v pondělí 15. května 2006 od 18.30 hodin

Účinkují:
Alfred Strejček - recitace, zobcové flétny

Alena Bondarczuková - recitace (scénář a režie)

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 vyrábění pod vedením
Míši Baštecké

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
- vyrábíme zvířátka z květináčků

Kurz se koná ve středu 24. května 2006 od 16.00 hodin.
Kurzovné je včetně materiálu celkem 50,- Kč.

Přezůvky, nůžky a zástěru nebo staré tričko s sebou!

Zájemci, hlaste se v knihovně osobně nebo tel.: 325 551 255.

Všichni jste srdečně zváni!

Beletrie pro dospělé
Nevěsta Borgiů - J. Kalogridis, Me-

dailon krále Slunce - H. Babická, Nez-
námá moře - R. Watkins, Do spárů Nat-
behu - J. Ježek, Rok hyeny - B. Geagley,
Přistávací dráha - L. Heitmanová,
Modrý záliv - N. Robertsová, Město
netvorů - I. Allende, Skládačka - E.
McBain, Vzdorující královna - J. Plaidy

Naučná literatura pro
dospělé

Vavříny pro mrtvé vítěze - R. Cílek,
Pěšky napříč Evropou - N. Crane, Ne-
končící potlesk aneb galerie nezapo-
menutelných - D. Laňka, Malování na
látky pro šikovné ruce - M. Newman,
M. Allyson, Paměť hor - E. Maur, Ma-
chiavelli - Nepochopený muž - M.
White, Encyklopedie pro dívky - S.

Feertchaková

Beletrie pro děti
Učíme se hodiny, Černá kniha

(Deník puberťáka) - J. Black, Ty jsi ale
strašpytel, Mary! - V. Řeháčková,
Mary, ty jsi mazaná! - V. Řeháčková,
Budu na tebe čekat, lásko! - S. Rudolf,
Sladké lži a hořké pravdy - C.
Hopkinsová, 5-minutové dobrodružné
příběhy, Pohádky o vílách, Únos domů
- I. Procházková, Modrá jako indico -
C. Cassidy, Pohádky o princeznách,
Bambi 2 - W. Disney

Naučná literatura pro
děti

Už to vím! - Velká kniha otázek a
odpovědí pro malé školáky, Velká
kniha malého školáka - vše, co děti
chtějí vědět

VHS
Pro mládež - Lilo a Stitch 2 (Stitch
má mouchy), Barbie - mořská víla,
Strašpytlík
Napětí - Říše vlků
Sci-fi - Lovci dinousarů

DVD 
Pro mládež - Anděl páně, Není král

jako král, Karlík a továrna na čokolá-
du, Abrafaxové pod černou vlajkou,
Kuliočko - dobrodružství Houkálka
a Blešky
Ostatní - Klíč, Tajemný let, Malá
ryba, Světlo ve tmě, Pod hladinou,
Pronásledovaný, Štěstí, Zná ji jako svý
boty, Doom, Kletba bratří Grimmů,
King Kong, A co když je to pravda?,
Táta v sukni

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

C E N Y  I N Z E R C E  V  L I S T E C H :

1 strana (vel. A4) ....................................................... 4.000,- Kč 
1/2 str. (vel. A5) ......................................................... 2.000,- Kč 
1/4 str. (vel. A6) ......................................................... 1.000,- Kč 
menší než A6 .......................................................... 7,- Kč/1 cm2

zvýraznění řádku ........................................................... 15,- Kč 
rámeček .......................................................................... + 30 % 
DPH ................................................................................ + 19 % 
sleva při opakování inzerátu 
3x a více ........................................................................... - 20 %

Při platbě na fakturu uvádějte v objednávce fakturační adresu, IČO a DIČ.

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 

K U R Z  D R ÁT O VÁ N Í
Kurz se koná ve středu 3. , 17. a 31. května 2006 od 16.30 hodin.

Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč

Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.
Je nutné se předem přihlásit v knihovně.

Všichni jste srdečně zváni!
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Jistě není občana Lysé nad Labem, který by se nesetkal při různých pří-
ležitostech s nádhernými fotografiemi pana MVDr. Jana Kořínka. Mnoho
jeho krásných fotografií však leží pouze v zásuvkách, a proto jsme se roz-
hodli bohatství těchto zásuvek postupně odtajnit a odhalit jejich tajemství. 

Ve vstupní chodbě budovy bývalého augustiniánského kláštera, nyní sídla
Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, jsme
proto letos připravili cyklus ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ - výběr z foto-
grafií MVDr. Jana Kořínka. Na první část nazvanou

Jaro v Lysé nad Labem 
očima MVDr. Jana Kořínka

si Vás dovolujeme pozvat v době
od 27. 3. 2006 do 26. 5. 2006

v pondělí a ve středu od 9,00 do 17,00 hod.,
v pátek od 9,00 do 13,00 hod.

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

P O Z V Á N K A

Nezapomeňte na akci 

26. - 27. května 2006 -
Nymburk, městský park 

Pod hradbami
26. května v pátek začínáme v 9:00,
velmi vhodné pro školní kolektivy

Co na návštěvníky čeká:
terapeutická trampolína, lanové lávky a prolézačky, hlavolamy, dřevě-

né hračky a jejich výroba, vrtění dřevěnou káčou, hudební stan,
Barbecue party - vaření, jízda na raftech, kanoích, pramicích, miniori-
entační běh, velká šachovnice, kontaktní zvířata, test fyzické kondice,
diferenciační hry bez zrakové kontroly, výtvarná a keramická dílna,

slalom pro nejmenší, nácvik umělého dýchání a další.

Na pódiu:
mažoretky, dětský folklórní soubor Šáteček, dvorní scénické tance
z období gotiky, aerobic - mix, klasické country, divadlo s velkými
maňásky, romský a moderní tanec, ukázky bojového umění, zpěv

s kytarou a další.

Doprovodné programy:
skupina historického šermu Svobodní páni z Nymburka

ukázky práce hasičů
ukázky čajové kultury neformálního sdružení Na cestě

…a kdo se Vám představí?
Polabské ekocentrum, Junák - svaz skautů a skautek ČR, o.s. Vítej,

maminko!,
TJ Sokol Nymburk, Český červený kříž Nymburk, Dům dětí a mláde-
že Nymburk (+ dětský folklórní soubor Šáteček), Dům dětí a mládeže
Symfonie Poděbrady, Handicap centrum Srdce Poděbrady, Klub dobré
zprávy, Městská knihovna Nymburk, o.s. Děti naděje, Síť Mateřských

center v regionu, Pionýr, Speciální domov mládeže Chotěšice,
Semiramis, o.s., Sokolská župa Tyršova, TOM Robinson Poděbrady,
Nymburské církve dětem, o.s. Leccos - klub Zvonice a MC Kostička,
Svobodní páni z Nymburka, o.s., Centrum pro všechny, o.s. Přístav,

Česká asociace Sport pro všechny, ZŠ Městec Králové, taneční krou-
žek při ZŠ Letců RAF v Nymburce,

Taneční škola Easy Dance, Mažoretky při MěKS Nymburk, Dancing
Club Kolín, Sdružení hasičů ČMS - OSH Nymburk, Anička KAK -

Sadská a mnoho dalších

Pódiová vystoupení uvádí:
Moderátor ČT Aleš Juchelka

Volné vstupy s bambiriádní vstupenkou do 28. 5. 2006:
Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

hvězdárna při ZŠ Komenského v Nymburce
Polabské muzeum (Lysá nad Labem,Nymburk, Poděbrady)

ZOO Chleby
Botanicus

Rozhledna Romanka u Hrubého Jeseníku

Více informací na 777 845 302

Vše vhodné i pro děti s těžkým 
zrakovým postižením!

Za ptačím zpěvem do Byšiček
Začátek jara si většina z nás

spojuje s ptačím zpěvem. Není
tedy náhodou, že je 2. květen
vyhlášen jako Mezinárodní den
ptačího zpěvu. 

Rozhodli jsme se proto ve spo-
lupráci s Městským úřadem Nym-
burk, odborem životního prostředí
a Polabským ekocentrem Podě-
brady pro zájemce, kteří obdivují
malé pěvce, uspořádat v neděli 
7. května malou tématickou
vycházku do jarní přírody. V pro-
středí přírodní rezervace Hrbáč-

kovy tůně, nedaleko Byšiček, se
můžeme zamyslet nad naším vzta-
hem k přírodě. Zahájení malé
terénní exkurze je naplánováno na
14.00 hodin na návsi v Byšič-
kách. Odtud pěšky
vyrazíme, vábeni tóny
jara, do lužního lesa.
Pro zdárný průběh
je nutná vhodná
obuv.
Za odbor ŽP
Stanislav
Svoboda

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 besedu s paní 
P a e d D r.  M a r i í  K o ř í n k o v o u

na téma:
Slohy 20. století

● kubismus ● obloučkový sloh ● moderna 
● funkcionalismus

Beseda se koná v úterý 6. června 2006 v 16:30 hodin

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

U P O Z O R N Ě N Í
Vedení města připravuje spolu se Spolkem rodáků

u příležitosti 10. výročí Šporkovských oslav všem lys-
kým patriotům malý „dárek“ v podobě stolního kalen-
dáře na rok 2007, který bude věrným obrazem spole-
čenského, kulturního a pracovního života v našem
městě.                                                            redakce



9

5/2006 LISTY města Lysé nad Labem

Proč Špork? Proč jeho slavnosti?
Každá obec se chlubí svými

slavnými rodáky a Lysá nemá
ledajaké. Rudolf Jedlička, zakla-
datel ústavu pro tělesně postižené,
Jindřich Vodák, uznávaný divadel-
ní kritik nebo Bedřich Hrozný,
rozluštitel písma Chetitů. Všichni
získali věhlas na poli svého oboru
a proslavili lysou tím, že se zde
narodili.

Ovšem největším kalibrem
z našich rodáků je František
Antonín hrabě Špork. U nás
a v Evropě bylo o tomto barokním
šlechtici sepsáno okolo tří tisíc
knih a pojednání, a to už něco zna-
mená! Jeden autor jej nazval roz-
poruplnou osobností, ale to je snad
každý z nás. Důležité je, že miska
dobrého převažuje misku zlého.
Podívejme se blíže na převládající
základní výhrady k němu. 

1) Jeho majetek nebyl čistého
původu. Ano, jeho otec jej ukořis-
til v celoživotních bitvách s Turky.
To byl ale styl tehdejší doby
(víme, že i pozdější). Co jenom
třeba Švédsko nakradlo v závěru
třicetileté války z rudolfínských
sbírek.

2) Byl Němec. Ano, po Bílé
Hoře využili cizinci příležitosti
k zakoupení konfiskovaných ma-
jetků českých šlechticů (i tuto

praxi známe dodnes). Důležité je,
že se sžili s českým prostředím
a mnohdy sehráli důležitou roli
v našem národním obrození či
v protihitlerovském postoji. Ko-
neckonců, kolik z nás má ryzí
české kořeny? Kde se mezi námi
vzali Fišerové, Kolmanové, Rich-
terové (promiňte mi prosím tento
příklad).

3) Byl to feudální pán. Ano, ale
znáte jiný společenský systém bez
panstva? Je přece jedno, jestli
pánem je hrabě nebo okresní
tajemník. Jejich vládu hodnotíme
podle počtu zubožených, ne-li
mrtvých. A za Šporka se v době
mnohých selských bouří u nás
nekonala jediná. Špork nebyl
žádný Lomikar.

Ne, Špork měl slušné sociální
smýšlení, což projevoval výstav-
bou špitálů, invalidoven a materi-
ální pomocí potřebným. Ale člo-
věk s výjimkou svatých nebo
matky Terezy není slavný za
humanitu. My svého hraběte obdi-
vujeme za jiné věci. Špork ve své
době projevoval značnou nábo-
ženskou a filozofickou toleranci,
což v době, kdy Koniáš pálil ideo-
logicky závadné knihy a fanatici
upalovali na hranici „čarodějni-
ce“, bylo odvahou. V lyské tiskár-

ně vytiskl a kolportoval 186 titulů
necenzurovaných knih. Na svých
panstvích byl neuvěřitelným
mecenášem pro stavebníky, výt-
varníky a muzikanty. Nebyly to
jenom obchodní vztahy, ty se
měnily často v přátelské. Mezi
nejpřednějšími jmenujme socha-
ře M. B. Brauna nebo komponistu
J. S. Bacha. Politické a přírodní
podmínky mu zničily plány
v Kuksu, z nichž chtěl vybudovat
světové lázně. Však i to, co
z tohoto úmyslu zbylo dnes, je
předmětem obdivu a oslav v tam-
ním regionu. Špork většinu času
pobýval v Lysé, a tak si všímejme
osoby, která pro nás tolik udělala.
Zámek, klášter a kostel (dobudo-
vaný krátce po jeho smrti) dnes
tvoří zdaleka viditelné dominanty
města. Krásný francouzský park
s dvaačtyřiceti sochami, zlomek
eremitáže s kapličkou svatého
Václava a dvěma anděly, sochař-
ská výzdoba na kostelní zdi. Čeští
myslivci nezapomínají Šporkovi
děkovat za lesní rohy, za ceremo-
niel při honech. Pohleďme na nám
nejbližší ze čtyř jím založených
obcí, na krásné Byšičky. Nebo na
jeho meditace na Bonrepu. A vžij-
me se do promyšleně připrave-
ných čekání na divoké kachny

a na sluky na šnepovském rybní-
ku. To pak následovaly plavby na
vorech po meandrovitém Labi,
Špork dal vyvalit pár soudků piva
a na březích se juchalo, hrálo na
dudy a housličky a zpívalo se:
„Okolo Lysý jsou pěkný lesy,
hrabě Špork tam býval, po Labi
jezdíval, to byly časy“. Uznejte
sami, není to inspirativní, aby-
chom takovou osobnost uctívali
i dnes? Vždyť je to naše povin-
nost, a dokonce příležitost ke
komerčnímu zhodnocení.

Ke Šporkovi patří vzduch a vo-
da, proto Spolek rodáků zvolil
před deseti lety k oslavám termín
na zlomu srpna a září. V kultur-
ním světě bývá zvykem, že datum
městské slávy se v podvědomí
občana stává závazkem, že musí
být u toho. Že nikdo neřekne,
neúčastním se, protože jsem na
dovolené, ale naopak nemohu na
dovolenou, máme oslavy! Také
vedení města i kraje pochopily
velikost našeho rodáka a slušně
na tuto akci přispívají. Proto
nabádám: pomozte oslavám aktiv-
ní, nebo alespoň pasivní účastí.
Pomozte vytvořit ze slavností
opravdu událost!

Ing. Bohumil Kolací,
činovník oslav

Škola hrou aneb jak naplňujeme odkaz J. A. Komenského
V úterý 14. 3. 2006 probíhal na

celé škole J. A. Komenského mimo
9.ročníků projektový den na jedno
z šesti průřezových témat rámco-
vého vzdělávacího programu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
jako součást našeho grantu
Evropských sociálních fondů.

Klíčové pojmy pro 3.ročník
byly: Podobnosti a rozdíly mezi
lidmi, respektování odlišnosti,
odlišnost jako normální jev, vztah
k Už dlouho před ním jsme se my,
žáci 3.A, moc těšili. Paní učitelka
nám prozradila, jaké téma nás
čeká. A spolupráce s našimi kama-
rády z 3.B nás ještě víc lákala.
Nejdříve jsme odlišnosti začali
hledat u sebe. A co jich bylo!
Nasmáli jsme se při seřazování
podle barvy vlasů, očí, velikosti,
pohyblivosti, ale i podle rodin-
ných zvyků, zájmů a žití. 

Potom jsme si promýšleli his-
torky o cestování do jiných zemí,
nosili do školy a porovnávali to,
co si kdo přivezl z cest, na které
bychom se bez rodičů ještě nedo-
stali. Třída se plnila maskami,
vějíři, korálky, troly, mušlemi

a kameny. Vzbuzovalo to v nás
touhu po poznání jiných životů.

Zlatým hřebem bylo v úterý
převtělení do jiných
bytostí. Zní to strašlivě,
ale bylo to takhle:

Za tiché hudby
„VODNÍCH BUBNŮ“
jsme relaxovali a paní
učitelka nám četla
o záhadné hoře ULURU
v Austrálii, kterou
dodnes uctívají domoro-
dí lidé. Pak hudba zti-
chla a my se stávali jiný-
mi - JAK? Tichounce
jsme se převlékali, vzá-
jemně jsme si pomáhali
zhotovovat doplňky
svých převleků, a najed-
nou z nás byli
INDIÁNI, ČÍŇANÉ,
TAHIŤANKY, ARA-
BOVÉ, ČERNOŠI či
KOVBOJOVÉ. Pak
jsme usedli k OBŘADNÍMU
OHNI a začali zpívat. Ale co nej-
důležitější - nechyběla „opravdo-
vá“ DÝMKA MÍRU. Tančili jsme
a obdivovali přeměnu druhých.

Vyvrcholením bylo předání této
dýmky nás DLOUHOUCHÝCH
(3.A), našim spolužákům

KRÁTKOPRSTÝM (3.B).
Přinášeli jsme jim otevřená srdce,
přátelství, pomoc a úctu. Vítali nás
zvukem bubnů. 

Dokázali jsme, že i když

nejsme stejní, dovedeme se doro-
zumět, pomoci si. Svět je pro nás
KRÁSNÝ, PESTROBAREVNÝ

a RŮZNORODÝ, každý si v něm
najdeme kamarády.

Velmi se nám to líbilo!
Děti ze 3.A a Jana Nováková,

třídní učitelka
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Jarní den Evropy a další akce v OA Lysá nad Labem
Jarní den Evropy je projekt

evropského vzdělávacího portálu
European Schoolnet, který finan-
cuje Evropská komise. Letos se do
něj zapojilo 6 078 evropských
a 131 českých škol, mezi nimi
i Obchodní akademie v Lysé nad
Labem, která se této akce zúčast-
nila již po čtvrté.

Letošní ročník probíhal 21.
března 2006. Celý den organizač-
ně připravila paní profesorka
Radka Mlázovská spolu se studen-
ty čtvrtých ročníků. Ti připravili
pro své mladší kolegy deset úkolů,
které na ně čekaly v jednotlivých
učebnách. Úkoly se týkaly
Evropské unie a studenti se při
jejich řešení zdokonalili v cizích
jazycích, v práci s počítačem, pro-
hloubili si zeměpisné i historické
znalosti a vyzkoušeli své organi-

zační schopnosti.
Obsahem úkolů bylo například

rozpoznat 25 vlajek zemí Evrop-
ské unie, seznámit se s institucemi
a symboly EU, poznat hlavní
města na fotografiích nebo přiřadit
jednotlivým státům jejich měny.

Jedno z témat se týkalo českého
europoslance Hynka Fajmona,
který byl po tři roky starostou
města Lysá nad Labem. Studenti
měli za úkol seznámit se s jeho
webovými stránkami a odpovědět
na otázky týkající se jeho politické
kariéry. Pan Fajmon přislíbil naší
škole prezentaci s odbornou dis-
kusí, která se konala 12. dubna
2006 a zúčastnili se jí studenti 1.
a 2. ročníků.

K nejzajímavějším činnostem
patřilo skládání básně o důležitos-
ti míru v dnešním světě. Této

práce se naši studenti zhostili
s velkým nasazením a vytvořili
opravdu zdařilá díla hodná uznání.
Tady je nejlepší studentská báseň:

Mír,
snad naděje v nás skrytá,
snad jehně s duší býka,
v něj věříme a doufáme,
kéž v nás víra zůstane.
A to vždy a v každý čas,
nechceme už války zas.
Jsme dobrý tým
a to není šprým.
Bereme to vážně,
války jsou fakt strašné!
Druhou část jarního dne

Evropy tvořily ekologické kauzy,
které se týkaly problémů s odpa-
dy, znečištění vod, využívání
jaderné energie, obchvatů měst,
těžby a využití fosilních paliv
a také globálního oteplování.

Studenti opět pracovali ve skupi-
nách a v diskusi využívali články
z Internetu. Výsledky zpracovali
do zprávy v českém a anglickém
jazyce a ilustrovali svůj postoj
k problému také výtvarně v podo-
bě posterů.

Maturita nanečisto
Jako každoročně se naše škola

zapojila do testování studentů 4.
ročníků v rámci přípravy státní
certifikované maturity. Pro stu-
denty je to další příležitost ověřit
si svoje znalosti před přijímacími
zkouškami na vyšší odborné či
vysoké školy. Škola zase vítá
možnost porovnat úroveň svých
absolventů se školami stejného
zaměření i se středními školami
obecně.

A. Šmídová

Nadějné umělecké mládí
Přestože letošní školní

rok ještě zdaleka nekon-
čí, můžeme již nyní říct,
že pro ZUŠ F. A. Šporka
byl velmi úspěšnou sezó-
nou. Hned v září nás
výtvarná řada „Koupání“,
která byla vybrána v kraj-
ském kole v Kolíně,
úspěšně reprezentovala
na celostátní přehlídce
výtvarných oborů ZUŠ
s názvem „Oči dokořán“
v moravském Šternberku.
Výstava je pro veřejnost
znovu otevřena v býva-
lém augustiniánském
klášteře od 1. 5. 2006 do
14. 10. 2006. Výtvarné
práce dětí vznikly pod
odborným vedením ak.
mal. Hany Malíkové,
která se aktivně podílela
na instalaci prací ve
Šternberku. Uznání si p.
uč. Malíková zaslouží nejen za
tento úspěch svých žáků, ale také
za svou dlouholetou práci v kraj-
ské umělecké radě výtvarného
oboru ZUŠ.

Jak jsme již informovali v mi-
nulých Listech, Eva Otradovská
a Jan Czech se probojovali do
celostátního kola soutěže ZUŠ ve
hře na dechové a bicí nástroje.
Soutěžní klání dechových nástrojů
proběhlo ve dnech 7. - 9. 4. 2006
ve Vysokém Mýtě, soutěžící
i jejich doprovod tak čekal tříden-
ní soutěžní maratón. 

Naše malá výprava dorazila do
Vysokého Mýta v pátek dopoled-
ne a zbytek dne strávila střídavě

ve třech soutěžních sálech, aby si
poslechla výkony svých kolegů ze
ZUŠek z celé naší republiky.
Soutěžících ve hře na dechové
a bicí nástroje přijelo do Vyso-
kého Mýta na 250 - bylo tedy
z čeho vybírat. 

Kategorie, do kterých spadali
naši reprezentanti, byly zařazeny
do sobotního programu. V dopo-
ledním bloku soutěžil ve hře na
klarinet Jan Czech, odpoledne se
pak ve hře na hoboj představila
Eva Otradovská. Oběma se v pří-
jemném sále ZUŠ Vysoké Mýto
pravděpodobně hrálo velmi dobře,
protože jejich výkony nadchly jak
posluchače, tak zbytek naší výpra-
vy. Velkou oporou jim určitě byli

i rodiče, kteří do Vysokého Mýta
také dorazili a zvýšili tak počet
členů lyského fanklubu. 

Celou naši skupinu pak ovláda-
ly nejrůznější emoce od radosti
k obavám až do večerních hodin,
kdy nastalo vyhlašování výsledků.
Úroveň vystoupení všech soutěží-
cích byla opravdu velmi vysoká,
a tak jsme s napětím očekávali
verdikt odborné poroty, ve které
zasedali zkušení pedagogové ze
ZUŠ i konzervatoří. 

Jsme velmi rádi, že naše nadše-
ní uměním Evy a Honzy sdílela
i porota, protože oběma přidělila
1. místo - byli zkrátka ve svých
kategoriích nejlepší z celé České
republiky! 

Je to zasloužený
úspěch pro ně samotné,
protože tomuto vítězství
předcházela soustavná
tvrdá práce, je to úspěch
pro jejich učitele Zbyška
Erbena ml., který věnoval
jejich přípravě na soutěž
spousty hodin nad své
běžné povinnosti, i pro p.
uč. Ellinu Belchikovou,
která se s maximálním
nasazením zhostila kla-
vírních doprovodů. Sa-
mozřejmě je to také velký
úspěch pro celou školu,
protože vítězství v celo-
státním kole je mezi
základními uměleckými
školami velkou prestiží.
Zadostiučinění a radost
jistě cítili i rodiče, kteří
svým pochopením a pod-
porou k těmto vynikají-
cím výsledkům přispěli. 

Příjemný dojem z celého poby-
tu na soutěži ještě završil nedělní
koncert vítězů, kde jsme mohli
vyslechnout skutečně špičkové
výkony mladých muzikantů. Je až
k nevíře, že takového interpretač-
ního umění dosahují v amatérské
sféře. 

O významu výsledků dětí z naší
ZUŠ svědčí i fakt, že oba vítězové
a všichni výše uvedení učitelé byli
přijati starostou města Lysá nad
Labem panem Václavem Houš-
teckým, který jim poděkoval za
jejich práci a reprezentaci i propa-
gaci našeho města. 

za ZUŠ F.A.Šporka 
Vlasta Blažková
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Snad každý člověk se snaží hle-
dat smysl života a sní, že něco vel-
kého dokáže. Někdo svého snu
dosáhne plně, jiný ne. Všichni
však nemají možnost svůj život
ovlivnit vlastními silami, i kdyby
chtěli sebevíc …a to bývá i případ
zdravotně postižených.

Vždy bude jejich život prová-
zen různými omezeními, nemají
pokaždé možnost zabývat se čin-
ností, která by je zcela uspokojo-
vala a ve většině případů mají
velké problémy najít zaměstnání,
které by je alespoň částečně začle-
nilo do společnosti.

Do našeho Výtvarného centra
Sněženka (Jizerské hory) přijíž-
dějí zejména postižené děti na
vícedenní pobyty s výtvarným
zaměřením. Talentované děti se
později zúčastňují dalších pobytů
a s výtvarnými technikami se
seznamují do větší hloubky.

Pobyty jsou doprovázeny kul-
turním programem, promítáním
diapozitivů, koncerty a jinými
akcemi, což motivuje děti
k výtvarné činnosti na určité téma.

Setkávají se zde také rodiče
a vychovatelé postižených dětí,
vyměňují si zkušenosti a zjišťují,
jaké předpoklady mají jejich děti
pro výtvarnou činnost. Přijíždějí
k nám i děti mentálně postižené,
děti z rizikových skupin (dětské
domovy aj.) i děti zdravé.

Tvorbu dětí pak následně pre-
zentujeme v kalendářích, na
výstavách, pohlednicích, telefon-
ních kartách apod. Je to důležité.
Jejich práce pak má dlouhodobý
smysl. Získávají pozitivní pocit,
chuť tvořit a bojovat za sebe.
Poznají, že iniciativa má význam.

Právě toto poznání je důležitým
okamžikem pro jejich budoucnost
a pro možnost pozdějšího osamo-
statnění.

Problematikou postižených dětí
a obtížnosti jejich života se zabývá
kniha „Hledání - 100 let Jedličkova
ústavu v Liberci“ publicisty
Lubomíra Vejražky a fotografa
Jiřího Hladíka, zakladatelů Evrop-
ského výtvarného centra Sněženka.

Kniha zobrazuje vývoj ústavní
péče v Liberci od r. 1903 až do
současnosti, současnou problema-
tiku postižených a obrazový mate-
riál. Je určena zdarma pro ústavy
sociální péče, stacionáře, do růz-
ných organizací a sdružení pracu-

jících s postiženými dětmi, do dět-
ských a diagnostických ústavů
apod.

A právě vzhledem k naší dlou-
holeté zkušenosti s prací s postiže-
nými dětmi a mládeží jsme se stali
jedním z partnerů projektu
„Rozvoje dovednosti nezaměst-
naných zdravotně postižených
občanů pro uplatnění na trhu
práce“.

Projekt je zaměřen na dlouho-
době nezaměstnané občany se
zdravotním postižením ve čtyřech
krajích České republiky (Stře-
dočeský, Královéhradecký, Libe-
recký a Pardubický kraj).

Hlavním cílem projektu je
nalézt a ověřit postupy, které
umožní zaměstnání ZP osob. Chce
zlepšit jejich možnost uplatnění
na trhu práce, chce je motivovat
k vědomému rozhodnutí celoži-
votně se vzdělávat.

Celková délka realizace projek-
tu je 40 měsíců. Po skončení pro-
jektu (tj. v r. 2008) budou ověřené
metodiky, postupy a technická
řešení rozšiřovány a uváděny do
praxe v ostatních regionech ČR.

Z prvních výzkumů u firem,
které zaměstnávají ZP, vyplývá, že
by potřebovaly z jejich strany
zlepšení znalostí běžné práce
s výpočetní technikou, lepší zna-
lost cizích jazyků, znalost admi-
nistrativy aj.

V rámci projektu budou vytvo-
řeny vzdělávací programy (počíta-
čové kurzy aj.), vzniknou místní
přístupové body k internetu, které
postiženým umožní přístup
k informacím a ke vzdělání.
Počítačové kurzy budou probíhat
v městech Pardubice, Liberec
a Smržovka(Jizerské hory) od
počátku r. 2007. Projekt je finan-
cován Evropskou unií a MPSV,
nositelem projektu je firma S-
COMP. Veškeré vzdělávání budou
mít ZP zdarma.

Tímto článkem chceme infor-
movat o projektu postižené
i zaměstnavatele a zároveň chceme
získat konkrétní představu, jak
velký je o nabízené možnosti
zájem.

Další informace o projektu
můžete získat na: www.scomp.cz,
tel.: 226 205 460, www.smrzov-
ka.cz/snezenka, e-mail: snezen-
ka.vytvarne@centrum.cz

Jaroslava Bachtíková

2 projekty a 1 společné téma:
pomoc zdravotně postiženým

Máj - lásky čas. Doba, kdy si
všichni zamilovaní vyznávají lásku
a chodí do parků s lehkou euforií,
že právě ona či on jsou těmi pravý-
mi partnery na celý život. Některé
páry toto štěstí prožívají déle. Něk-
terým se láska ztratí a v jejich srd-
cích nezůstane ani jiskřička naděje.
Květen je však pro mnoho lidí ještě
jedním symbolem. Je to měsíc, kdy
se skládá zkouška dospělosti -
maturita. Toto jediné slovo dokáže
vyvolat pobavený úsměv u těch,
kteří maturitu složenou mají, hrůzu
v očích těch, co je teprve čeká
a nechápavý výraz u dětí, které tyto
starosti ještě netíží.

Co to však ve skutečnosti zna-
mená? Proč maturita nahání tolik
strachu? Učený pedagog by Vám
jistě odpověděl, že je to závěrečná
zkouška, která slouží k prověření
veškerých znalostí. Je jakýmsi
vstupem do nového života. Je prav-
da, že ukončení střední školy je
určitý zlom v životě, kdy jedna fáze
končí. Ale další přece začíná, že?
Buď půjdeme pracovat nebo studo-
vat a budeme skládat další zkoušky.
Maturita není tou první ani posled-
ní. Možná proto, že probíhá
v několika týdnech po celé republi-
ce. Vlastně oficiálně získáváme
středoškolské vzdělání. Což je
mnohem honosnější než ukončit

jen základní školu.
Tak proč se tedy o ní tolik

mluví? A pak nervující se studen-
tík, který sedí vyděšený na potítku,
přemýšlí o vývoji trhu a nemůže si
vzpomenout ani na to, co to vlastně
trh je. Když rezignovaně podá
prázdný papír zkoušejícímu, určitě
se mu honí hlavou heslo: „Někdo
září, někdo v září.“ Pravděpodobně
smířený už s tím pocitem, že ho
rodiče „přerazí“, až se vrátí domů.
Je však možné, že v tuto chvíli pro-
fesor vidí, že jeho žák není schop-
ný dostat ze sebe aspoň jednu
zachraňující větu a snaží se ho
mírně „postrčit“. Což samozřejmě
neznamená, že jde a shodí ho ze
židle, aby se mu rozsvítilo, nýbrž
pouze mu poskytne radu. Budou si
všichni podobní? A budou chodit
do stejné třídy? Třeba dostanou
i hodného pana učitele, který bude
shovívavější nad jejich nedostatky.

Možná v tu chvíli může tento
student přemýšlet i o tom, že život
dítěte je v mnoha směrech jedno-
dušší. Ale i to vyroste. I toho malé-
ho prcka čeká jednou květen
a s ním maturitní zkouška. Všichni
si touto zkušeností musíme projít.
Nikdo není vyjímka a strach máme
každý. Je jen na nás, zda ho doká-
žeme překonat.

Andrea Musilová

Co je vlastně maturita?

Vítězové výtvarné soutěže
pro děti 1. stupně ZŠ

vyhlášené Městským úřadem Lysá nad Labem 
I. Bezpečnost silničního provozu a já

v kategorii 6 - 8 let:
1. Kristýna Jehličková, 2. Damaris Kopecká, 3. Šárka Čemusová

v kategorii 9 - 11 let:
1. Jakub Olach, 2. Denisa Lokšíková, 3. Nikola Klusoňová 

II. Jak trávím volný čas
v kategorii 6 - 8 let:

1. Vendula Kubíková, 2. Hana Řeháková, 3. Tereza Sloupová
v kategorii 9 - 11 let:

1. Jitka Doubková, 2. Zuzana Krupičková, 3. Tereza Hladíková

Autoři vítězných prací byli odměněni věcnými cenami a výkresy jsou vysta-
veny na městském úřadě (chodba ve 2. patře). Rádi bychom poděkovali 
Ing. Eduardovi Kempemu a p. Jiřímu Ambrožovi za sponzorství této soutěže.
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Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka
srdečně zve všechny děti od 5 let, které by rády hrály na hudební
nástroj, malovaly, tančily nebo se věnovaly dramatickému umění na

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
které proběhnou ve dnech  23. - 25. 5. 2006 v ZUŠ F. A. Šporka

vždy od 13.00 do 17.00 hod.

Zájemci se mohou hlásit u zástupce ředitele Zbyška Erbena ml. 
v č. 13 v I. patře vpravo

Máte šikovné dítě kolem 4 let? 
Chcete zjistit, jaké má nadání? 

Máme pro Vás řešení!

Jaké? Studio Šikulka
Kdy? Ve čtvrtek 25. 5. 2006 v 17.00 hod.

Kde? V sále Základní umělecké školy
F. A. Šporka, Školní náměstí 906

Lysá nad Labem

P ř i j ď t e  n a  i n f o r m a t i v n í  s c h ů z k u !

Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Květen 2006
24.4. MUDr. Čerňanská

25.4. MUDr. Matasová

26.4. MUDr. Chocholová

27.4. MUDr. Pokorná

28.4. MUDr. Pokorná

29.4. MUDr. Chocholová

30.4. MUDr. Chocholová

1.5. MUDr. Matasová

2.5. MUDr. Čerňanská

3.5. MUDr. Chocholová

4.5. MUDr. Pokorná

5.5. MUDr. Chocholová

6.5. MUDr. Pokorná

7.5. MUDr. Čerňanská

8.5. MUDr. Čerňanská

9.5. MUDr. Matasová

10.5. MUDr. Chocholová

11.5. MUDr. Pokorná

12.5. MUDr. Čerňanská

13.5. MUDr. Matasová

14.5. MUDr. Matasová

15.5. MUDr. Čerňanská

16.5. MUDr. Matasová

17.5. MUDr. Chocholová

18.5. MUDr. Pokorná

19.5. MUDr. Matasová

20.5. MUDr. Čerňanská

21.5. MUDr. Pokorná

22.5. MUDr. Čerňanská

23.5. MUDr. Matasová

24.5. MUDr. Chocholová

25.5. MUDr. Pokorná

26.5. MUDr. Pokorná

27.5. MUDr. Chocholová

28.5. MUDr. Chocholová

29.5. MUDr. Čerňanská

30.5. MUDr. Matasová

31.5. MUDr. Chocholová

MUDr. Čerňanská
Okrsek 87, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 055, mobil: 602 830 242

MUDr. Chocholová
Okružní 1516, Lysá nad Labem, tel.: 325 553 751, mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová
Dukelská 351, Milovice, tel.: 325 577 274 - záznamník, mobil: 607 746 211
ordinace: Spojovací 559, Mladá, Milovice, tel.: 325 575 640 - záznamník 

ve všední den od 17.00 hod. v místě bydliště
So, Ne od 8 h - 17 hod. v ordinaci a od 17.00 hod. v místě bydliště

MUDr. Dáňová - zastupuje MUDr. Pokorná
ordinace: Přemyslova 592, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 988, mobil: 728 234 392

Mateřská škola Mašinka slaví
„40. narozeniny“

Ve školním roce 1965 - 1966
zahájila v Lysé nad Labem svůj
provoz Mateřská škola Sídliště II.,
která tak rozšířila kapacitu již
nedostačující Mateřské školy
Sídliště I. V letošním školním
roce tedy mateřská škola existuje
40 let. I když dávno není „dvoj-
kou“, ale od 1. 7. 2001 nese ofici-
ální název Mateřská škola
Mašinka, stojí stále na svém místě
a slouží svému původnímu účelu -
výchově a vzdělávání dětí před-
školního věku. 

Již 40 let do mateřské školy
děti přicházejí, aby se poprvé set-
kaly a naučily se žít ve skupině
svých vrstevníků. V červnu kaž-
dého školního roku se naopak
loučí a odcházejí do 1. tříd základ-
ních škol. I letošní červen bude ve

znamení loučení, ale zároveň ve
znamení vzpomínání.

Pro všechny, kteří se budou
chtít do mateřské školy podívat -
jak vypadá, jak funguje, jak se
změnila či kdo v ní pracuje, kdo
do ní chodí, bude mít otevřené
dveře 12., 13. a 14. června 2006.
Pokud v tyto dny navštívíte naši
mateřskou školu, budete přítomni
dění, které se v Mašince odehrává,
když ji její děti opouštějí, aby
poznali taje 1. tříd. Během vaší
návštěvy budete dále mít možnost
nahlédnout do kronik, potěšit se
prezentací Mašinky a dalšími
archivními materiály nebo jen tak
popovídat si - vždyť uběhlo 40 let,
to stojí za pozastavení.

Na návštěvu vás zvou všechny
děti a zaměstnanci Mašinky.

Dva svědkové, jedno svědectví
V neděli 12. března odpoledne

jsme se shromáždili (místní odbor
Kostnické jednoty) ke vzpomínce
na Jana Amose Komenského.
Dr. Dagmar Čapková, známá ko-
menioložka, nám o něm posloužila
přednáškou. V dlouhé a tuhé letoš-
ní zimě to byla neděle snad svým
počasím nejhorší. Za celou noc
i den napadlo tolik sněhu, že jsem
paní doktorce dopoledne telefono-
val, aby, vzbuzuje-li v ní počasí
jakékoli obavy z cesty k nám,
zůstala doma, že zařídíme nějaký
program náhradní z vlastních zdro-
jů. Paní doktorka bydlící v Praze
má totiž závažné potíže s chůzí.
Statečně však mou nabídku odmít-
la a přijela. Jak se dalo čekat, sešla
se nás tentokrát jen hrstka, ale neli-

tovali jsme. Shrnu-li jen nejstruč-
něji a náznakem rozsáhlé přede-
stření a rozbor Komenského díla
a myšlenek, přiznala se paní dok-
torka k označení Komenského za
učitele národů. Jen ovšem s tím
rozdílem, že nejen učil a dodnes
učí jak učit a jak se učit, ale, že učil
a měl by nás učit jak žít.

Uvědomili jsme si při tom
znovu, že má náš národ ve své his-
torii dva veliké svědky dosvědču-
jící svěřenou jim pravdu dvojím
a přece stejným vrcholným způso-
bem, obětí vlastního života. Jan
Hus v plamenech na hranici,
Komenský dlouhou strastiplnou
poutí psance, nesením břemene
služby té pravdě na každý den.

D. Molnár

O MISTRU JERONÝMOVI 
PRAŽSKÉM

O velikém přátelství, jehož velikost neodvál čas,

nám bude v sobotu 27. května ve 14.30 hodin 

opět ve sborovém domě ČCE v Lysé nad Labem na

náměstí B. Hrozného vyprávět 

Mgr. Miroslav Frydrych,
em. farář z Kolína.

Zveme k účasti.

Kostnická jednota, Lysá n. L.
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Hýbej kočárkem, hýbej světem
Znáte Milovice? Přistěhovali

jste se a neměli ještě čas poznat
město, ve kterém bydlíte? Přijďte
a poznávejte Milovice s námi.

V sobotu 13. 5. 2006 od 13
hod. začne Poznávací pochod
městem pro všechny, aneb hýbej
kočárkem, hýbej světem.

Pochod má dva starty (cíle) - na
nám. 30. června a u knihovny ul.
Dukelská.

Celou trasou vás budou prová-
zet členové řady neziskových orga-
nizací, které v Milovicích působí.
Cílem pochodu je seznámení obča-
nů a dalších zájemců s činností
neziskových organizací, návštěva
některých základních institucí. Vše
bude provázeno doprovodnými
akcemi pro děti i dospělé všech
věkových kategorií.

Trasa je dlouhá celkem 7 km
a je rozdělena na dvě části. Lze ji
projít celou či pouze její polovinu.
Pro účastníky pochodu bude otev-
řeno a zpřístupněno: muzeum Mi-
lovicka, divadelní sál Divadla
Mladá, budoucí Dětský dům, pa-
mátník legionářů, italský hřbitov +
výstavní síň, fotbalové hřiště, kul-
turní dům, sokolovna, zahrada MŠ,
knihovna, kostel, hřiště BMX,
železniční stanice, tankodrom,

mateřské centrum. Zájemci mohou
nahlédnout do uvedených institucí
a zjistit zde různé informace
o Milovicích, zájmových krouž-
cích pro děti i dospělé aj.

Rodinám s dětmi doporučuje-
me vzít kočárek. Jedno ze stano-
višť je přímo určeno rodičům
s kočárky.

Startovné na osobu vyšší
150 cm je 20,- Kč (v ceně je zahr-
nuto drobné občerstvení a mapa
trasy). Děti obdrží při průchodu
cílem drobnou odměnu na památ-
ku - podmínkou je potvrzený prů-
chod minimálně 5 stanovišti ze 13.

Malí, velcí, holky, kluci, rodiče
i prarodiče, neseďte doma, pro-
cházka vám prospěje. Dveře se
otevírají, tak pojďte a vstupte.
Určitě nebudete litovat.

Vybrané finanční příspěvky
budou věnovány na Dětský dům,
který opravuje o.s. Děti naděje. Po
jeho zprovoznění zde bude prostor
pro práci dětí a jejich využití ve
volném čase. Případné finanční
dary na rekonstrukci i nabídky
s pomocí rekonstrukce jsou vítány.

Za všechny pořadatele vás na
sobotní pochod zve 

Petra Dobiášová,
o. s. Maminky dětem

Co mě trápí
Psy mám rád. Není frází, že pes

je nejlepší přítel člověka. On je
i upřímně věrný, nezná faleš.
Společné soužití s lidským poko-
lením trvá již tisíce let. Pes je
nejen přítel, on je též oddaný
sluha, který brání majetek a život
svého pána. Je nenahraditelným
pomocníkem pro slepce, slouží
policii, celníkům, ale i lékařům. Je
též pravda, že dnes se stal, zejmé-
na pro některé mladé dámy, mód-
ním doplňkem, kterým si zvyšují
svoje image. Nic proti tomu. Pes
má však i svoje fyziologické
potřeby. A zde je problém.

Mnoho majitelů chová své psí
společníky v uzavřených bytech
bez možnosti většího pohybu. Pak
je třeba psa takzvaně venčit.
Pokud se tak děje mimo městské
komunikace, je vše v pořádku.
Stav našich chodníků však svědčí
o něčem jiném. Psi jsou voděni
uvnitř města často nejen bez koší-
ku a vodítka, ale je jim ponechána
možnost vykonávat své potřeby
v místech, kde se to vůbec nehodí.
Pokud majitel exkrementy svého
psa uklidí, je vše v pořádku. Moje
denní toulky ulicemi města mě
přesvědčují, že se tak většinou

neděje. Je téměř nemožné nalézt
chodník, který by nebyl „zkráš-
len“ psími výkaly. Mnohý z nás si
tuto voňavou ozdobu přinese na
botách i do bytu. Majitelé psů sice
za své miláčky platí, to je však
nezbavuje povinnosti po nich na
veřejnosti uklízet. Solidní občan
tak činí. 

Zdá se, že mnozí z nás na tu tak
potřebnou solidnost a ohledupl-
nost ke svým spoluobčanům
zapomínají. A nejenom v případě
psů. Stále mě trápí stav drážního
podchodu, hromady odpadků
všude kolem města, neohledupl-
nost některých řidičů k ostatním
uživatelům městských komunika-
cí, bezdůvodné ničení veřejného
majetku. Měli bychom se všichni
polepšit !

Platíme si městskou policii,
zavádíme kamerový systém. Vy-
užijme efektivněji tyto instrumen-
ty a pokutujme citelně ty, kteří se
nechtějí chovat v souladu s prá-
vem a morálkou. 

Máme krásné město. Nedo-
volme, aby nám ho někteří nezod-
povědní jedinci svévolně kazili!

Václav Mrkvička,
občanské sdružení Lyský region

Profireal, a.s. přijme zprostředkovatele finančních 
půjček pro oblast Lysá nad Labem a okolí

Nabízíme: žádaný a dobře prodejný produkt, kompletní zaškole-
ní, motivační programy, zázemí stabilní a úspěšné společnosti.

Pro info volejte: 321 719 730 nebo 737 174 020 p. Kubeš
www.profireal.cz

Galerie v průvanu:
Jak jsme daleko?

Blíží se červen a s ním i termín,
kdy naše nádraží rozkvete barvami.
Projekt k jeho zušlechtění se chystá
již dlouhou dobu. Nezaškodí tedy
malé ohlédnutí.

Vše začalo v srpnu loňského
roku. Malá skupinka, která se pro
nápad Honzy Kořisty tehdy nadchla,
se nám rozrostla tak, že k dnešnímu
dni čítá skoro tři desítky. Tým je
rozdělen na sedm menších pracov-
ních skupin. Zapojili se lidé z lys-

kých škol, knihovny, úřadu a mnoho
soukromých osob, kterým není
vzhled našeho okolí lhostejný.
Spolupracujeme se zástupci města
a firem, které chtějí projekt podpo-
řit. Výtvarná sekce vybírala z cca
dvaceti nápadů.

V pondělí 24. dubna proběhla
další (celkem již šestá) schůzka
malířů. Od té minulé, kde byla ofici-
álně oznámena konečná vize nádra-
ží, se těžiště úvah rychle přesunulo
k praktickým záležitostem realiza-
ce. Kulturní sekce nyní intenzivně
pracuje na doprovodném zábavném
programu.

Nezbývá, než se těšit na stejné
nadšení všech, až se sejdeme 
10. června se štětci a barvami.

Tomáš Penc
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KVALITNÍ VÝPOÈETNÍ 
A DIGITÁLNÍ TECHNIKA

http://obchod.jpc.cz

GEOFOT, spol. s r.o.
- VEŠKERÉ GEODETICKÉ PRÁCE

- GEOMETRICKÉ PLÁNY 
- VYTYČOVÁNÍ POZEMKŮ

Stará Lysá 141, PSČ 289 26
e-mail: geofot@lysa.cz

Tel.: 774 331 760, 608 258 663, 325 552 420

Dětský letní tábor ŠUMAVA
KČT Lysá nad Labem pořádá v letošním roce opět tradiční 

Dětský letní tábor ŠUMAVA 2006 v tábořišti Radešov u Rejštejna 
v termínech:

I. běh - neděle 2.7. až středa 19. 7. 2006 - 18 dnů - cena 3 700 Kč
II. běh - středa 19.7. až sobota 5. 8. 2006 - 18 dnů - cena 3 650 Kč

V termínu od soboty 5. 8. do pátku 18. 8. 2006 je tábořiště k dispozici 
rodičům s dětmi a ostatním zájemcům za poplatek 100 Kč / noc / stan 

s podsadou - 2 lůžka včetně kuchyně a dalšího zařízení tábora.

Kontaktní adresa: Blažek František, Okružní 1492,
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 510 244 zaměstnání, 325 551 845 

privat, 721 704 500 mobil, e-mail: blazekfra@atlas.cz

Neváhejte - platí pouze do 10. 6. 2006

adresa - Lysá nad Labem,
Masarykova 1102 - 

v budově pečovatelské služby
tel. 325 511 801, 604 293 150, 724 024 525

Přijďte se informovat 
na nejvýhodnější ceny povinného ručení 

a pojištění domácnosti, sleva až 13 %. 

Těšíme se na Vaši návštěvu vždy v pondělí
a středu od 9 -12 13 -16,30 hodin.

KLUB DOBRÉ
ZPRÁVY

Občanské sdružení pro děti a mládež
e-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779

P. O. BOX 19, Lysá nad Labem, 289 22

Příměstský tábor
Lysá nad Labem
Vážení rodiče, milé děti,

dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstském
táboře.

I. turnus: 7. 8. - 11. 8. 2006
Písmáci - vznik písma, knihtisk, archeologie - (nejen svaly,

i rozum)
II. turnus: 14. 8. - 18. 8. 2006

Týden v Noemově arše, velcí maňásci (možnost si zahrát divadlo)

Cena tábora: 900 Kč/1 dítě/1 turnus

Místo příměstského tábora: Dětský areál Čechova ulice,
Lysá nad Labem, v čase od 06.30 do 16.00 hodin

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

budete moci vyzkoušet dané dovednosti. 

Bližší informace na telefonním čísle 739 524 779 u pí. Benešové
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Sokolský triatlon v Lysé
Sokolský triatlon, který se konal vždy na rozhraní prázd-

nin, bude letos s ohledem na Všesokolský slet  uspořádán již
v neděli 18. června. Letos je to již 19. ročník tohoto tradičního závodu.
Jako každoročně zveme k účasti borce od žactva po seniory, a to v muž-
ských i ženských kategoriích. 

Délka tratě je vypsána  pro jednotlivé kategorie takto (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 náměs-
tí a slavnostní zahájení závodu v 8,30. Poté se závodníci přesunou po vlast-
ní 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

A protože závod není jen pro vrcholové závodníky, zveme všechny, kteří
si chtějí prověřit svoji fyzickou zdatnost, k účasti na tomto náročném, ale
hezkém závodu.

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem
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Hokejový tým Maxi Real Lysá nad Labem bojoval o titul
Mistra ČR amatérů

Hokejový tým Maxi Real Lysá
nad Labem se ve dnech 31. března
- 2. dubna 2006 zúčastnil 1. roční-
ku otevřeného Mistrovství České
republiky amatérů v Nymburce.
Turnaje se zúčastnilo 10 týmů,
které byly rozděleny do dvou sku-
pin, kde sehrály vzájemné zápasy.

Z každé skupiny postupovaly
první čtyři týmy do vyřazovací
části turnaje. Cílem lyských

hokejistů bylo šetřit síly,
postoupit ze skupiny a ve vyřazo-
vací části hrát jako o život.
Konkurenty Maxi Real v tabulce
A byly týmy Bohemians Praha,
Bajkeři Benešov, Grey Grizzlies
Hořice a JETCON Chomutov.
Výsledky utkání ve skupině byly:
MR - Bohemians 3:4, MR -
Chomutov 3:8, MR - Benešov 3:2
a MR - Hořice 3:3. Skupinu
vyhráli s přehledem hokejisté
Bohemians se čtyřmi výhrami,
lyský tým nakonec postupoval ze
4. místa. Ve skupině B excelovali
Holoubci Karlovy Vary a Rangers
Kopřivnice. Naopak nejslabším
týmem byl FOREZ Lanškroun,
který nakonec skončil nejen na
posledním místě tabulky, ale
i celého turnaje.

Ve čtvrtfinále se tým Maxi Real
utkal s favorizovanými Holoubky.
Zápas skončil v normální hrací
době 2:2 a rozhodovaly samostat-
né nájezdy. V nich naši hokejisté
vyhráli a postoupili do boje
o medaile. Před sebou však  měli
velmi těžké semifinále. S týmem

JETCON Chomutov již hokejisté
jednou obdrželi ostudnou porážku
3:8 v tabulce A, a tak nebylo divu,
že na semifinálové utkání nastu-
povali s respektem. Nakonec však
převládl pocit, že není co ztratit
a všichni hokejisté Maxi Real se
do utkání vrhli po hlavě. Nešetřilo
se útočnými fauly na obou stra-
nách, Chomutov se dostával do
úzkých, neboť zápas byl velmi
vyrovnaný, dlouhou dobu nepadl
žádný gól. Na drsnost svých hoke-
jistů nakonec doplatil právě náš
tým, kdy byl na deset minut
vyloučen nejproduktivnější hráč,
což pravděpodobně utkání roz-
hodlo a skončilo 1:0 ve prospěch
JETCONU.

Po takto nešťastně prohraném
zápase ještě čekal naše borce
zápas o 3.místo s týmem HC
Průhonice. Naši hokejisté se rych-
le ujali vedení 2:0 a vše vypadalo,
že si lyský tým odveze alespoň
bronzové medaile. Bohužel  po
opakovaných sporných výrocích
rozhodčího  ztratil tým koncentra-
ci a obdržel dva rychlé, nešťastné
góly a na konci hrací doby byl
stav nerozhodný 2:2. Čekalo se na
samostatné nájezdy, kdy přece jen
pevnější nervy nakonec měly
hokejové hvězdy z Průhonic a tým
Maxi Real odsunuly definitivně na
konečné 4. místo. Pro naše chlap-
ce však i to byl velký úspěch, pře-
stože odjížděli domů s nepříjem-
ným pocitem, že rozhodčí nebyli
úplně objektivní a v posledních

dvou utkání lysáky „zařízli“.
Konečné pořadí turnaje bylo

následující:
1. Grey Grizzlies Hořice
2. JETCON Chomutov
3. HC Průhonice
4. Maxi Real Lysá nad Labem
5. Bohemians Praha
6. Holoubci Karlovy Vary
7. Rangers Kopřivnice
8. Vlkan team
9. Bajkeři Benešov
10. Forez Lanškroun

Na závěr je potřeba konstato-
vat, že tým Maxi Real skvěle
reprezentoval naše
město a v těžké kon-
kurenci mu jen
o vlásek uniklo
vítězství v turnaji.
A to převážně ze
soupeři z měst
s hokejovou tradicí
a silným zázemím,
zejména vlastními
zimními stadiony.
Vždyť za převážnou
většinu mužstev
nastupovali done-
dávna aktivní profe-
sionální hokejisté
z 1. nebo 2. ligy. 

Velký dík patří
hlavním sponzo-
rům bez jejichž
finanční podpory
by nebylo možné se
turnaje zúčastnit:

Maxi Real CZ
s.r.o. Lysá nad

Labem - generální partner,
Pneuservis Mašek Lysá nad
Labem, Quality Top - reklamní
a produkční agentura Lysá nad
Labem, Muzeum komunismu
Praha

Pokud i Vy chcete podporovat
hokejový tým  Maxi Real Lysá
nad Labem, kontaktujte nás pro-
sím na e-mailové adrese
michal.toman@maxireal.cz. Re
klamu pro Vaši firmu rádi zajistí-
me na dalších celorepublikových
turnajích včetně utkání v Sazka
Areně Praha.


