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V dnešním čísle najdete:

● Informace o zástavbě
Fruty - leták

● Rekonstrukce Masarykovy
ulice - str. 4

● Výstavba nové MŠ - str. 4
● Nová kulturní památka -

str. 5
● Mateřské centrum v Lysé

- str. 8
● Běh zámeckou zahradou -

str. 20
● Úspěchy našich veslařů -

str. 20

Poseidon

Pranostiky
● Zářijové pršení prospívá

osení.

● Na sv. Jiljí (1.9.) hrozen, 
na Michala (29.9.) sklizeň.

● Je-li na sv. Václava (28.9.) 
slunečno, bude i dva týdny 
po něm.

● Mokro o sv. Michalu (29.9.),
studeno o Štědrém dnu.

Polabské variace 2008
„Ve stínu zahrad“

Po prázdninovém a zábavou
hýřícím programu přichází čas na
zklidnění a zamyšlení. Prostor
k tomu nabízí již více než pat-
náctiletá tradice Dnů evropské-
ho dědictví. Město Lysá nad
Labem tentokrát symbolicky

vstoupí do šera zámeckých parků
(Libosad a Bludnice). Abychom
nesešli z cesty poznání, bude nad
námi bdít skupina zasvěcenců
z oblasti zahradní a krajinářské
tvorby. Nebudou však sami. 

sobota 13. 9. 2008
Zámecký park Lysá nad Labem
9.00-11.00 přednáška „Historie zámeckých parků v Lysé

nad Labem“ a prohlídka zámeckého parku
s Ing. Veronikou Pincovou z Výzkumného ústavu
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
v Průhonicích 

11.00-12.00 přednáška „Zelené idyly aneb co historické
zahrady lidem dávaly a dávají“ Ing. Gražyna
Duintjer Tebbens Novotná ze Společnosti pro
zahradní a krajinářskou tvorbu 

12.00-13.00 přednáška „Současné využití historických
zahrad na příkladu průhonického parku“
Ing. Ivan Staňa ze Společnosti pro zahradní a kraji-
nářskou tvorbu 

13.00 Společná výsadba stromu u příležitosti 5. výročí
zapsání historického centra města za městskou
památkovou zónu 

15.00-16.00 přednáška „Zámecký park z pohledu P. Josefa
Vojáčka“ PaedDr. Marie Kořínková - kronikář
města

16.00-17.00 zkouška souboru MUSICA FLOREA
na večerní koncert

17.00-18.00 přednáška „Rytec M. H. Rentz a barokní kultu-
ra“ PhDr. Jiří Šerých 

18.00-19.00 přednáška „Barokní hudební slavnosti“
Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. 
- ředitel festivalů THEATRUM KUKS

20.00-21.00 Koncert v zámeckých zahradách v podání sou-
boru MUSICA FLOREA pod uměleckým vede-
ním Marka Štryncla, zakončený
OHŇOSTROJEM Pavla Cézy

9.00-18.00 výstava o historii a současnosti zámeckého parku
v Lysé n. L.

neděle 14. 9. 2008
Zámecký park Lysá nad Labem
9.00-18.00 výstava o historii a současnosti zámeckého parku 

v Lysé n. L.

Zvonice kostela Narození sv. Jana Křtitele v Lysá nad Labem
13.00-16.00 zpřístupnění zvonice

Pokud na nás sv. Petr pohlédne
shovívavým okem a přispěje svou
trochou do sobotního programu,
budeme mít za sebou nevšední
zážitky v památce zahradního
umění, která stále není plně doce-
něna a která čeká na důstojnou
rehabilitaci. Jsou ale naše zámec-
ké parky opravdu mimořádné?
Jak si vedou v porovnání s ostat-
ními? A mají naše parky nějaké
„sourozence“? 

Odpovědi na tyto otázky bude-
me hledat v sobotu 20. 9. 2008
při autobusovém výletu Za
zámeckými parky. S odborným
průvodcem a zámeckými zahrad-
níky se zaměříme na parky a snad
i zámky Sychrov, Smiřice a Dob-
řenice. Případní zájemci o rezer-
vace míst se mohou evidovat
v Městské knihovně Lysá n. L.
Rezervační poplatek ve výši
150 Kč bude využit na zaplacení
autobusu. Předpokládané vstupné
do navštívených objektů bude cca
200 Kč.

Ze soudku hudebního umění
pak znovu okusíme plným douš-
kem při Podzimním koncertu na
Bon Repos. V neděli 5. října
2008 nám v 15.00 a v 17.30 své
brány otevře zrekonstruovaný
Čínský pavilon, abychom vys-
lechli hudbu do zahrad „Subtilia
sub tilia aneb něžnosti pod
Lipou“. Pro své umění a vzácné
porozumění šporkovu odkazu
jsme oslovili našeho dvorního
hudebníka, uměleckého vedoucí-
ho soboru Ritornello pana Mi-
chaela Pospíšila. Vstupenky na
koncert v ceně 50 Kč je možné
zakoupit v Městské knihovně
Lysá n. L. a na obecním úřadě ve
Staré Lysé. Podzimní krajinou nás
spolehlivě až ke kapli sv.
Jeronýma doveze z lyského
náměstí za 30 Kč autobus pana
Kučery. 

S přáním pěkného babího léta
a na viděnou pod logem
Polabských variací, jehož auto-
rem je malíř Jan Severa se s Vámi
těšíme na viděnou.

Za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda 

P o l a b s k é  v a r i a c e  2 0 0 8  s e  u s k u t e č ň u j í  z a  f i n a n č n í  p o d p o r y  
m ě s t a  L y s á  n a d  L a b e m  a  S t ř e d o č e s k é h o  k r a j e
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Během prázdnin se už tradičně snížila
frekvence jednání, a to z pochopitelných
důvodů čerpání dovolených. V průběhu
dvou měsíců se konala tři jednání rady
města a zastupitelstvo se sešlo na pracov-
ní schůzce, při níž byly představeny
architektonické návrhy na zástavbu býva-
lé Fruty. V úvodu článku se ještě vrátíme
do konce června k 13. jednání, aby byly
informace kompletní.

13. jednání rady města se konalo
24. 6. 2008. V prvním obsáhlém bodu
rada schválila vyhlášení veřejné zakázky
na zajištění služeb spojených s likvidací
odpadů na území města. Zadávací doku-
mentace byla konzultována s Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže. Za
období 4 let se předpokládají náklady na
likvidaci odpadů ve výši 22 mil.
Kč. Současně rada jmenovala 5-člennou
komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek. Kromě 3 členů zastupitelstva
jsou v komisi i dva odborníci z Prahy,
kteří mají dlouholeté zkušenosti s provo-
zem odpadového hospodářství. 

V bodu č. 5 rada schválila „generál-
ního“ dodavatele na revize a opravy
všech výtahů v majetku města, jímž se
stala firma VVS - české výtahy z Prahy
9, hlavně s ohledem na dobré zkušenosti
z minula. Výsledkem by mělo být sníže-
ní nákladů na údržbu výtahů. V č. 8 bylo
schváleno uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou FABREALSTAV ze Všetat na opra-
vu fasády ZŠ TGM v Litoli celkem za
3,5 mil. Kč. Letos by měla být provede-
na I. etapa za 1,6 mil. Kč, II. etapa za 1,9
mil. Kč v příštím roce. V bodu č. 12 se
opakovně projednávaly statuty kulturní-
ho fondu a fondu sportu a volného času.
Po úpravě bylo znění schváleno a zastu-
pitelstvo s nimi bude seznámeno na záři-
jovém zasedání. Druhá část předložené-
ho materiálu - dotační systém pro spor-
tovní a společenské organizace - rada
města vrátila k doplnění a projednání
v kulturní a sportovní komisi. Třetí část,
nově navržený grantový program na
opravy a rekonstrukce sportovních areá-
lů, byla radou odmítnuta. Příspěvky na
opravy sportovišť budou poskytovány na
základě individuálních žádostí, tj. jako
doposud. V bodu č. 13 se rozvinula delší
diskuse, protože se hovořilo o umísťová-
ní dětí do školních družin ve městě.
Z podkladové zprávy vyplynulo, že
v krátké době by mohly nastat problémy
s kapacitou, protože se ve školách ve
větším počtu vyskytují děti z Milovic,
které družinu využívají. Řešením je
vybudování 2 nových družinových oddě-
lení s předpokládanými náklady 150 tis.
Kč. Pan místostarosta Sedláček byl
pověřen jednáním s vedením města
Milovice, aby tyto náklady Milovice
uhradily celé nebo alespoň v rozhodující
míře. Obdobná situace je i ve školním
stravování, kdy se 500 obědů denně
z Eurestu dováží do Milovic. Zařízení
kuchyně a energie platí Lysá a poskytuje
tak Milovicím výhodný servis zdarma.
Také o této nemalé částce bude jednat
p.Sedláček.

V předposledním bodu č. 23 rada
vzala na vědomí informaci o přípravě
nového územního plánu města. Vzhle-

dem k rozsahu prací byl prodloužen ter-
mín pro podávání podnětů občanů do
konce října 2008. V závěrečném bodu
rada vzala na vědomí odstoupení p.
Pavla Tomana z kontrolního výboru. Pro
doplnění počtu členů budou osloveny
nejprve volební strany, které dosud
neměly ve výboru svého zástupce.

14. jednání rady města se konalo 22.
7. 2008. Vzhledem k 3-týdenní přestávce
se program rozrostl na 50 bodů, ale 33
z nich se týkalo bytových a nebytových
prostor, pozemků a věcných břemen,
a tak z ostatních bodů vybírám zase ty
čtenářsky zajímavé. V bodu č. 26 rada
města schválila vyhrazení 1 parkovacího
místa na Školním náměstí od držitele
průkazu ZTP. V následujícím bodu byla
posouzena jediná došlá nabídka na zpra-
cování jednostupňového projektu na
výstavbu chodníku od křižovatky Sojo-
vická - V Polích po křižovatku Sojovická
- K Bažantnici. Nabídka se zdála členům
rady finančně nadsazená, proto byla
zakázka zrušena a bude vyhlášena znovu.

V souvislosti s výstavbou Domova
důchodců bude třeba přemístit garáž
mysliveckého sdružení. Pozemek již byl
vybrán na výjezdu z města směrem na
Milovice a v bodu č. 31 se vybíral doda-
vatel pro výstavbu stodoly - garáže. 
Z 6 oslovených stavebních firem dorazi-
ly 2 nabídky, z nichž rada vybrala firmu
Maxireal, s.r.o. Náklady na stavbu budou
kolem 1 mil. Kč.

Obsáhlý podkladový materiál byl k č.
37, v němž se jednalo o stavu zařízení ve
školních kuchyních. Rada vzala na vědo-
mí plán obnovy kuchyňského zařízení,
ale v dalším kroku se bude pokračovat až
po zjištění, zda lze získat dotaci z někte-
rého vypsaného grantu. V bodu č. 39
rada schválila příspěvek 20 tis. Kč Klubu
přátel dechové hudby na přehlídku
dechovek ve Slovinsku. V dalším bodu
bylo schváleno zasílání Listů elektronic-
ky těm zájemcům, kteří sdělí svou mailo-
vou adresu. Bezplatný zkušební režim
poběží do konce roku a podle zájmu rada
rozhodne o dalším postupu. Zajímavým
bodem bylo č. 43, kde se projednávalo
zabezpečení školního areálu Komen-
ského před vstupem nepovolaných osob.
Řešení pomocí vrátných v recepci vychá-
zí jako nejnákladnější, veškeré náklady
by muselo hradit město, a tak rada roz-
hodla vypsat veřejnou zakázku na zabez-
pečení elektronicky, kdy k otevření dveří
slouží čipové karty. V následujícím bodu
se hovořilo o nutnosti zajistit další místa
v mateřských školách ve městě. Jako
schůdné se jeví rozšíření MŠ v Bran-
dlově ulici o 2 oddělení v nové budově.
Do konce prázdnin bude vypsáno výbě-
rové řízení na zpracovatele projektu
a současně se budou zjišťovat možnosti
získání dotace. Další bod se týkal posled-
ních věcí člověka. Pan místostarosta
Sedláček předložil návrh na výstavbu
nové smuteční obřadní síně včetně kre-
matoria. U ostatních radních však s nápa-
dem nepochodil. V posledním bodu rada
neměla námitky proti odprodeji pozemku
72 m2 v areálu bývalé Fruty, který je nyní
ve vlastnictví státu, budoucímu investoru
nové zástavby.

15. jednání rady města se konalo 5.
8. 2008. Tentokrát program čítal jen 26
bodů a i průběh byl svižný. Také tento-
krát tvořily polovinu jednacích bodů
záležitosti kolem bytových a nebytových
prostor, pozemků a věcných břemen.
Ještě před prvním jednacím bodem se
rozvinula diskuse kolem dosavadního
jednání s vedením Milovic o úhradě
nákladů na rozšíření školní družiny
a úhradě vynaložených nákladů na vaře-
ní obědů pro milovické školy. Jak to
vypadá, s první částí nebudou problémy,
ale u druhé položky se tím bude zastupi-
telstvo v Milovicích zabývat až po 20.
září. Pokud do konce září nedojde
z Milovic uspokojivý návrh, přestane
Eurest Lysá n. L. teplou stravu do
Milovic dodávat.

V bodu č.1 se posuzovaly nabídky
na zpracování dokumentace pro nový
sběrný dvůr pro odpady z města. Byly
doručeny 2 nabídky, ale pro formální
nedostatky rada zakázku zrušila a zadá-
ní se zveřejní znovu. Je nutné, aby i for-
mality byly v pořádku, protože město
bude žádat o dotaci na výstavbu dvora
z operačního programu Životní prostře-
dí. Diskuse se rozvinula i kolem druhé-
ho bodu, kde se jednalo o zvýšení
měsíčního nájemného od 1. 1. 2009 pro
městské byty v Lysé nad Labem. U vět-
šiny bytů I. kategorie se sazba za m2

sjednocuje na 34,- Kč, u II. kategorie na
27,- Kč, u III. kategorie na 21,- Kč a IV.
kategorie na 17,- Kč. Sazba u bytů
v Milovicích-Mladé, kde je pouze I.
kategorie, je rovněž 34,- Kč. Zvýšení
nájemného se netýká bytů s předplace-
ným nájmem.

V bodu č. 13 rad měst schválila
smlouvu o dílo s firmou PEMI z Kos-
tomlat n. L., která za 63 tis. Kč opraví 
2 balkony v č.p. 1370 v Jedličkově ulici,
které jsou v havarijním stavu. V bodu 
č. 16 bylo doporučeno zařadit do rozpo-
čtu na rok 2009 částku 120 tis. Kč, na
nátěr soklové části a hydrofobizaci
zámecké zdi od fary k vstupní bráně.
Tím by byla ukončena generální oprava
zdi, která tím bude zajištěna opět 
na řadu budoucích let. Pak se bude čekat
jen na osazení postupně opravova-
ných váz.

Obsáhle se diskutovalo v bodu č. 18,
kde TJ Sokol opakovaně nabídl městu
k odkoupení objekt kina. Finanční před-
stava je však poměrně vysoká za objekt,
který není v dobrém stavebním stavu
a navíc omezený prostor nedává mož-
nost dalšímu rozvoji. Proto vedení města
zpracuje záměr možné směny pozemků
a předloží radě města návrh na vybudo-
vání nových sportovišť.

V dalším bodu se rovněž diskutovalo,
a sice o rekonstrukci školních kotelen.
Používané plynové kotle ve školách po
20 letech užívání mají svá nejlepší léta
za sebou. Návrh spočívá v obměně
kotelny v ZŠ Komenského za nový typ,
odkud by se teplo horkovodem vedlo do
Masarykovy školy (staronové) a do ZŠ
Hrozného. Systém by mohl být doplněn
o mikroturbínu, která by využívala zbyt-
kového tepla ze spalin na výrobu elek-
trické energie. Moderní řešení má snad

jen jediný háček (spíše hák) - peníze.
Proto bylo v tomto bodě jednání přeru-
šeno a bude se pokračovat až poté, co
projektový manažer zjistí, zda a jaké
jsou možnosti města získat dotaci na
uvedenou akci. Výhodou je, že celou
akci lze rozdělit na 3 části (kotelna, hor-
kovod, mikroturbína) a každou z nich
řešit samostatně jednu po druhé.

V bodu č. 22 rada města pověřila
JUDr. Drábka, právníka města, aby pod-
nikl potřebné kroky k ukončení členství
města ve společnosti Ekospal s.r.o.
Formálně bylo členství města ukončeno
kolem roku 1996, ale po právní stránce
nebyla záležitost dotažena do konce
a město stále figuruje v Ekospalu jako
1/3-nový společník.

V následujícím bodu se projevil vliv
letní sezóny a s tím spojené občasné
narušování nočního klidu. Po konzultaci
s odborem dozoru a kontroly Minister-
stva vnitra ČR bylo doporučeno, aby ve
dvou bodech byla upravena obecně
závazná vyhláška č. 3/2006, která se
týká zajišťování veřejného pořádku.
OZV bude předložena zastupitelstvu ke
schválení.

Bod č. 25 přispěje ke zlepšení pro-
středí na radnici. Rada schválila firmu
KAZA z Dolní Krupé, aby vymalovala
chodby v nové budově i ve staré radnici.
Po 5 letech provozu to rozhodně není
přepych. Posledním bodem bylo schvá-
lení prodeje pozemků města o výměře
cca 3,8 ha podnikateli p. Charamzovi za
cenu 10 Kč/m2. Jedná se o podmáčené
pozemky za Okrouhlíkem směrem na
Stratov. Zkušenosti ukázaly, že pozemky
nejsou vhodné ani jako louky ani pastvi-
ny a možným řešením je výstavba rybní-
ků. Závěrečné slovo zde bude mít zastu-
pitelstvo. 

Pracovní zasedání zastupitelstva
města se konalo 6. 8. 2008. Jediným
bodem programu byla prezentace firmy
MS Development, při níž Ing. arch.
Michal Šourek představil 5 architekto-
nických návrhů z různých ateliérů, jak
by mohla vypadat budoucí zástavba
v areálu bývalé Fruty. Celý areál je roz-
dělen do sekcí a každá sekce má přede-
psán obsah. Před přítomnými defilovaly
na plátně nápady jednotlivých ateliérů
a podle dotazů z publika lze soudit, že
některé z nich se opravdu líbily.
Nejzajímavější byly pohledy ve trojroz-
měrném zobrazení, které představují
navržené objekty velmi názorně a i laik
může říci, zda se mu návrh líbí či niko-
liv. Jednotlivé návrhy bude posuzovat
komise, v němž má město také zastoupe-
ní - jsou jimi členové zastupitelstva Ing.
Vladislav Šťastný a Václav Houštecký.
Ani veřejnost nepřijde zkrátka - podobná
prezentace pro všechny zájemce se při-
pravuje na začátek září pravděpodobně
v městském kině. Přesné údaje budou
zveřejněny na plakátech a na stránkách
města.

16. jednání rady města se konalo
26. 8. 2008 a vzhledem k redakční uzá-
věrce si přečtete informace v příštím
čísle. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Lysá nad Labem:
architektonický workshop na projekt 

Sluníčková zahrada 
Společnost MS development

vyhlásila workshop na urbanistic-
ko-architektonické řešení zástav-
by někdejšího areálu Fruty v Lysé
nad Labem. Jde o území o rozlo-
ze takřka dvou hektarů nedaleko
centra Lysé, jehož část developer
získal od města formou pronájmu
a pozdějšího odkupu, zatímco
druhou koupil od soukromého
majitele. Na tomto území má
vzniknout rezidenční komplex
s celkem 270 byty ve středním
cenovém segmentu, vedle něj
obchodní a společenské centrum,
kde bude mj. i sál pro čtyři sta
návštěvníků a bazén. „Celkem
předpokládáme investice ve výši
tři čtvrtě miliardy korun. Celý
projekt by měl být hotov v roce
2011,“ říká Michal Šourek ze
společnosti MS development.

Workshopu se zúčastní pět
vyzvaných ateliérů: Jiran Kohout
architekti, Podlipný & Sladký
Architekti, Ateliér 38, Projektil
a MS architekti. O výsledcích
workshopu rozhodnou největší
měrou právě architekti, jejichž
práce budou soutěžit. Na samotné
soutěžící totiž v hlasování připadá
polovina hlasů, zatímco developer
jich má jen 20 %. Zbytek připadá
na zástupce města Lysá nad
Labem a marketingového poradce
z realitní kanceláře Lexxus. Podle
architekta Michala Kohouta se
tento netradiční způsob soutěže
u nás v poslední době objevuje
stále častěji: „Architekti jsou
sebevědomější a nebojí se spolu-
pracovat i s konkurencí.“ 

SF/pb

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

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa
majetku tel. 325 510 231.

referent SM Durdanová A.

Přistavování kontejnerů v měsíci
září 2008 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO
Sídliště 1x TDO, 1x BIO 
Kačín 1x TDO, 1x BIO Na
Mlíčníku 1x TDO, lx BIO 
Litol, K Borku 1x TDO, 1x BIO 
u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO

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

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod
14:00 hod

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO

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

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

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

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

l. sobota:
6.9.2008

3. sobota:
20.9.2008

3. pondělí:
15.9.2008

3. úterý:
16.9.2008

3. středa:
17.9.2008

3. čtvrtek:
18.9.2008

3. pátek:
19.9.2008

PROVOZNÍ DOBA SEPARAČNÍHO DVORA
Celoročně je otevřen Separační dvůr (kromě svátků) v ul. Pivovarská

(naproti hasičárně) pro ty, kteří nechtějí čekat na termín přistavení kon-
tejnerů dle rozpisu. Lze zde odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu
pro občany zdarma (max 50 kg) a živnostníci, kteří nemají smlouvu
o likvidaci odpadu, za úplatu.

Pondělí               9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota                9.00 - 12.00

Od března do listopadu 2008 jsou přistavovány velkoobjemové kon-
tejnery dle rozpisu, který je vyvěšen na stanovištích.

Durdanová Alena, odbor SMI

INFORMACE
25. 7. 2008 byly spuštěny oficiální internetové stránky Městské

policie Lysá nad Labem www.mplysa.cz. Na stránkách mají zájemci
možnost dozvědět se informace od - zajímavostí ze služby strážníkú
(tzv. svodka událostí) přes historii, fotogalerii preventivních akcí
apod. až po databázi odchycených psů a nálezů.

Luděk Přibyl

Informace
Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku o místních

poplatcích, která mimo jiného ukládá u poplatku ze vstupné-
ho povinnosti:

1) Poplatník je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce
oznámit odboru školství a kultury na příslušném formuláři (přílo-
ha č. 1 OZV č. 2/2007) místo a den pořádání akce, počet vstupe-
nek daných do prodeje na tuto akci a výši poplatku umožňujícího
vstup na akci.

2) Do 14 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat
správci poplatku přiznání k poplatku na příslušném formuláři
(příloha č. 2 OZV č.2/2007) obsahujícím název a datum konání
akce, počet prodaných vstupenek a celkovou částku vybraného
vstupného sníženou o DPH, byla-li ve vstupném obsažena.

Tiskopisy jsou k dispozici i na stránkách města www.mestoly-
sa.cz ve složce Informační tabule, OZV a nařízení rady.

Zastupitelstvo města dne 26. 3. 2008 schválilo OZV č. 2/2008
o místních poplatcích,kterou se doplňuje OZV č. 9/2005 a OZV
č. 2/2007. 

Ing. Polenová Ivana

Příprava nového územního plánu 
Lysá nad Labem

Jak už jsme Vás informovali v květnových Listech, město Lysá
nad Labem připravuje zpracování nového Územního plánu Lysá
nad Labem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Obracíme se na občany tohoto města, na vlastníky nemovitostí
a na podnikatele v katastrálních územích Lysá nad Labem a Litol,
aby své případné podněty související s tvorbou nového územního
plánu zaslali na

Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad. Lhůta je pro-
dloužena do 30. 10. 2008.

Jiřina Čížková

Informace pro občany
Na městské policii jsou zdarma

k dispozici sáčky na psí exkrementy.
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Výstavba nové mateřské školy 
Je v Lysé nad Labem reálná

výstavba nové dvoutřídní ma-
teřské školy s potřebným záze-
mím a příslušenstvím?

V současné době jsou ve městě
čtyři mateřské školy, z toho dvě na
sídlišti s kapacitou 68 + 50 dětí.
Další MŠ je v Brandlově ulici
s kapacitou 100 dětí a v Mírové
ulici v Litoli pro 50 dětí.

Vzhledem k pomalu, ale neu-
stále rostoucímu počtu obyvatel
města a jeho postupnému „mlád-
nutí“ dochází k potřebě navýšení
počtu míst v mateřských škol-
kách. Podle demografického
výhledu by město mělo v dlouho-
dobém horizontu vyjít s rozšíře-
ním o dvě nová oddělení pro cca
50 dětí. V podstatě jde o obnovení
kapacity MŠ o kapacitu bývalé
MŠ v centru města, v Zahradní
ulici. Tato školka zrušená ve
volebním období 1998 až 2002
měla rovněž kapacitu 50 dětí.

Návrh nové školky vychází
z osvědčené koncepce - projektu
menší MŠ na sídlišti a možného
použití technologie rychlé výstav-

by - dřevostavby. Takovou stavbu
dle propočtu v cenách roku 2008
by bylo možno realizovat za část-
ku cca do 7 mil. Kč (bez DPH).
Tu lze při včasné projektové pří-
pravě realizovat již příští rok ve
velice krátkém časovém úseku
a to i pomocí úvěru. V současném
rozpočtu města není s projektovou
přípravou této konkrétní stavby
počítáno. 

Jako optimální pro umístění
nové MŠ by mohl být městský
pozemek na rohu Brandlovy
a Čechovy ulici s přístupem
z Čechovy ulice. Ze stávající MŠ
by byly napojeny sítě. Město
výhledově počítá po provedených
restitucích se získáním církevního
pozemku v Čechově ulici, na kte-
rém je nefunkční koupaliště,
v minulosti vybudované Kovonou
a dětský areál.

Konečnou „Zelenou“ výstavbě
mateřské školky však musí dát
svým rozhodnutím Zastupitelstvo
města.

Tomáš Sedláček,
místostarosta

Den bez aut
aneb pěšky, vlakem,

na kole

V rámci pátého ročníku Dne
bez aut (22. září) jsme letos zařa-
dili dvě zajímavé akce. Nejprve se
zaměříme na trasu Labské cyklos-
tezky, kterou město Lysá nad
Labem projekčně připravuje od
roku 2003. Start cyklojízdy bude
v pátek 19. 9. 2008 v 16 hodin
u staré radnice. Cvičně si proje-
deme část úseku plánované cyk-
lostezky. Závěr bude jako tradičně
u táboráku v Byšičkách (občer-
stvení s sebou). Návrat účastníků

cyklojízdy zpět bude individuální.
Druhou již avizovanou akcí

bude dokončení značení naučné
stezky Lysá nad Labem - Čelá-
kovice. Start pro zájemce o pro-
cházku polabskou krajinou je ten-
tokrát v neděli 21. 9. 2008 v 8.10
na nádraží ČD Lysá (vlak odjíž-
dí v 8.22). Budeme značit zbytek
úseku Čelákovice - sv. Václav,
a protože půjdeme lesem, nezapo-
meňte si s sebou svačinu a vhod-
nou obuv.

Za odbor ŽP
Stanislav Svoboda

V průběhu letních prázdnin
probíhalo otevřené podlimitní
řízení na výběr zhotovitele stavby
„Rekonstrukce Masarykovy uli-
ce“. O uzavření smlouvy o dílo
bude jednat Zastupitelstvo města
dne 10. 9. 2008 a po uplynutí
správních lhůt bude smlouva uza-
vřena. Zahájení stavby se předpo-

kládá na přelomu měsíce září
a října letošního roku. O zahájení
stavby budou majitelé nemovitos-
tí v ulici Masarykova informováni
prostřednictvím oznámení do
domovních poštovních schránek.

Jana Javorčíková,
projektový manažer,

město Lysá nad Labem

Rekonstrukce Masarykovy
ulice 

Péči o veřejnou zeleň má dle
smlouvy na starosti fi A.S.A. s.r.o.
se sídlem v ul. Čapkova 598 Lysá
nad Labem. Vzhledem k teplému
létu se fi rozhodla posílit zalévání

výsadeb o výkonnější kropící vůz
LIAZ typ L 110 s nádrží o objemu
7 kub. vody (viz. foto), což odbor
SMI vítá.

Odbor SMI

Zalévání výsadeb

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

Kříženec vlčáka a knírače č. 11
- pes, stáří 3 roky, vyrovnaný,

klidný, vhodný na zahradu

Kříženec jezevčíka č. 32
- pes, stáří 3 roky, klidný, vhodný
do rodiny

Štěně německého ovčáka č. 37
- fena, stáří 5 měsíců, tempera-
mentní,hlídací

Kříženec pudla č. 39
- pes, stáří 3 roky, klidný, vhodný
do rodiny ke starším lidem

Kříženec č. 41
- pes, stáří 3 roky, hravý, kama-
rádský

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
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.
Hrabanov č.p. 535, tel. 325 551
221, nebo na tel. 723 342 174
p. Čápová. V útulku jsou umístě-
ni i pejsci z jiných měst a obcí.
Můžete si je 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 projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Alena Durdanová

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Zájemci o měsíčník Listy
1) o zasílání v tištěné podobě se mohou přihlásit na adrese 

frankeova@mestolysa.cz
2) o zasílání v elektronické podobě e-mailem se mohou 

přihlásit na adrese virava@mestolysa.cz
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Blahopřejeme
„Jen otevřená mysl má ještě místo pro nové poznání. To
co je přebytečné a opotřebované, je třeba vyhodit, aby
se uvolnilo místo tomu, co se ještě máme naučit.“

Robert Fulghum

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří 

oslavili své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

95 let
Marie Štěpánová

94 let
Marie Rylichová

93 let
Anna Fischerová

91 let
Lidmila Marešová

90 let
Anna Pavlíková
Stanislav Ježek

85 let
Věra Šlechtová

Miroslava Víchová
Marie Brázdová
Zdeněk Pospíšil

80 let
Zdeňka Charvátová

Václav Dovolil
Jaroslav Samolák
Anežka Kubátová

Ludmila Zahrádková
Jaruška Rubešová

Marie Vacková

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

12.7-14.9. Výstava fotografií Jana Klabana
Lysá nad Labem - Kuks - Vysoké Tatry v Muzeu B. Hrozného

2.9. Toulky českou minulostí
Od 16,30 hod. beseda v MěK - www.knihovnalysa.cz

4.-7.9. Výstava Polabský knižní veletrh
Výstaviště - www.vll.cz

4.-7.9. Výstava Železničního modelářského kroužku na nádraží 
a výstavišti
www.zmk-lysa.org

5.9. Zanikající kina - vernisáž výstavy fotografií M. Plitze,
Projekce archivních krátkometrážních filmů v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

6.9. Běh zámeckou zahradou
Prezentace v 12,30 hod. - www.sokol-lysa.cz

6.9. Cyklovýlet do Hlavence
www.spolekrodakulysa.cz

6.9. Cyklovýlet krajem kolem Jizery
www.cyklocesty.cz

6.9. Odpoledne pro parníček
Zábavné odpoledne v letním kině - www.mcparnicek.cz

11.,18.,25.9. Břišní tance pro děti
Od 16,00 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

11.,18.,25.9. Břišní tance pro ženy
Od 17,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

11.,25.9. Kurz drátování
Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

12.9. Justin Lavash - kytara, zpěv (London) 
Koncert v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

13.9. Orientační běh ve Dvorcích
www.acsborlysa.spc-net.cz

13.-14.9. Dny evropského dědictví
Přednášky, koncert, ohňostroj v zámeckém parku
Výstava fotografií, prohlídka areálu Evangelického sboru
Přístup na zvonici kostela sv. Jana Křtitele

19.9. CHARLIE UND DIANA BLUES BAND 
Koncert v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

19.9. Cyklovýlet po plánované Labské cyklostezce (akce v rámci
„Dne bez aut“)
Odjezd v 16 hod. od staré radnice

19.-21.9. Kůň 2008
Výstaviště - www.vll.cz

20.9. Zájezd za zámeckými parky (Sychrov, Smiřice. Dobřenice)
(rezervace míst v Městské knihovně)

21.9. Dokončení značení naučné stezky Lysá - Čelákovice 
(akce v rámci „Dne bez aut“) - Start v 8,10 hod. na nádraží

23.9. Přednáška o křesťanství a zamyšlení nad duchovní dimenzí
lidského života
Od 19,00 hod. na faře na nám. B. Hrozného 7 - www.kurzyalfa.cz

24.9. JAZZVEČER 
(Jam session - Tony Viktora/kytara, Olga Kuthanová/kontrabas, 
zpěv a další) v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

26. - 27.9. Zájezd na Břeclavské svatováclavské slavnosti
www.spolekrodakulysa.cz

2.10.-5.10. Výstavy Zemědělec a Náš chov
Výstaviště - www.vll.cz

3.10. Vernisáž výstavy obrazů V.Horálka, Josef Daněk performance
Kapely: Managarm, Arrache coeur
V kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

4.10. Zájezd na Svatohubertské slavnosti v Hospitalu Kuks
www.spolekrodakulysa.cz

5.10. Soubor Ritornello, podzimní koncert - Hudba do zahrad
15,00 a 17,30 hod. na zámečku Bon Repos (předprodej v Městské knihovně
a na OÚ Stará Lysá, autobus. doprava zajištěna)

17.10. Lyssa, Syrea 
Koncert v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

24.10. Zdena Košnarová a Léčba Neklidem,
Vít Andršt jazz kvartet 
Koncert v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

28.10. Oslava 90. výročí vzniku samostatného 
československého státu
Výsadba stromů v zámeckém parku , Trombónové kvarteto

31.10. Památka zesnulých 
Koncert v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

2.11. Aerobiková neděle s Katkou Bímanovou
Od 13,30 v sokolovně na Hus.nám.

8.11. Starolyské švestkování
14,00 hod. -Výsadba stromů v Dětském sadu ve Staré Lysé 

9.11. Listopadové zamyšlení
Promluva biskupa Václava Malého k 90. výročí vzniku ČSR
11,00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, Výsadba stromů na farské zahradě 

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

na www.otomtoje.cz.

Nová kulturní památka!
Lysá se může těšit z další kul-

turní památky! Z podnětu Národ-
ního památkového ústavu v Praze
byl rozhodnutím Ministerstva kul-
tury ČR ze dne 19. 5. 2008 pro-
hlášen dům čp. 13 za kulturní
památku a zapsán do Ústředního
seznamu kulturních památek ČR.
Možná nevíte, že se jedná o rodný
dům prof. Rudolfa Jedličky,
zakladatele Jedličkova ústavu
a československé rehabilitační
péče. Tento dům si zaslouží
památkovou ochranu jak z hledis-
ka architektonického, tak i urba-
nistického. Jeho kvalitní a v rámci
regionu ojedinělé průčelí s pozo-
ruhodným sedlovým portálem je
jednou z nemnoha dochovaných

fasád náměstí. Objekt barokního
původu byl vystavěn po požáru
v polovině 18. století. Z této doby
také pocházejí klenby v přízemí.
Roku 1845 opět vyhořel a v druhé
polovině 19. století získal dnešní
historizující fasádu. V ose průčelí
je osazena pamětní deska k poctě
prof. Jedličky a v letošním roce
přibude další, a to k památce 50.
výročí úmrtí p. Josefa Vojáčka.
Pater Josef Vojáček, historik
a zasloužilý občan našeho města,
v tomto domě žil a také 6.12.1958
zemřel. Jak je z textu patrné, dům
čp. 13 si opravdu zaslouží statut
kulturní památky!

Hana Nesměráková,
odbor školství a kultury
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Festival folkloru a vína

BŘECLAVSKÉ
SVATOVÁCLAVSKÉ

SLAVNOSTI
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem pořádá 

pro milovníky dobrého vína a folkloru 
Zájezd do našeho partnerského města Břeclavi   

Termín: 26. - 27. 9. 2008

Program:

pátek
● prohlídka státního zámku Lednice, plavba lodí k minaretu

● prohlídka Břeclavi
● večer u vína - výstava vín místních vinařů s jeho koštováním

při  cimbálové hudbě a folkloru (výběr cca ze 150 vzorků
kvalitních vín)

sobota
● Břeclavské svatováclavské slavnosti

Cena zájezdu: 1.150,- Kč (doprava, ubytování, večeře, snídaně,
plavba lodí, vstupné zámek a minaret)

1.050,- Kč pro členy Spolku 

Odjezd: v pátek 26.9. v 6.00 z parkoviště od kina
Příjezd: v sobotu 27.9. cca ve 21.00 

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem 
Vás srdečně zve na

15. SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI
v areálu Hospitalu KUKS

Termín: 4.  ř í jna 2008
Odjezd: v 9.00 z parkoviště u kina

Příjezd: cca ve 22.30 ( po ohňostroji )
Cena zájezdu: 220,- Kč, 150,- Kč pro členy Spolku

Přihlášky na oba zájezdy: 
Město Lysá n. L. - odbor městského investora, 

sl. Horčičková, tel.: 325 510 216

ČERVEN 2008

ÚT 2.9. (ODK) SEDMIKRÁSKY

Komedie / Drama,
Československo, 1966, 74 min,
režie: Věra Chytilová

Příběh dvou dívek, které již delší
dobu mají pocit, že se jim všechno na
světě kazí, a proto se jednoho dne
rozhodnou, že budou také zkažené..
Dnes již kultovní experiment elitní
české režisérky (Dědictví aneb
Kurvahošigutntag, Kopytem sem,
kopytem tam)

ČT 4.9. ZAPOMENUTÝ OSTROV

Dobrodružný / Komedie / Rodinný,
USA, 2008, 96 min, režie:
Mark Levin,

Malé Nim, žijící na pustém ostrově,
se ztratí táta a zatímco hledá cestu
zpátky, míří k ní na ostrov nejen spi-
sovatelka, kterou poprosila o pomoc,
ale i "pirátská" loď plná turistů.

ÚT 9.9.(ODK) RENÉ

Dokumentární, Česko, 2008, 90
min, režie: Helena Třeštíková

Těžko uvěřitelný příběh Reného,
který byl od sedmnácti let sledován
filmovou kamerou na své cestě věze-
ními a krátkými pobyty na svobodě.

ČT 11.9. MOJE BORŮVKOVÉ NOCI

Romantický, Francie / Hong Kong /
Čína, 2007, 90 min,

Režie: Kar-wai Wong,

Elizabeth (Norah Jones), zklamaná
mladá žena, se vydává na pouť za
účelem sebepoznání ve snaze vyléčit
zlomené srdce.

ÚT 16.9. FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ

Komedie, Česko, 2008, 90 min,
Režie: Jan Prušinovský

Příběh Františka Soukenického, 
povoláním psychiatra, nenapravitel-
ného sukničkáře, který jednoho dne
přichází o lékařský diplom, střechu
nad hlavou i vlastní ženu.

ČT 18.9. SEX VE MĚSTĚ

Komedie / Romantický,
USA, 2008, 148 min,
Režie: Michael Patrick King

Carrie, Samantha, Miranda 
a Charlotte jsou zpět a tentokrát 
na velkém plátně.

ÚT 23.9. MUMIE 3 - HROBKA
DRAČÍHO CÍSAŘE

USA / Kanada / Německo,
2008, 112 min,
Režie: Rob Cohen 

Rick O'Connell, bojuje proti 
vzkříšenému čínskému Han Emperor
v katakombách Starověké Číny 
vysoko v Himalájích.

ČT 25.9. Hank a Mike

Komedie, Kanada / USA, 2008,
86 min, Režie: Matthiew Klinck

Vtipná nezávislá černá komedie,
která pod skrytem růžového a hebké-
ho zaječího kostýmku kriticky zvedá
prostředníček a nahlas říká „F**k
you“' dnešní společnosti.

ÚT 30.9. Báthory

Alžběta Báthoryová si vysloužila
zápis do Guinessovy knihy rekordů
jako nejkrvavější vražednice všech
dob. Juraj Jakubisko se však postavil
proti historickému klišé a natočil
neobvyklou uměleckou podívanou.

Nejdražší film natočený ve střední
Evropě.

Cena vstupenky: 70,- / osoba

LUfT KINO KLUB
Husovo nám. 25, Lysá nad Labem

P R O G R A M  Z Á Ř Í

Začátky koncertů a akcí od 20,00
(Luft bar otevřen ÚT-SO 

18,00 - 24,00)

PÁ 5.9. (ODK) ZANIKAJÍCÍ KINA -
Vernisáž výstavy fotografií M. Plitze,
projekce archivních kratkometrážních
filmů.
Výstava potrvá do konce měsíce.

PÁ 12.9. JUSTIN LAVASH 
kytara, zpěv - jazz, blues, folk,
London

PÁ 19.9. CHARLIE UND DIANA
BLUES BAND

ST 24.9. JAZZVEČER 
- Jam session - Tony Viktora / kytara,
Olga Kuthanová / kontrabas, zpěv 
a další

P Ř I P R AV U J E M E :
3.10. Vernisáž výstavy obrazů 

V. Horálka, Josef Daněk 
performance, 
Kapely: Managarm, 
Arrache coeur

10.10. Marw - Irish Music

17.10. Lyssa, Syrea

24.10. Zdena Košnarová 

a Léčba Neklidem, 
Vit Andršt jazz kvartet

31.10. Památka zesnulých

www.luftkinoklub.cz
www.myspace.com

/luftkinoklub  

773 625 007

LUfT KINO KLUB
LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU 
PROGRAM ZÁŘÍ

Začátky projekcí 21,30, prodej lístků a občerstvení od 21,00 h.
Při nepříznivém počasí se projekce přesouvá do stálého kina 

na Husově náměstí

Vážení občané Lysé nad Labem,
právě nyní máte i Vy jedineč-

nou příležitost zúčastnit se nejpo-
pulárnějšího křesťanského pro-
gramu, který se ve světě těší veli-
kému zájmu široké veřejnosti,
pod názvem kurzy Alfa. 

V Lysé nad Labem budou
několikrát po sobě probíhat veče-
ry, při nichž si všichni účastníci
budou moci rozšířit pohled na
život z křesťanské perspektivy
a zamýšlet se nad duchovní
dimenzí lidského života. Těchto
kurzů se převážně účastní lidé
nenavštěvující žádnou církev.

Součástí každého večera je
společná večeře, přednáška
a otevřená diskuse na dané téma
s dostatečným prostorem pro

jakékoliv dotazy. Cílem kurzu je
vytvořit v dnešním uspěchaném
světě prostor pro ty, kdo se chtějí
zastavit a mluvit o důležitých
otázkách života (mezi tématy
přednášek jsou např. „Je křesťan-
ství nudné, nepravdivé či zbyteč-
né?“, „Kdo je Ježíš?“, „A co cír-
kev?“.

Více informací o kurzech
najdete na webových stránkách
www.kurzyalfa.cz. Kurzy jsou
otevřeny pro každého, kdo se
o tato témata zajímá. Kurzy jsou
zdarma. První setkání se bude
konat v úterý 23. září 2008 v 19
hodin na faře v Lysé nad Labem,
nám. Bedřicha Hrozného č. p. 7.

P. Porochnavec
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Konec železniční vlečky do
vodárny v Káraném

Mnozí z Vás cyklistů a turis-
tů, kteří jste vyrazili na oblíbe-
ný výlet na soutok Jizery
s Labem do Káraného jste si
jistě všimli, že v krajině něco
chybí. Ano, je to téměř 4 km
dlouhá vlečka do vodárny
v Káraném. Ke snesení koleje
došlo na podzim roku 2007.
Provoz na vlečce byl ukončen
již 31. března 2003, ale poslední
léta byla ještě využívána k jíz-
dám nostalgických vlaků spoje-
ných často s prohlídkou vodár-
ny a seznámením se s historií
vodárenství. S ohledem na
malý provoz byl již v roce 1971
podán návrh na zrušení vlečky.
Díky občasné potřebě obsluhy
vodárny ale nebyl návrh tehdy
schválen. 

První zmínky o vlečce jsou
datovány rokem 1904, a to
v návaznosti na projekt výstavby
vodárny podle zemského zákona
o realizaci a provozu Společné
vodárny a společného vodovodu
pro hlavní město Prahu z roku
1899. Výstavba vlečky byla tehdy
podmínkou realizace stavby.
Velký objem stavebního materiá-
lu nebylo možné do Káraného
přepravit jinak než po dráze,
i když se zvažovala i vodní
doprava. Z hlediska potřeby trva-
lého přísunu uhlí k pohonu par-
ních strojů se Správa společné
vodárny rozhodla pro stavbu
vlečky, jejíž stavba musela být
dokončena do května 1906, neboť
v červnu měla být zahájena
výstavba vodárenských budov
a jímacích zařízení. Projekt vleč-
né dráhy byl komisí ministerstva
železnic proto prohlášen za
„význam veřejné prospěšnosti“.
Nabídková cena za dílo dosáhla
téměř 85 tisíc tehdejších korun. 

Stavba vlečky začala vložením
výhybky v km 4,809 jednokolej-
né tratě 17. dubna 1906 a končila
v km 3,718 čerpací stanice
Káraný. Prvním červnem 1906
byl povolen prozatímní provoz
s rychlostí omezenou na 20 km/h.
Největší stoupání bylo 7,5 promi-
le a nejmenší poloměr oblouků
280 metrů. V místě odbočení
z frekventované tratě bylo nově
zřízeno hradlo Káraný. Nachá-
zelo se v jednom z nejmalebněj-
ších míst Polabí v bezprostřední
blízkosti kapličky sv. Václava,
zhotovené z pískovcových kvád-
rů, ve které se nachází reliéf

Zavraždění sv. Václava. Kaplička
byla postavena v roce 1690.
Bývala součástí areálu, ke které-
mu patřila poustevna a tzv. záz-
račné zahrady, ve kterých bylo
čtrnáct plastik, fontánky a větrný
mlýn. Po obou stranách kapličky
jsou umístěny sochy andělů. Při
cestě z Prahy se tudy kdysi vstu-
povalo na panství hraběte
Františka Antonína Šporka.
Sochy jsou dnes umístěny na
ohradní zdi kostela sv. Jana
Křtitele v Lysé nad Labem.

Vlečka sloužila nejprve k pře-
pravě stavebního materiálu do
Káraného, od roku 1912 začala
převažovat přeprava uhlí - ta ale
skončila již v roce 1934 v důsled-
ku rekonstrukce strojovny čerpa-
cí stanice, kdy parní stroje byly
nahrazeny elektrickými motory.
V roce 1955 proběhla komplexní
rekonstrukce vlečky, která kromě
výměny kolejového svršku zasá-
hla i do kolejiště vodárny a silně
jej zredukovala. 

Začátkem roku 2007 byla
vyvinuta další snaha hlavního
města Prahy, jako vlastníka vleč-
ky, o její likvidaci. V té době se
podařilo spojit okolní města
a obce do sdružení, které usilova-
lo o získání vlečky bezúplatným
převodem a tím o záchranu této
technické památky. Vedle obcí
nechyběly z větších měst Čeláko-
vice, Brandýs nad Labem, Lysá
nad Labem a Milovice. Sdružení
mělo společně s městy Nymburk
a Poděbrady zájem ve spojení se
Středočeským krajem a Klubem
železničních cestovatelů zajistit
pro rozvoj turistického ruchu
jízdy historického Polabského
motoráčku. Po počátečních přísli-
bech zástupců hlavního města na
převod vlečky a velkému úsilí
obcí a měst z Polabí o získání
vlečky došlo k velkému rozčaro-
vání. Magistrát hlavního města
přestal komunikovat a začal
konat. Vlečka byla během krátké
doby snesena. Snažení o záchra-
nu vlečky paradoxně urychlilo
její likvidaci. Taková je už doba.
Za železo se přece dobře platí.
A tak opět zvítězili predátoři.
Vlečka, která se dožila 101 let,
nepřežila naši novou dobu. A tak
historickým Polabským motoráč-
kem se v turistické sezóně může-
te svézt po tratích v Polabí, ale do
Káraného už bohužel ne.

Ing. Karel Otava

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ
- ve čtvrtek 11., 18., a 25. září 2008

- pokročilí 16.00 - 17.00 hod.
Cena jedné lekce je 30,- Kč.

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

33

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 11. a 25. září 2008

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

ste si malé štípací a tvarovací kleště.

11

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- pokračujeme ve čtvrtek 11., 18., a 25. září 2008 
od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

22

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky českou minulostí
- České země v pobělohorské době

Beseda se koná v úterý 7. října 2008 od 16.30 hodin

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

44

Překlady a tlumočení, jazyk německý - včetně
soudního ověření. Doprovodné tlumočení -

angličtina, francouzština. Mobil: 608 426 414

Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem

zve do Augustiniánského kláštera v Lysé nad Labem na výstavu

KOUZLO DŘEVA
Bernard Knápek - dřevořezby

30. 9. - 18. 10. 2008
Otevřeno: úterý - sobota: 10,00 - 16,00 hod.

Slavnostní zahájení výstavy  27. 9. 2008 ve 14,30 hod.
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Lysá bude mít vlastní mateřské centrum
V březnu tohoto roku vznikla

v Lysé nad Labem dobrovolná
organizace „Občanské sdružení
Pro dětský úsměv“, jejímž cílem
je zbudovat v Lysé mateřské
centrum. Přichází tak vidina
místa, kde se budou rodiče na
mateřské dovolené moci setkat,
vyměnit si své zkušenosti a také
se něco přiučit.

Občanské sdružení Pro dětský
úsměv, které vzniklo 18. 3. 2008
z iniciativy 7 maminek na mateř-
ské dovolené, si dalo za úkol do
konce listopadu roku 2008 vybu-
dovat v Lysé nad Labem mateřské
centrum Parníček. Organizaci
město přidělilo prostory poblíž
Husova náměstí, jejichž rekon-
strukce proběhne v červenci
a srpnu tohoto roku. Ve městě tak
vznikne první zařízení určené
dětem od kojeneckého do před-
školního věku. MC Parníček bude
poskytovat informace v oblasti
výchovy, rodiny a zdraví, organi-
zovat výtvarné či sportovní aktivi-
ty a především nabídne rodičům
a jejich ratolestem prostor k vzá-
jemnému setkání a ke smysluplné-
mu trávení volného času.

Rozhovor s jednou 
ze zakladatelek 
Lenkou Horváthovou

Jaký impuls Vás přivedl k myšlen-
ce založení mateřského centra?

Mateřská centra v současnosti
vznikají spontánně snad v každém
městě. Jen v našem regionu má své
mateřské centrum Nymburk, Milo-
vice, Poděbrady, Kolín, Brandýs
nad Labem i Benátky nad Jizerou.
Nejde ani o to, že se zvyšuje
porodnost a rapidně stoupá počet

rodičů na mateřské dovolené, ale
mateřská centra jsou konečně
něčím, co odpovídá potřebám
maminek a tatínků, co tu nikdy
nebylo a vždycky chybělo.
Mateřská dovolená znamenala izo-
laci od společnosti a veřejného
života, omezení činností jen na
péči o dítě a po jejím konci stresu-
jící a těžký návrat do zaměstnání.
To už dneska nemusí být pravda.
Díky mateřskému centru máme
my rodiče možnost setkávat se
a sdílet svoje starosti i radosti,
radit se a podporovat se. Naše děti
nás také mohou vidět v jiném svět-
le než jako skvělé pečovatelky
a hospodyně. I my maminky z Ly-
sé nad Labem chceme mít své
mateřské centrum, prostor pro nás
a naše děti. 

Proč je podle Vás podobný druh
zařízení ve městě potřeba?

Pro děti v „předškolkovém“
věku je tu málo příležitostí, jak
trávit volný čas. Dříve nebyly
potřeba, ale dnešní maminky mají
k rodičovství jiný přístup než
tomu bývalo doposud. Méně se
zaměřují na pouhou péči o dítě
a věnují svým miminkům daleko
více pozornosti, snaží se je
výchovně vést už od narození, ne-
li dříve. Ve velkých městech je pro
většinu maminek samozřejmostí,
že navštěvují nejrůznější sportov-
ní, relaxační, vzdělávací či kultur-
ní kroužky a tím podporují rozvoj
dítěte i sebe. Chceme, aby mamin-
ky v Lysé nad Labem měly také
takové možnosti, a proto vzniká
Mateřské centrum Parníček. 

Mám tomu rozumět tak, že chcete
znuděným maminkám na mateřské
dovolené vymyslet program?

Rozhodně si nemyslíme, že by
maminky na mateřských dovole-
ných neměly co dělat a že potře-
bují nějakou zábavu. My samy
jsme všechny matkami a víme
kolik povinností přináší péče
o děti, tatínky a domácnost.
Zjistily jsme ale, že některé věci
se dělají lépe společně a pak
zbývá i více času na to příjemněj-
ší, na to co přináší užitek nám
i našim dětem. 

Komu jsou mateřská centra urče-
ná?

Mateřská centra slouží nejen
rodičům, ale také jejich dětem.
Rodiče a děti jsou zde rovnocen-
nými uživateli a dělí se tu o první
místo důležitosti. Pro děti, které
jsou dnes často jedináčky, nebo
jejichž sourozenci jsou od nich
věkově velmi vzdáleni, je mateř-
ské centrum prostorem, kde se
mohou seznamovat, hrát si a učit
se se stejně starými dětmi. Chtěli
bychom také dát příležitost sezná-
mit starousedlíky z Lysé s nově
přistěhovanými rodiči, kteří tu
nemají přátele, babičky či tetičky
a hledají tu místo k „zapuštění
kořenů“ a k životu. 

Jak často bude centrum k dispozici?
Otevřeme 2. 9. 2008. První tý-

den chceme mít „otevřené
dveře“ celý den od úterý do
pátku, tak aby se mohli přijít
podívat všichni zájemci, kdy se
jim to bude hodit. Později, proto-
že to všechny děláme zadarmo
ve volném čase, budeme mít
otevřeno tři dny v týdnu. Něk-
teré dny budou vyhrazeny
kroužkům a kurzům pro děti či
rodiče a ty další zase nabídnou
volný prostor pro cokoliv, co

budou chtít rodiče a děti dělat.
Dále budeme reagovat na zájem
maminek i dětí a na svoje mož-
nosti. Pravidelný program a další
akce naleznou rodiče v Listech
nebo na www.mcparnicek.cz.

Jak hodláte centrum financovat?
Město Lysá nad Labem, a tímto

jim i děkujeme, nám poskytlo
městské prostory za nájemné. To
budeme muset pokrýt ze vstupné-
ho, které by mělo být 20,- až 40,-
Kč na den na rodinu dle daného
programu. Rekonstrukci a vybave-
ní prostor se nám podařilo díky
našim šikovným a neúnavným
maminkám získat jako sponzorský
dar a tímto jim skládám poklonu.
V roce 2009 se budeme snažit zís-
kat finanční prostředky z Huma-
nitárního fondu Středočeského
kraje, z Ministerstva práce a soci-
álních věcí a z různých nadací,
aby náklady na provoz Mateř-
ského centra Parníček neležely jen
na maminkách a městu Lysá nad
Labem. 

Máte v úmyslu MC Parníček
zaměřením něčím odlišit od ostat-
ních MC?

Nechceme být jen klubovnou,
kam si chodí maminky povídat
u kávy a kde mohou odložit děti.
Jsme schopný tým, který chce
nabídnout odbornou a kvalitní
službu rodinám v Lysé nad
Labem, jejímž cílem je osobnostní
rozvoj rodičů a dětí všemi směry.
Chceme se stát rovnocennými
partnery sociálních služeb, města,
kulturních a sportovních akcí, škol
i školek a zapojit do veřejného
života maminky a tatínky společně
s nejmenšími občany Lysé. 

OS Pro dětský úsměv

Naše sluníčka
To bylo téma skromné výstavky

v muzeu Bedřicha Hrozného, otevřené
v rámci oslav 140 výročí založení
Sokola v Lysé nad Labem. Bylo to na
začátku června, kdy je pro většinu dětí
nejkrásnější období před prázdninami. 

Zadání bylo velmi jednoduché,
stejné pro všechny - nakreslete, jak
děti vidí svůj sokolský život - jak se
cvičí, běhá, skáče, co všechno se těm
malým borcům nabízí. Nejednalo se
jen o to, jak kdo umí malovat, ale jak
vnímá dění v tělocvičně i při závo-
dech. Vůbec nešlo o hledání výtvar-
ných talentů, ale především o to, že
v tělocvičně není jen tělocvična, ale
především to všechno kolem. Na
návštěvnících bylo vidět, jak se
u některého panelu s porozumněním
usmívají, bylo znát, že těm tvůrcům
rozumějí. Někde sice bylo znát, že

pomáhala dospělá ruka, ale možná jen
rada. Návštěvníci si se zájmem prohlí-
želi kresby, ale možná ještě s větším
zaujetím barevné fotografie pořízené
ze všech událostí po obnově Sokola,
kterých bylo ve vitrínách neuvěřitelné
množství. Přirozeně se líbilo prohlížet
známé tváře při různých příležitostech.
Byly jich plné vitríny, a tak přehled-
nější než ve fotoalbech. Z těch roze-
smátých tváří bylo znát, že u nás Sokol
zase žije. A ze žactva na snímcích
přímo sálá jistota, že bude žít stále dál.
Na tyto byla radost se zadívat a pošep-
tat jim - jen tak dál. 

Působivé byly také prapory, ten
krásný, historický i ten novější. Žactva,
děkujeme všem za krásné obrázky,
které zářily celé dny na výstavce ozdo-
bené slunečnicemi. Jen tak dál.

Jarka Piskáčková
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Vítězství kreativity a odvahy
PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ

JEHLA  je  tradiční soutěž pořá-
daná Střední školou oděvní
v Prostějově, které se zúčastňují
oděvní a výtvarné školy z celé
ČR.  Letošní soutěž proběhla  15.
května 2008  ve Společenském

domě Prostějov za přímé podpory
Olomouckého kraje, města
Prostějova, Sdružení soukromých
škol Čech, Moravy a Slezska. 

Cílem akce bylo porovnat
odbornou a estetickou úroveň
prací mladých módních tvůrců
oděvních škol. Na programu byly
kromě jiného kategorie jako
Mořský svět, Rok 3000, Svět
v oděvu a Sen a skutečnost. 

Kategorie SVĚT V ODĚVU,
kde celkově soutěžilo 20 kolekcí
z celé České republiky, se zúčast-
nila i Monika Vaverová (žákyně
3. ročníku oboru Modelářství
a návrhářství oděvů na SOŠ
a SOU Lysá nad Labem) s názvem
kolekce: „Východní kreace“. Jak
už název vypovídá, jedná se
o inspiraci kulturami východní
části světa, převážně Japonskem.
Zúročila zde svoji pilnou a samo-
statnou práci od samotného nápa-
du, návrhu, realizace, výběr hudby

a choreografie. I přes obrovskou
konkurenci  dokázala zabojovat
a byla v této kategorii vyhlášena
vítězkou jednotlivců. První  místo
ji  zajistilo nejen pocit radosti, ale
i hodnotné ceny. Jednou z nich 
byl dokonce zájezd k moři, 
což pro Moniku bylo velmi neče-
kané, avšak příjemné překvapení.

Blahopřejeme a doufáme, že se
Monice bude dařit naplňovat
svoje plány tak, jako dosud a že
bude příkladem pro všechny ty,
kteří se nebojí ukázat ostatním, co
všechno umí a co se ve škole nau-
čili.

SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem

hledá paní uklizečku
● nástup 1. 10. 2008 (nebo dohoda) ● pracovní doba 6 hodin denně

● ranní-odpolední služby (pondělí - pátek)
● bližší informace: tel.č. 606 407 684 (paní Černá) 

nebo e-mail: masinka@ms-masinka.cz

Vyučování náboženství
Nejčastěji přihlašují rodiče děti

na vyučování náboženství kvůli
morálce. To není úplně vedle, ale
není to ani trefa přímo do černého.
Morálka je při vyučování nábožen-
ství jakýmsi vedlejším produktem.
Něco jako je sláma při pěstování
obilí. Ta se samozřejmě také zužit-
kuje. Přesto se však obilí nepěstuje
kvůli slámě. Pěstuje se kvůli zrnu.
Nejcennějším plodem, který vyu-
čování náboženství přináší, je vznik
vnitřní jistoty, že žiji ve smyslupl-
ném světě. Toto vědomí nebo jeho
absence totiž zásadním způsobem
předznamenává lidský život.
Věřím-li, že žiji ve smysluplném
světě, motivuje mne to, abych svůj
život naplňoval smyslem. Žít ve
světě, který smysl nemá - tedy
k ničemu nespěje a na konci všech-
no smaže - není pouze demotivují-
cí, ale vysloveně depresivní.

Takto teoreticky se s dětmi při
vyučování náboženství samozřejmě
nemluví. Těžisko té tři čtvrtě hodi-
ny je v biblických příbězích,
z nichž tato smysluplnost dýchá.
Vrátím-li se ještě jednou k obrazu
obilí, pak je každý z těch příběhů
zrnem ukrytým v klasu. Zpravidla
dlouho děti vnímají ty biblické pří-
běhy jako vyprávění podobná
pohádkám. Teprve po letech - když
před nimi začnou vyvstávat otázky,
které si jako děti nekladly a které je
jako dospělé začínají zneklidňovat -
k nim ty příběhy začnou mluvit exi-
stenciálně. Najednou si uvědomují,
že nešlo jenom o Jákoba, o Moj-
žíše, o Marii Magdalénu, že v nich

jde i o mne. Vlastně v nich jde pře-
devším o mne. Zrno se náhle sype
z klasů a člověk odhaluje, že to, co
v dětství přijal, má mnohem větší
cenu nežli vůbec tušil.

Loni přihlásilo v Milovicích
několik rodičů své děti na vyučová-
ní náboženství. Sami jím přitom
nikdy neprošli. Možná to signalizu-
je, že sekularizace dosáhla v nej-
mladší generaci takového stupně,
že už vůči náboženství mizí před-
sudky. To je nadějné i nebezpečné
zároveň. Záleží na tom, jaký nábo-
ženský systém do nově otevřeného
prostoru vstoupí. Zda takový, který
vede k odpovědnosti a ke svobodě,
nebo takový, který bude člověku
jeho odpovědnost brát a degradovat
ho tím na nesvéprávnou bytost.
Křesťanská církev nebyla v ději-
nách vždycky světlem. Obnovující
vliv Bible jí však do světla stále
vrací. Chcete-li svým dětem
poskytnout dobrý základ pro život,
pomoci jim odhalit, že žijí ve smys-
luplném světě a dát jim poznat 
i trochu té morálky, víte kam se
obrátit.

Výuka evangelického nábožen-
ství začne 3. září. V Lysé nad
Labem bude probíhat v ZŠ B.
Hrozného vždy ve středu od
16,00. (V Milovicích v ZŠ v Mladé
vždy ve středu od 14,00.) Vaše
otázky rád zodpovím na tel. čísle
325 551 024. Váhající rodiče se
mohou přijít s dětmi nezávazně
podívat.

Mgr. Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Fyzika a chemie v IQparku
Počátkem června se první roč-

níky studijních oborů SOŠ a SOU
Lysá nad Labem vydaly do
Liberce, kde navštívily interaktiv-
ní poznávací centrum IQpark.
Žáci se seznámili s 200 interaktiv-
ními exponáty, které jim přiblížily
principy mnoha přírodních zákonů
neformální a atraktivní formou.
Za více než dvě hodiny žáci
poznali exponáty z oblasti optiky,

akustiky, mechaniky, hydrodyna-
miky, elektřiny a magnetismu
a dalších oborů fyziky, matemati-
ky, biologie, zeměpisu a chemie,
zkusili si vyřešit hlavolamy a roz-
luštit rozličné hádanky. Celou akci
provázel velký zájem a aktivita
samotných studentů, což nás uči-
tele samozřejmě potěšilo.

Ing. Iva Bittnerová
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Epidemie žloutenky A ve
Středočeském kraji

V médiích se v posledních
dnech stále častěji objevuje zprá-
va o epidemii žloutenky v Praze
a ve Středočeském kraji. Osob,
které se letos nakazily žlouten-
kou typu A, je už dvakrát více
než vloni. Asi polovina nakaže-
ných jsou uživatelé drog, díky
jejichž životnímu stylu se žlou-
tenka šíří v takovém rozsahu.
Ministerstvo zdravotnictví už
přistoupilo k preventivnímu
opatření, po kterém by se měl
počet nově nakažených osob
opět snižovat - stát pořídil očko-
vací vakcíny pro osoby z riziko-
vých skupin. Zatím jich byla
využita asi třetina. 

Žloutenka typu A je infekční
onemocnění způsobené virem
VHA, nazývané také „nemoc
špinavých rukou“. Přenáší se
běžným kontaktem. Prvními pří-
znaky nemoci jsou většinou
nechutenství, zvracení, průjem
a tmavá moč. Někteří nakažení
však mohou cítit jen únavu a pří-
znaky připomínající chřipku.
Typické zežloutnutí kůže
a bělma očí se vůbec nemusí
objevit. Inkubační doba nemoci
je 2-7 týdnů. Účinnou prevencí
proti nákaze žloutenky A je
očkování a dodržování správ-
ných hygienických zásad. Léčba
žloutenky je spojena s několika-
týdenní hospitalizací a potřebnou
izolací, opakovanými odběry
krve a nutností několikaměsíční-
ho přerušení sportovních či pro-
fesionálních aktivit. 

Riziko žloutenky se netýká
osob, které již žloutenku typu

A prodělaly, nebo jsou proti ní
očkovány. Všichni ostatní mo-
hou při setkání s virem onemoc-
nět. Zákeřnost žloutenky spočívá
především v tom, že se s ní
můžeme setkat kdykoliv, při
zcela běžných každodenních čin-
nostech. 

Jak snížit riziko nákazy 
žloutenkou typu A? 
(rady pro města a obce)
● zvýšit hygienický standard na

veřejných místech (úřady,
veřejná doprava, veřejné toale-
ty, např. častější dezinfekcí
veškerých prostor, zejména
pak předmětů, s nimiž přichá-
zíme do kontaktu)

● informovat občany o zvýše-
ném riziku nákazy žloutenkou
A a o možnostech očkování

● účinně komunikovat s místní
hygienickou stanicí o dalších
krocích

(praktické rady pro občany)
● Častěji si myjte ruce, zejména

po příchodu z jakýchkoliv
veřejných prostor (obchod,
úřad, veřejná doprava aj.), ale
např. i po vynesení odpadků.

● Vždy si myjte ruce před jíd-
lem.

● Stravujte se tam, kde je co nej-
nižší riziko, že bude vaše jídlo
při přípravě kontaminováno.

● Máte-li malé dítě, dávejte
pozor kde si hraje a s čím.

● Máte-li psa nebo jiné zvíře,
které venku venčíte, dávejte
pozor, kde si hraje a s čím,
v čem se válí nebo co žere.

o.s. Semiramis

Pro registrované pacienty 
těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

Ve všední dny 
od 17,00 hod. - 22,00 hod.
V sobotu, neděli, svátek 
od 8.00 hod. - 20.00 hod.

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách

Pá 19.9. MUDr. Chocholová
So 20.9. MUDr. Matasová
Ne 21.9. MUDr. Matasová
Po 22.9. MUDr. Čerňanská
Út 23.9. MUDr. Matasová
St 24.9. MUDr. Chocholová
Čt 25.9. MUDr. Dáňová
Pá 26.9. MUDr. Čerňanská
So 27.9. MUDr. Čerňanská
Ne 28.9. MUDr. Čerňanská
Po 29.9. MUDr. Čerňanská
Út 30.9. MUDr. Matasová
St 1.10. MUDr. Chocholová
Čt 2.10. MUDr. Dáňová
Pá 3.10. MUDr. Matasová
So 4.10. MUDr. Dáňová
Ne 5.10. MUDr. Dáňová

Září 2008
Po 1.9. MUDr. Čerňanská
Út 2.9. MUDr. Matasová
St 3.9. MUDr. Chocholová
Čt 4.9. MUDr. Dáňová
Pá 5.9. MUDr. Matasová
So 6.9. MUDr. Dáňová
Ne 7.9. MUDr. Dáňová
Po 8.9. MUDr. Chocholová
Út 9.9. MUDr. Matasová
St 10.9. MUDr. Chocholová
Čt 11.9. MUDr. Dáňová
Pá 12.9. MUDr. Dáňová
So 13.9. MUDr. Chocholová
Ne 14.9. MUDr. Chocholová
Po 15.9. MUDr. Dáňová
Út 16.9. MUDr. Matasová
St 17.9. MUDr. Chocholová
Čt 18.9. MUDr. Dáňová

Pozvánka na odpolední čaje
pro seniory do školní jídelny
Přijďte si zazpívat nebo zatančit při dobré hudbě s Baráčníky nebo 

s panem Kořínkem, s kávou a vínečkem …

Jsou to tyto soboty, vždy od 14 - 16 hodin:
4. října 2008, 8. listopadu, 6. prosince, 3. ledna 2009, 7. února, 

7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června.

Klub důchodců Lysá n. L.

Rozšíření ordinačních dnů
MUDr.Vladimíra Klementová

Ušní-nosní-krční ambulance
Masarykova 214

289 22 Lysá nad Labem
Tel: 606 301 680

e-mail: v.klementova@seznam.cz

PO 7,30 - 12,30 13,00 - 16,30
ÚT 7,30 - 12,30 13,00 - 16,00
ST Administrativa, pro zvané, klinický den
ČT 7,30 - 12,30 13,00 - 15,30
PÁ 7,30 - 12,30 13,00 - 14,00

Masérské, rekondiční a regenerační služby
rehabilitace a fyzioterapie

Odborný fyzioterapeut
Mgr. Karina Holubová

Vás zve do nové provozovny
ul. ČSA 29/11, LYSÁ NAD LABEM

1. patro (žlutá budova naproti kadeřnictví, 50 m od RK Rolys)
Objednávky na tel.: +420 736 787 997

Z rodinných důvodů hledáme hodné
starší lidi, kteří by se ujali fenky

Westíka.

Tel.: 602 236 582



Přednáška na slavnosti k památce Mistra Jana Husa
Vážení spoluobčané, dámy

a pánové,
dovolte mi, abych vás jménem

města Lysá nad Labem jako jedno-
ho z organizátorů přivítal na dnešní
slavnosti k památce mistra Jana
Husa.

Ve svém krátkém vystoupení
bych chtěl připomenout, že se
letošní oslava koná v roce 90. výro-
čí vzniku Československa - vzniku
naší moderní svobodné a demokra-
tické státnosti. Její přední zaklada-
tel Tomáš Garrigue Masaryk již
dávno před svým odchodem do
zahraničí na začátku světové války
dokazoval, že čeští národní obro-
zenci na konci 18. a v první půli 19.
století vědomě navazovali na čes-
kou reformaci, která začala dílem
Husovým - František Palacký ji
a zvláště české Bratrství označil za
vrchol českých dějin. Masaryk
přímo říkal, že národní obrození je
naší druhou reformací, v níž je
třeba pokračovat. Český ideál
humanitní je jen jiné slovo pro
Bratrství a má svůj základ v naší

reformaci.
V ní jde předně o svobodu svě-

domí, o nápravu mravů, o vzdělá-
vání, reformaci každého jednotliv-
ce. Ta přirozeně vede ke společen-
ské svobodě a politické i sociální
spravedlnosti.

Mistr Jan Hus, církevní či nábo-
ženský reformátor, v Kostnici
neodvolal, protože pevně stál
v poznané pravdě. Pozor! Nestál
v nějaké své pravdě, ale v poznané
pravdě. Byl připraven přijmout lep-
šího učení, pokud mu bude předlo-
ženo. Dočkal se však jen návrhů
pro neslané kompromisy, výhrůžek
a násilí. Neodvolal a vzepřel se tak
církevní i světské autoritě. A to
i přes jeho tragickou smrt nezůstalo
bez odezvy. Svoboda přesvědčení
již stojí nad jakoukoli pozemskou
autoritou.

Husovo dílo, husitství, z něho
vyšlé Bratrství i dílo nejvýznamněj-
šího reprezentanta bratrského Jana
Amose Komenského jsou tak nej-
lepším českým příspěvkem světu.
Palackému se český ideál humanitní

stal vzorem pro nápravu poměrů
v Rakousku, Masarykovi zdůvodně-
ním a ospravedlněním českých
emancipačních snah a později
základní ideou svobodného a demo-
kratického Československa.

Masarykovi odpůrci popírají, že
by české národní obrození nějak
navazovalo na českou reformaci -
z předbělohorského bratrství tu na
konci 18. století prakticky nic nezů-
stalo. Jsme národem plebejců a rov-
nostářů, kteří v 19. století přišli
z venkova do měst, převládli zde
a začali se domáhat svých práv.
Připustíme-li, že mají pravdu, co
nám zbude? - Právě jen plebejství
a rovnostářství.

Kdo nesouhlasí s tezí o vědo-
mém pokračování Husových a bra-
trských ideálů v národním obroze-
ní, ale stojí přitom na straně svobo-
dy, demokracie a otevřené společ-
nosti v této zemi, stejně nemůže
jinak, než přijmout tyto ideály za
své.

Masaryk oficiálně zahájil odboj
proti Rakousku veřejným vystou-

pením na slavnostních setkáních
k uctění památky Mistra Jana Husa.
Konala se 4. července 1915
v Curychu a 6. července, v den
Husova 500. výročí, v Reformač-
ním sále v Ženevě. Dovolte mi,
abych svůj příspěvek zakončil pře-
čtením závěrečných slov z tehdejší-
ho Masarykova ženevského proje-
vu:

...Stůjtež v poznané pravdě -
braňte pravdy až do smrti - to je
velké naučení Husovo a naučení
z jeho života. Oslavujeme dnes
mučedníka; ale chceme, aby už
nebylo mučedníků. Havlíček,
nadšený ctitel Husův, to řekl:
„Jindy umírali mužové pro čest, pro
blaho svého národa, my však z téže
příčiny budeme žíti a pracovati“.
Ideál humanity - toť život, a ne
smrt. Jsme ještě velmi vzdáleni
tohoto ideálu. Ale v budoucnosti
nebude již nutno vykupovati svobo-
dy života a práce smrtí. Smrt ustou-
pí životu. Tato naděje, tento úkol -
to je dědictví české reformace...

Petr Kopecký
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Lilie pro Husa

„Vypadá to tady jako na Kozím
hrádku“, konstatoval přednášející,
když se před ním otevřel prostor
připravený ve dvoraně Evangelic-
kého sboru v Lysé nad Labem pro
jeho projev. Před kamennou hrad-
bou stála na čerstvě posekané
travnaté ploše černá polní kazatel-
na s rudým kalichem. Kolem ní se
do půlkruhu vinulo šest řad lavi-
ček a židlí. Pod korunou ořešáku,
který na to vše vrhal blahodárný
stín, pak na návštěvníka zpovzdálí
vlídně kynula budova toleranční-
ho chrámu. Ten je 6. července
vždy otevřen, aby se příchozí
mohl kochat prostotou jeho interi-
éru, tak výmluvně odkazujícímu
k povaze rané církve. Právě ta byla
Mistru Janovi trvalou inspirací.

Za město, které je vedle

Evangelického sboru pořadatelem
akce, promluvil radní Petr Kopec-
ký. Hlavní projev jsme svěřili
emeritnímu faráři Josefu Kejřovi.
Byla to dobrá volba. Přednášející
se ujal svého úkolu způsobem,
kterým místu vdechl ducha
Husova. Nevedl akademicky
neslané nemastné řeči. Z každé
jeho věty čišelo, jak se s kostnic-
kým mučedníkem ztotožňuje
a prochází jeho zápasy spolu
s ním. Globální dobové obrazy se
střídaly s detailními sondami.
Nechyběly ani aplikace vztažené
k naší současnosti. Někdo mluví
pět minut a posluchačům to připa-
dá nekonečné. Josef Kejř mluvil
půl hodiny a my jsme mu stále
viseli očima na rtech.

Už mezi úvodní projevy vstupo-

valo komorní pěvecké sdružení
Ambrosius - ženský soubor
z Hradce Králové. Druhá polovina
husovského setkání byla vyhraze-
na pouze jemu. V hodinovém kon-
certě jsme slyšeli písně Husovy,
Komenského, Ebenovy, součas-
ných autorů, ale zejména spirituá-
ly. Ty s českými texty jsme si
s ním s chutí zazpívali: Jednou
budem dál, Já mám kocábku... Po
potlesku se přidávalo. Ale jen tro-
chu. Nebe totiž ztemnělo bouřko-
vými mraky a my jsme před sebou
ještě měli cestu k Husově bustě, ke
které v tento den vždycky klademe
kytici. Tentokrát to byly lilie ze

zahradnictví bratra Koníčka. Jen
tak tak jsme je tam stihli položit.

Oslavy se účastnilo 120 lidí. To

odpovídá zhruba počtům předcho-
zích let. Mění se ovšem skladba
účastníků. Přibývá evangelíků
a ubývá neevangelických občanů.
S pořadateli dobře kooperují měst-
ské věstníky a letos i Rádio Jizera.
Regionální média, včetně
Nymburského deníku, nejen že na
akci nevyšlou svého zpravodaje,
ale nezveřejní už ani informaci
o jejím konání. (Totéž ovšem platí
i o evangelickém časopise Český
bratr.) Ale není třeba pokládat to
za fiasko. Ten nezájem lze vnímat
i jako novinářský kompliment
vypovídající o tom, že se zde
neděje nic plytkého, skandálního

ani tendenčního. Snad budeme
takto poctěni i napřesrok.

Emanuel Vejnar
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Za Lysou 
krásnější 

XIV.
Blíží se nám podzim

a s podzimem jsou nej-
krásnější jiřiny. Na fot-
kách je sice část záhonů
u domů č. p. 1435 a 1436
na sídlišti ještě s tulipány,
ale ty v tuto dobu již kve-
tou jiřinami. Pěkný je
ovšem i záhonek se zakrs-
lými keříky - brslenu
a tavolníku. Je dobré, že
keře jsou doplněné trval-
kami jako např. srdcovkou
a cibulovinami. Jarní efekt
je tak působivější.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Evropské dědictví, aneb kdo je kulturní
V září si celá kulturní Evropa

připomíná odkaz našich předků.
Pod patronací Rady Evropy se
u nás pod záštitou Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy
a Slezska konají Dny evropského
dědictví již od roku 1991. Ale to
jen na okraj. 

Tento článek nepíši kvůli dnům,
ale kvůli lidem a vlastníkům kul-
turních památek. Za posledních
pět let od vyhlášení historického
centra města za městskou památ-
kovou zónu - ano slavíme první
významnější výročí, se v oblasti
památek stalo mnoho chvályhod-
ného. V minulých Listech jsme
měli možnost zhodnotit příkladný
přístup města k památkám. A po
mé poslední návštěvě opravované-

ho zámečku Bon Repos jsem se
rozhodl zcela veřejně poděkovat
panu Charlesi Butlerovi za pří-
kladnou obnovu zámečku i celé-
ho areálu Bon Repos. 

Pro mne je doslova zázrak,
když před vámi restaurátor z hnus-
ně natřených staveb otlouká vrst-
vu hutné růžové a červené barvy
a zpod ní vystupují fresky, o kte-
rých píše prof. Preiss v nám dobře
známé knize o Šporkovi. Přiznám
se, že jsem netušil, že mohou být
vůbec zachovány. Ano, to je
vskutku evropské dědictví. Dalším
obohacením pro mne byl výklad
akademického malíře a sochaře -
restaurátora pana Petra Kadlece,
se kterým jsme hovořili o umělec-
ky ztvárněném ptactvu v Čínském

pavilonu. Jeho zaujetí
šlo tak daleko, že nevá-
hal sehnat dva vycpané
dravce a umístit je pod
fresku v sále tak, aby
vytvořil prostorový
dojem. Co však bylo pří-
kladné, je jeho studium
historických materiálů,
ze kterých zjistil, že ti
dravci tam skutečně
viseli. 

V kontrastu s důsled-
ností a pochopením
místa panem Butlerem
se jeví přístup společ-
nosti ARS ALTMANN
PRAHA spol. s r. o.
k rekonstrukci kultur-
ní památky - cukrovar-
ské vily, jako příkladně

trestuhodný (památko-
vý zákon č. 20/1987
Sb.). Zdá se, že kulturní
památka vlastněná
německou společností
spíše spadne, než aby se
dočkala důstojné obno-
vy. Přitom je zarážející
skutečnost, že vedení
společnosti raději sídlí
v tuctových budkách
u silnice, zatímco by
mohla plně využít
reprezentativní prostor
jedné z prvních kubis-
tických vil v Evropě.
Společnost nemůže říci,
že o hodnotách neví. To
by nám v roce 2005
neumožnila zpřístupně-
ní vily pro Dny evrop-
ského dědictví (za to jí
samozřejmě děkujeme) a vila by
již druhým rokem nebyla na
seznamu kulturních památek

atraktivních i pro historiky umění
a architekty. 

Stanislav Svoboda

DOMOV A TEPLO
14. výstava bytového vybavení, nábytku a vytápění

POLABSKÝ KNIŽNÍ VELETRH
5. výstava pro všechny milovníky krásných knih
a literatury

4. 9. - 7. 9. 2008

ZEMĚDĚLEC
29. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství,
květin, ekologie a zpracování výpěstků

NÁŠ CHOV
13. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov
a veterinárních pomůcek

2. 10. - 5. 10. 2008



13

9/2008 LISTY města Lysé nad Labem

Sbohem Rudo (88)
Tyl byl - ta dvě slůvka jsou

jako smutečním závojem zastře-
ná, jakousi nostalgií přímo prosá-
klá. Tyl byl založen 1856 tedy
dávno před kinem, rozhlasem,
televizí, proto to věrohodné pojetí
inscenací. Všechna představení
byla tak realistická až naturalistic-
ká, že diváci se uměli smát a pla-
kat vzápětí prožívajíce s hercem
jeho smutné i milostiplné chvíle.

To není nářek starce nad mož-
ností současného dění, že divadlo
už takové není. Ono u nás vůbec
není. My město víc jak 700 let
staré jsme měli divadlo na takové
úrovni, že mnohá větší města nám
je mohla závidět. Pravda, my jsme
zase jim mohli závidět ty krásné
pro divadlo ideálně řešené budo-
vy. Bylo v českých zemích víc jak
1 000 ochotnických spolků, sdru-
žených do ÚMDOČ - Ústřední
matice divadelních ochotníků čes-
kých. Z těch bylo vyhodnoceno
do Kruhu vítězných souborů 27
nejlepších a mezi těmi byl Tyl
Lysá. BYL. To bylo v době, kdy
herecký projev a dokonalou
jevištní mluvu řídili školení a zku-
šení režiséři. Jen v jednom období
to byli Zadák, Chleborád, Ko-
mers, Makovec, Klajzner, Tuza-
rová, Heller, Švarcová, Beranová
a Severa.

Právě ten poslední je poslední,
co navždy odešel. Jeho působení
bylo v dobách krajně nepřízni-

vých. Byl tichý a nepříliš průboj-
ný a přece v té kruté době ve válce
založil z mladých členů Tyla
„Studio mladých“. Vedl mladé
přísně jak po stránce teoretické,
tak v principech Stanislavského
jako na AMU. 

Válka snad nejstrašnější v na-
šich dějinách se chýlila ke svému
konci a ti mladí chtěli žít mladě
a také už i hrát divadlo, ale nemě-
li kde. V hotelu Král byl biograf
jen pro Němce, až do té doby
jediná možnost. Začínali tedy
v loutkovém divadle na malém
podiíčku v jídelně Vichrovy továr-
ny.

Ten konec války už byl znát,
smělo se hrát po povolení dozo-
rem v Brandýse. Třeba průřez
rozvernou a úsměvnou „Benát-
skou maškarádou“. Přes všechny
příkazy a nařízení o zatemnění se
hrálo dokonce večer v nádvoří
kláštěra, to projednali a zařídili ti
starší. Takové roztomilé pohlaze-
ní na duši bylo „Mezi úsměvy
a kordy“. Právě z této komedie,
která naše obecenstvo dobře nala-
dila, oni nám i tomu pod textem
dobře rozuměli, je snímek, na kte-
rém stojí drobný malý muž
s režijní knihou v ruce, to je ten
posledně jmenovaný v řadě reži-
sérů, poslední z nich, který odešel
navždy - Sbohem „rejžo“.

Šonda

Mýty o hraběti Šporkovi
Od smrti hraběte Františka

Antonína Šporka uplynulo letos
270 let. Hrabě Špork, pán na
Kuksu a Lysé, filantrop, milov-
ník umění a vášnivý lovec je
dodnes opředen mnohými mýty
a nedoloženými historkami.

Jedním z mýtů je, že Špork
byl zakladatelem zednářské lóže
v Čechách. Tento omyl uvádí
vedle Ludwiga Abafiho a Josefa
Svátka i několik místních pisate-
lů, věnujících se historii Lysé
nad Labem. Jak Božena Chme-
lová „Příběhy, pověsti a historie
města“ na straně 62, tak
František Otruba „Pověsti města
Lysé n. L.“ str. 51, i František
Borxský strana 21. Všichni po-
važují Šporka nejen za zaklada-
tele řádu Svobodných zednářů
v Čechách, ale dokonce i vel-
mistra zednářské lóže v Praze,
zvané U tří hvězd. Špork se
mohl velmi pravděpodobně
seznámit s idejemi zednářů při
svých jinošských cestách po
Západní Evropě. Pravdou ale je,
že základy zednářství přivezli
do Čech v roce 1741 francouzští
důstojníci, okupující Prahu, to je
dva roky po smrti Šporkově.
Autorem legendy o zednáři
Šporkovi byl známý mystifiká-
tor Rukopisů Karel Sabina
v časopise Zlatá Praha. Z něho ji
převzal erudovaný historik Abafi
a všichni další. Tento omyl defi-
nitivně vyvrátil až ve 30. letech
20. století historik Josef Volf.
(M. Borovička MFD). Legenda
však žije vzdor tomu dál.

Další historickou nepravdou
uváděnou o Šporkovi je jeho
údajné neohrožené bojovnictví
proti zpátečnickému jezuitské-
mu tmářství. Tuto dezinformaci
najdeme rovněž u Chmelové,
Otruby i Borského. Není to
pravda, jde pouze o jiráskovsky
pojaté dějiny. Šporkovy prvotní
spory s Tovaryštvem Ježišovým
totiž nebyly vůbec ideologické-
ho rázu. Konfrontace s jezujity
vznikla kvůli pozemkům jezuit-
ského statku v Žírci, které sou-

sedily se Šporkovským pan-
stvím v Kuksu. Tento územní
konflikt vyostřil Špork v tažení
proti celému řádu a to mu
nemohlo projít. Jezuité byli
mocnými protivníky a Špork za
tento z počátku malicherný kon-
flikt o pozemky těžce doplatil,
nakonec i vězením. Taková byla
skutečnost. O Šporkovi píše
František Otruba, že to byl muž
umění a věd milovný, zbožný,
dobročinný, šlechetný a štědrý
tak, že právem o sobě mohl říci,
že věnoval polovici svého jmění
k podpoře chudých a k účelům
vzdělávacím a náboženským.
Jinak ho však vnímal minulý
režim. Pro něj byl vrchnosten-
ský vydřiduch, který zatěžoval
poddané robotou a vymáháním
peněžních i naturálních poplat-
ků. Špork ale ve skutečnosti
nedělal nic jiného než dnešní
stát. Jen místo daní nařídil robo-
tu a povinné odvody ve věcech
i penězích. Tyto příjmy dokázal
však zhodnotit mnohem spra-
vedlivěji a účelněji, nežli to činí
současná státní byrokracie. Kéž
bychom měli takového Šporka
dnes!

Špork spravoval lyské panství
57 roků, až do své smrti v roce
1738. Z toho co nám zanechal se
těšíme a pyšníme ještě v součas-
nosti. Zvelebil podstatně zámek
i klášter, park osadil nádhernými
sochami, založil kostel Jana
Křtitele, vsi Byšičky, Šnepov
a Vápensko. Zámeček Bon
Repos, ermitáž, lékárnu, pivo-
var, chudobinec a mnoho dal-
ších objektů. K tomu nutno při-
počítat i velké stavby v Kuksu.
Je možné se tedy ptát, oč vše
chudší by byla Lysá bez Šporka
dnes.Drobná poznámka ke
Kuksu. Obec Kuks se ještě za
c.k.Rakouska jmenovala Kukus,
měla 66 usedlostí a přes 400
obyvatel. Slávu ji přinesl hrabě
Špork.

Prameny jsou uvedeny
v textu.

Václav Mrkvička

Vážení pánové
Dnes, tedy v sobotu 12. 7.

2008, jsme se byli s manželkou
podívat na Výstavišti na výstavu.
Na cestě na parkoviště nás zarazil
zvuk sirény. Pro nás neznalé
Pražáky to bylo nezvyklé. Par-
kovali jsme přímo proti Vaší
hasičské stanici a byli jsme svěd-
ky výjezdu. Musím říci, že jsme
byli nejdříve zvědaví, jak dlouho
to bude trvat apod. Ale to, čeho
jsme byli svědky, nám vyrazilo

dech! Rychlost s jakou jste se
začali sbíhat i sjíždět na stanici a
celková doba, která uplynula od
vyhlášení poplachu po dobu
výjezdu, je obdivuhodná! Nezbý-
vá, než před Vámi smeknout!
Všechna čest!

Přejeme Vám co nejméně
výjezdů a pokud budou, tak ať
jsou úspěšné!

Ivana a Jaroslav Lukášovi,
Praha

Hledám práci na dopolední hodiny
nebo víkendy i nárazově.

Nejlépe výpomoc v domácnosti na zahradě, 
rozvoz zboží apod. Vlastním osobní vůz.

Milovice, Lysá nad Labem a okolí.
Tel. 602 669 769



Letošním letním útočištěm se
pro 4. dívčí a 3. chlapecký oddíl
skautů z Lysé stala louka upro-
střed lesa s pohádkovým náz-
vem Les Království, který leží
nedaleko Dvora Králové a v je-
hož srdci se ukrývá národní
technická památka Vodní pře-
hrada Království.

I letošní tábor trval celé dva
týdny. Ty jsme strávili uprostřed
divočiny, stranou od civilizace,
kam vyjížděla pouze tříčlenná
karavana, která zajišťovala mate-
riální chod tábora. Příjezd na
tábor a první dny na něm stráve-
né nebyly letos naplněny stav-
bou a budováním tábora. Tábor
už před námi obývalo několik
skautských oddílů, které skoro
všechnu práci udělaly za nás. Po
příjezdu tak zbývalo jen umístit
sprchu do obrovské koupelny,
vybalit kuchyňské náčiní
a vybrat si pár lesních soušek,

které bychom mohli později
pokácet a využít k našemu pro-
spěchu.

Celotáborová hra s názvem
Cesta kolem světa začala již
v neděli, kdy nám byla poodkry-
ta část legendy, která prozradila,
co nás celých čtrnáct dní čeká.
Hledání faraónova pokladu,
k němuž nás mohou dovést indi-
cie, které jsou však roztroušeny
po celém světě a je na nás je
najít. Za dva týdny jsme
s pomocí stroje času stihli nav-
štívit Japonsko, Řecko, Itálii,
Francii, Čínu, Spojené Arabské
Emiráty, Egypt, Holandsko,
Německo, USA, Peru nebo
Brazílii, odehrát zápasy v přeha-
zované, vybíjené a ringu, navští-
vit zoologickou zahradu ve
Dvoře Králové a uprostřed noci
se vzbudit na noční hru.

Vrcholem tábora se bezespo-
ru stalo skládání slibu, který se

rozhodlo složit do rukou svých
vůdců 6 vlčat, 1 skaut a 2 svět-
lušky. (Vojta Haken, Matěj
Wolf, Venda Lambert, Lukáš
Myška, Lukáš Novák, Filip Bu-
rian, Kryštof Wagner, Benedikta
Wagnerová, Eliška Olachová).
Skautská rodina se tak rozrostla
o 9 nových členů. Aby sami sli-
bující na složení svého slibu
nezapomněli, odvezli si domů
uhlík ze slibového ohně, který
jim bude tuto událost připomí-
nat. 

Nezapomenutelným zážitkem
však pro všechny jistě bude
nocování v teepee (týpí) nebo
pod širákem u ohně, které jsme
si mohli všichni vyzkoušet.
Nedílnou součástí našeho tábora
jsou i noční hlídky, které se pro
některé účastníky stávají noční
můrou hned první den a pro
některé je noční hlídka dobro-
družstvím, které očekávají celý
rok. Pak stačí aby se táborem
procházel ježek, kuchyň navští-
vila kočka nebo aby v noci
zafoukal vítr a o noční dobro-
družství mají postaráno nejen
děti, ale i vedoucí. Pak se taky
může stát, že hlídka hlídá tak

poctivě, až je fotoaparátem
zastižena spící v kuchyni na
stole nebo je jí ukraden špalek
k zasekávání sekyry z prostřed
tábora. 

V letošním roce se vrcholu
skautského roku (tábora)
zúčastnilo 32 dětí a 11 vedou-
cích. Nejmladší účastnici bylo
na táboře 9 měsíců, nejstarší
účastník se pyšní věkem 45 let.
Během tábora jsme oslavili
dvoje narozeniny. (Natálka
Wagnerová, Matěj Wolf)

Tento tábor byl také rájem
pro sběratele táborových perli-
ček. Uvádíme pár na ukázku
a zasmání. Mates při těžbě ropy:
" Fuj, vy prasata, vy tady máte
modrej pramen báby Kropáč-
kový." Kryštof popisuje svůj
stroj času a říká, že je lesní by-
tost a všechno má ze své zahrád-
ky v lese. Jeho ségra Anežka se
ho pak zeptá: „Kryštofe, to mys-
líš tu skládku, co máme za pane-
lákem?“ Jemi: „Jasně, zase to
sveďte na tlustýho.“

4. dívčí a 3. chlapecký oddíl
Lysá nad Labem

(www.skautkylysa.blog.cz)
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1.  z á ř í   2 0 0 8   O T E V Í R Á M E

Mateřské centrum Parníček 
v Lysé nad Labem,
ulice Čsl. armády 29/11

Program na září:
1. týden „týden otevřených dveří“ - otevřeno každý den, 

vstup zdarma
2. týden zahajujeme pravidelný provoz úterý, středa, čtvrtek
3. týden začínáme s pravidelnými kroužky pro děti

- „Yamaha“ - tančíme a zpíváme
-  angličtina pro děti od 3 let - výuka formou hry

4. týden začínáme s pravidelnými akcemi pro rodiče
- laktační poradna
- cvičení pro rodiče

Jednorázové akce:
6. září Odpoledne pro Parníček 

- zábavné odpoledne pro děti i dospělé 
20. září Bazárek dětského oblečení 

Mateřské centrum bude pravidelně otevřeno 3 dny v týdnu. Najdete 
u nás hernu pro děti a posezení pro rodiče. Děti budou mít  také na
výběr z různých kroužků, kde budou moci rozvíjet své znalosti, 
pro dospělé připravíme poradny s odborníky, cvičení a besedy na
aktuální témata.

w  w  w  . m  c  p  a  r  n  i  c  e  k  . c  z

Skautský tábor Nemojov 27. července - 10. srpna 

Štěpán řídí stroj času své družinky.

V přehradě se koupat nedalo, tak nám musel stačit bazén.
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Husqvarna 137 e-series
Lehká pila na domácí použití s ergono-
mickým designem a sníženými hladina-
mi hluku a vibrací. Systém Air Injection 
a funkce Smart Start. 1,6 kW/2,2 k – 
15”/38 cm – 4,6 kg. Součástí nabídky je 
DVD o práci s řetězovou pilou zdarma.

Běžná cena 6.990 Kč
Akční cena 6.290 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 629 Kč*

Husqvarna 455 e-series 
Rancher
Odolná, univerzální motorová pila. Mo-
tor X-TORQ , systém Smart Start, Low-
Vib a napínání řetězu bez použití nářadí. 
2,6 kW/3,5 k – 15”/38 cm – 5,9 kg. 
Součástí nabídky je řetěz a lišta 18”/45 cm 
v hodnotě 1.084 Kč zdarma.

Běžná cena 14.990 Kč
Akční cena 13.990 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.399 Kč*

Husqvarna - jaro, léto, 
podzim, zima

Husqvarna CTH150 Twin
Vysoce kapacitní zahradní traktor s inte-
grovaným sběrným košem, hydrostatická 
převodovka a mulčovací záslepka Bio-
Clip. Dvouválcový motor Kawasaki 
15,0 k**, tlakové mazání – šířka sekání 
107 cm – hmotnost 220 kg.

Běžná cena 84.900 Kč
Akční cena 79.900 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 7.990 Kč*

Husqvarna Rider 15V2 AWD
AWD verze nejlépe vybaveného rideru 
pro běžné uživatele. Dvouválcový motor 
Kawasaki 15,0 k**, tlakové mazání s fil-
trací – šířka sekání 94 (103)–112 cm – 
výška sekání 40–90 mm – hmotnost 
252 kg. Součástí nabídky je ochranná plach-
ta v hodnotě 1.904 Kč zdarma.

Běžná cena 154.900 Kč
Akční cena 149.900 Kč

Cena nezahrnuje žací ústrojí

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 14.990 Kč*

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

Husqvarna R 152SVH
Sekačka s pojezdem s proměnlivou ry-
chlostí, velká kapacita sekání. Systém 
TrioClip. Motor Honda – šířka sekání 
53 cm – výška sekání 33–108 mm – objem 
koše 75 l. Součástí nabídky je zahradní sada 
v hodnotě 1.123 Kč zdarma.

Běžná cena 18.490 Kč
Akční cena 16.990 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.699 Kč*

Husqvarna R 147S
Sekačka s pojezdem, centrální nastavová-
ní výšky sekání, systém TrioClip. Pohodl-
ná rukojeť a robustní kola s kulič  imýv ok
ložisky. Motor B&S – šířka sekání 46 cm – 
výška sekání 30–75 mm – objem koše 55 l. 
Součástí nabídky je zahradní sada v hodnotě
1.123 Kč zdarma.

Běžná cena 11.990 Kč
Akční cena 11.490 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.149 Kč*

* Přímá platba: 10%, počet splátek: 9, RPSN: 0%. 
Prodej na splátky pouze v prodejnách označených logem Husqvarna financování. Husqvarna  financování je zajištěno 
společností Essox s.r.o. Akce platí do 31.3.2008.
** Stanoveno výrobcem motoru.
Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

Navštivte naši prodejnu:

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

PRODEJNÍ CENTRUM JIŘICE
mezi Benátkami nad Jizerou a Lysou nad Labem
tel.: 724 025 957 - otvírací doba PO-PÁ 8-18 hod., SO 8-14 hod.

Pamatujme !
Nedávno jsme v televizním vysí-

lání vyslechli zprávu o tom, že
v Německu (snad v Berlíně ?) v mu-
zeu voskových figurín slavných
osobností německých dějin byla
umístěna figurína zpodobňující
Adolfa Hitlera. Někdo jí, sotva se
objevila, utrhl hlavu. Komentovány
byly tyto události spíše ve prospěch
muzea a málem s pohoršením nad
tím, kdo se dal svým rozhořčením
strhnout a vůdce takto posmrtně
popravil. Historie prý je historie
a má být zachována, pravil komentá-
tor a je tedy v pořádku, když ji při-
pomínáme.

Podařilo se mi zachytit reklamní
leták společnosti BECKreisen. Zve
na něm v měsíci září bez bližšího
určení dne (uzávěrka přihlášek byla
1. 8.) k zlevněnému třídennímu
zájezdu (z 3 190 na 1 699 Kč) do
Obersalzbergu v Rakousku, do
„Orlího hnízda“, letního sídla
Adolfa Hitlera: "Prohlídka poukazu-
je na historický význam celého regi-
onu,… Informuje Vás o vzniku NS
strany v Obersalzbergu a jeho světo-
vém významu. Ve skutečnosti byly
v tomto idylickém skalním světě
spředeny Hitlerovy plány a došlo
zde k rozhodnutí, které mělo na
konci 2. světové války za následek
62 milionu mrtvých.

Zde v Berchtesgadenských
Alpách se odehrály světové dějiny.
Vedle obrázků míst, kam jsou účast-
níci zájezdu zváni, se na letáku skví
i podobizna Hitlerova z dob jeho
mužného věku a vrcholů jeho slávy.

Historie je nepochybně, jak stará
moudrost praví, „učitelka života“,
a nelze proto než souhlasit s tím, že
má zůstat nezapomenuta, a proto být
i připomínána. Jde jen o to, jakým
způsobem to máme činit. Ten jediný
správný způsob dobře připomněla
v nedávné internetové soutěži její
mladá účastnice Elza básničkou
„Odkaz“ věnovanou všem, kteří
nemohou zapomenout.

Odkaz

Nezapomeň odkaz háku!
Zhnisanou hruď od boláku

Místo očí černé díry
Zápach plynu Zápach síry

Zápach dýmu Zápach kostí
Zápach strachu z nemilosti

Bezhlesý křik mrtvých v šiku
Spáči - lžičky v příborníku

Kalná voda pitá z dlaní
Rána kulkou za vzlykání

Vymlácené zbytky chrupu
Na apelplatz do čtyřstupů

Tvrdé pryčny Zmrzlá těla
Živoucí sen bez anděla

Ve škvíře hrst bílých paží
V dobytčácích na nádraží

Uniforma bez soucitu
Křik a rány Chcípni si tu

Legitimní mnoho vraždy
Hora botek zutých navždy

Cyklon prší do baráků

Nezapomeň odkaz háku!

Milá Elzo, děkuji, děkujeme.
Je však, žel, nenapravitelná

škoda, že taková místa jako je ober-
salzbergské „Orlí hnízdo“ nebyla
obrácena v ruiny místo Berlína,
Drážďan, Hirošimy, Nagasaki a sto-
vek a tisíců lidských sídel.To by se
ovšem muselo stát včas, lépe, to by
byla nesměla být vůbec budována.
Také na to pamatujme a hlavně
čiňme, čemu nás ta stará paní učitel-
ka - historie učí.

Dalibor Molnár

Nejen chvála, ale i nedostatky
V minulých článcích jsem

psala o radostech které proží-
vám, ze kterých se těším.

Dnes jsou moje úvahy žel
méně radostné. V týdnu jsem si
přečetla noviny „Středočeský
kraj“. Pan hejtman našeho kraje
popisuje postřehy z objížďky
mnoha měst a městeček.

Vyhodnocení jsou vyzname-
náni ať finančně, nebo písemně,
nebo slovně.

Výsledek mých úvah je, proč
naše město nebylo do této soutě-
že také zapojeno?

I kdyby nebylo vyznamená-
no, přineslo by určitě užitek. Pan
hejtman by ocenil krásy našeho
města, ale také na jeho nedostat-
ky by upozornil.

Které dle mého to jsou?
Uvedu jen několik, kolem
„Muzea“ a jeden, který je i živo-
tu nebezpečný. Je v Žižkově
ulici. Stačilo by učinit krok
mimo cestu, a kdo by tak učinil,
zastavil by se asi až na zahradě
evangelické fary. Zda celý, je

otázka.
Další podivení by začalo

u našeho vzorného muzea. Jak je
možné, že jeho fasáda je v tako-
vém to stavu již několik let? Od
muzea je několik domků ve
zcela havarijním stavu. Někteří
majitelé by si rádi fasády necha-
li opravit, ale nemají dostatek
peněz na opravy.

V takovýchto případech by
měl pomoci městský úřad. Cest
je mnoho. Jedna z nich je pří-
kladně proti služba městu.
Udržování pořádku na chodníku
kolem domu. Zvláště v zimě
zametání sněhu!

Různé kaňky na kráse města
lze zjistit povinnými procházka-
mi, jinak ne. Z aut vidět nejsou!

Výjimka je, když se vletí do
nějaké díry, jako je ku příkladu
na počátku cesty do Domova na
zámku u kanalizační propustě.

Terezie Procházková,
Domov na zámku,

Lysá nad Labem 
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V  p ř í p a d ě  z á j m u  k o n t a k t u j t e  p r o s í m :
Lucie Hamerníková Mgr. Petra Altschmiedová
Tel::326 706 735, 605 254 957 tel: 326 706 714,608 040 963 
Email: lucie.hamernikova@fv-plast.cz, petra.altschmiedova@fv-plast.cz

Prosperující firma FV-Plast a.s. se sídlem v Čelákovicích 
(bývalý areál Škody Praha), zabývající se výrobou 
a prodejem plastových trubek a tvarovek pro rozvody vody 
a vytápění přijme zaměstnance na tyto pozice:

skladník
Požadavek: vyučen

obsluha výrobní linky
3 směnný provoz
Požadavek: vyučen

technik do zkušebny
3 směnný provoz
Požadavek: maturita

Nástup možný ihned!
Výhodné železniční spojení (firma sídlí v bezprostřední blízkosti železničního nádraží)
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, možnost pracovního růstu, příjemný pracovní kolektiv, 
zaměstnanecké výhody formou stravenek a příspěvku na životní pojištění.

B I L S I N G AUTOMATION®

PROJECT MANAGER
Požadavky
● SŠ/VŠ technického směru, 

strojírenství výhodou
● znalost NJ či AJ 

na komunikativní úrovni
● zkušenosti v projektových 

činnostech výhodou
● schopnost týmové práce a organizační

schopnosti
● řidičský průkaz skup. B
● dobrá úroveň práce na PC

ASISTENTKA SE ZNALOSTÍ NJ
Požadavky
● SŠ vzdělání
● znalost NJ na úrovni rodilého mluvčího
● znalost AJ výhodou
● organizační schopnosti
● znalost práce na PC

ÚČETNÍ
Požadavky
● SŠ vzdělání
● aktivní znalost NJ či AJ
● znalost účetnictví a českých účetních

standardů
● analytické myšlení
● znalost práce na PC

NÁKUPČÍ
Požadavky
● SŠ/VŠ vzdělání
● aktivní znalost NJ či AJ
● příjemné vystupování a samostatnost
● znalost práce na PC

SKLADNÍK
Požadavky
● SOU nebo SŠ
● znalost práce na PC
● pečlivost, flexibilita

PROGRAMÁTOR
Požadavky
● SOU, SŠ technického směru, strojní
● ovládání CNC obráběcích strojů
● praxd v oboru vítána

TECHNOLOG
Požadavky
● SŠ/VŠ technického směru, 

strojírenství výhodou
● praxe s CNC obráběním výhodou
● tvůrčí přístup k práci, odpovědnost
● aktivní vztah k výpočetní technice

KONTROLOR
Požadavky
● SŠ technického směru či strojírenství
● znalost výkresové dokumentace
● znalost procesního řízení dle ISO 

- výhodou
● praxe s obráběním kovů výhodou

SVÁŘEČ
Požadavky
● SOU nebo SŠ technického směru 

či strojírenství
● ZK 135 W01 podle ČSN 05 0705

(svařování tavicí elektrodou v aktivním
plynu - MAG)

● znalost technické dokumentace
● další kvalifikace výhodou 

(TIG/WIG, MIG...)

Jsme předním světovým výrobcem automatizace průmyslových provozů. Mezi zákazníky společnosti patří významní výrobci 
rozmanitých průmyslových odvětví včetně automobilového. Náš hlavní výrobní závod se sídlem v Benátkách nad Jizerou hledá 
do svého týmu špičkové techniky. Nabízíme high tech vybavení, individuální přístup, zdokonalování školením, 
perspektivní a zajímavou práci v mezinárodní společnosti.

Bilsing Automation CZECH s.r.o., Průmyslová 1001, Benátky nad Jizerou
Tel. 326 374 871, fax: 326 361 267, e-mail: bilsing@bilsing.cz ● Kontaktní osoba - Daniela Kulvejtová, 

w w w . b i l s i n g . c z
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Mladí hasiči v Krkonoších

V termínu od 28. června do 5.
července se 8 dětí z kolektivu
mladých hasičů účastnilo již tra-
dičního pobytu v penzionu Na
Černém potoce v Rokytnici nad
Jizerou.

V neděli dopoledne jsme se
zúčastnili setkání Rokytnic
a povzbuzovali jsme místní hasi-

če při požárním útoku. Rovněž
jsme měli možnost prohlédnout si
rozličnou zásahovou techniku.
Odpoledne jsme odjeli do nedale-
kého Františkova, kde probíhala
akce zvaná Dřevosochání. 

V pondělí jsme navštívili
sklárny Novosad a syn
v Harrachově, kde jsme měli

možnost prohlédnout si celý pro-
ces výroby skla i historickou bru-
sírnu. Prošli jsme se celým
Harrachovem i přilehlým světoz-
námým Ski areálem. V úterý jsme
navštívili vesničku Bozkov
a Bozkovské dolomitové jeskyně.
Při návratu jsme se zastavili
v Roztokách u Semil, odkud jsme
šli do Fiedlerova údolí a prohléd-
li si 300 let starý mlýn. Odpo-
ledne jsme si udělali odpočinko-
vý výlet na rozcestí Ručičky
(964 m.n.m.).

Ve středu jsme opět
zavítali do Harrachova.
Cestou k Mumlav-
skému vodopádu jsme
se zastavili v hornic-
kém muzeu a absolvo-
vali prohlídku štoly
dnes již zavřeného
dolu, ve kterém se těži-
ly minerály. Cestou
zpět jsme na přání star-
ších kluků navštívili
muzeum Šindelka, kde
se nachází lesnická
a myslivecká expozice.

Ve čtvrtek jsme si
udělali výšlap k Huť-
skému vodopádu (803
m.n.m.) a odpoledne

jsme navštívili rokytnickou hasi-
čárnu.

Ve volných chvílích a po veče-
rech jsme hráli stolní a míčové
hry.

Po mnoha krásných zážitcích
jsme se v sobotu 5. července vrá-
tili zpět do Lysé. O stravování se
nám opět profesionálně postaral
Antonín Fiala, tentokrát spolu
s Ottou Majdlochem, za což jim
patří velký dík.

Za kolektiv mladých hasičů 
Kateřina Janulová

Aerobiková neděle
s  h o s t u j í c í  c v i č i t e l k o u

K A T K O U  B Í M A N O V O U
●●   profesionální instruktorka aerobiku
●●   provozovatelka aerobic studia Fit a Fun
●●   lektorka vzdělávacího programu Českého svazu aerobiku
●●   osobní trenérka
●●   certifikáty IFAA, IDEA, FISAF

KDE?
Sokolovna Lysá nad Labem

KDY?
2. listopadu 2008 od 13.30 hodin

13.30- 14.00 prezence
- nabídka sportovního zboží 

značky Touche
- možnost zdarma změřit 

množství tělesného tuku

CO VÁS ČEKÁ:
14.00 - 15.15 Aerobic energy
15.20 - 16.05 Bodystyling a Stretching

VSTUPNÉ:
Do 15. října: 150,- Kč
Poté + na místě 180,- Kč

(Lucka - pondělí: 
723 337 036,
swindler@seznam.cz, 
Petra - úterý: 
737 962 513, 
petra.juzova@centrum.cz, 
Veronika - středa: 
605 739 461, 
weronic@seznam.cz)

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

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
od 15. září 2008

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

s využitím mikroportu v krásném prostředí 
V NOVÉ ŠKOLE - V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ OBCHODNÍ 

AKADEMIE  V LYSÉ N. L. 

PONDĚLÍ  19,30 hod. - 20,30 hod. (od 15. 9. 2008)
P - CLASS (BODYSTYLING) ZAČÁTEČNÍCI  A STŘ. POKROČILÍ
Cíl hodiny: kondičně - posilovací aerobní cvičení zaměřené na
zpevnění a vyrýsování problematických partií těla za použití náčiní
(činky, gumičky) i bez náčiní.
Obtížnost: tuto hodinu doporučuji začátečníkům, středně pokročilým
i pokročilým, kteří nemají rádi příliš rychlé tempo a složité taneční
choreografie.. 

„Pro všechny, kteří na sobě chtějí „zapracovat“ 
a zbavit se bolesti zad“

(AEROBIC DANCE = plánováno = pondělky od 13. října 
od 20,30 hodin )

ČTVRTEK  20,00 hod. - 21,15 hod. (od 18. 9. 2008)
AEROBIC - MIX STŘEDNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ 
Cíl hodiny: aerobně - kondiční cvičení zaměřené na spalování
zásobních tuků, pomocí středně těžké choreografie nastartovat
odbourávání zásobních tuků, zlepšit činnost kardiovaskulárního systé-
mu. Třiceti minutový spalovací blok + posilování problematických
partií + stretchinkové (protahovací) techniky.

„Pro všechny, kteří chtějí hubnout a zpevnit si tělo.“

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, obuv na přezutí
(škola se uzamyká)

Cena: 45 Kč (1 hodina cvičení)

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

e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz; tel. 721 658 766
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Na kole za zdravím 
do Pojizeří

Od 13.9. budou pořádány cyklovýlety pravidelně vždy v sobotu 
v 9 hod. střídavě ze stanice metra Letňanská (lichý týden) a ze 
stanice metra Černý Most (sudý týden). Cílem jsou památky, muzea,
osvěžovny a jiné zajímavosti Dolního Pojizeří a části Polabí. Tyto
konversační cyklojízdy budou nejenom poznávací, ale i zdravotní 
se zaměřením na pomoc k snižování nadváhy formou cykloturistiky.
Koná se za každého počasí, výlety jsou nevhodné pro cukrové 
panáčky a panenky.

Trasy budou upřesňovány 5 dnů před konáním a vyvěšeny na
www.cyklocesty.cz

Středočeský kraj 
podporuje lyské veslování!

Je pro nás velmi příjemné,
moci informovat lyskou veřej-
nost, že i v letošním roce
pokračuje pozitivní trend v roz-
voji Veslařského klubu Lysá
nad Labem.

Vedle stabilní podpory města
Lysá nad Labem i v letošním
roce přispěl Středočeský kraj
na obnovu loděnice z Fondu
sportu a volného času, a to
částkou ve výši 120 000,- Kč.
Díky tomu budeme moci
v letošním roce dokončit výmě-
nu oken a uspořit tak provozní
náklady na její vytápění.
Kromě tohoto projektu se nám
v letošním roce podařilo pokro-

čit v rekonstrukci střešního
pláště a významně vylepšit
interiér loděnice.

Těší nás, že tato technická
vylepšení jdou v ruku v ruce
i s roustoucí výkonností našich
členů, s jejich přibývajícími
sportovními úspěchy. To potvr-
zuje nejen mistrovský titul
dvojskifu žaček z letošního
Mistrovství České republiky
dorostu, staršího a mladšího
žactva, ale i další 4 medailová
umístění (podrobněji o tom
píšeme na jiném místě).

Zdeněk Košťák,
VK Lysá nad Labem

PODĚKOVÁNÍ MANŽELŮM NOVÁKOVÝM
Město Lysá n. L. by rádo touto cestou poděkovalo manže-

lům Novákovým za vzornou péči o areál v Čechově ulici.
Tuto činnost prováděli od roku 1995, což je 18 let. Velice si
vážíme obětavosti a pečlivosti manželů Novákových a přeje-
me mnoho zdraví a spokojenosti.

František Blažek, odbor SMI
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Slety v obnoveném Sokole

Všesokolské slety byly vždy nej-
většími svátky sokolstva. Po 46 leté
přestávce, během níž příslušníci
poválečné sokolské generace byli
svědky násilné přeměny v jednotnou
tělovýchovnou organizaci řízenou
státem, zažili období naděje na vzk-
říšení Sokola v roce 1968 záhy
vystřídané velkým zklamáním
a v době, kdy už téměř nikdo nedou-
fal, se dočkali převratných politic-
kých změn, byl připravován další již
XII. všesokolský slet. Byl to slet
společným dílem několika generací.
Nás starších, kteří jsme se dožili
pádu totality a obnovení České obce
sokolské - ČOS společně s mladší-
mi, kteří přinesli do našich řad
novou krev a mladistvý elán.

Uskutečnění sletu v roce 1994,
ohlas veřejnosti, ale i odborných
kruhů ukázal, že rozhodnutí o koná-
ní sletu bylo správné a přineslo
vynikající propagaci Sokola. Slet
navazoval na sokolské tradice a 130
letý vývoj tělocvičných vystoupení
u nás. Byl zároveň největším přís-
pěvkem pro činnost Sokola od jeho
obnovení v roce 1990 a vyjádřil spo-
lečenské zaměření dané základní
myšlenkou "slet vzájemného poro-
zumění, tolerance a vůle spolupra-
covat v duchu demokracie a bratr-
ství".

Nazapomenutelnou součástí XII.
všesokolského sletu byl průvod,
jaký Praha od roku 1948 nevi-
děla a který poctami u památníku 

17. listopadu 1989 a busty Jana
Palacha nám po dlouhé době připo-
mněl atmosféru „něžné revoluce“.

Vlastní průvod překonal všech-
na očekávání. Trval téměř 2,5
hod. a byly v něm vidět nejen
cvičební úbory, ale i slavnostní
kroje, lidové kroje a cenné his-
torické prapory, které se skryté
uchovaly navzdory likvidaci
Sokola po roce 1939 a 1948.

Naši cvičenci a cvičenky
odjeli po 9 měsíčním usilovném
nácviku na tento slet 2.7.1994
do Prahy. Druhý den se zúčast-
nili průvodu v historických kro-
jích a cvičebních úborech se
svým praporem z roku 1948.

Na strahovském stadionu se
naše jednotka představila v obou
hlavních sletových programech v 5
skladbách:
- mladší žákyně s cvičitelkami

Janou Fišerovou a Jitkou
Dvořákovou

- starší žákyně s cvičitelkami Evou
Křivánkovou a Martinou Čápovou

- ženy s náčiním (kužele a švihadla)
s cvičitelkami Helenou Ničovou
a Lucii Kiselovičovou

- ženy „Karneval“ s cvičitelkami
Martinou Horčičkovou a Bohumí-
rou Černohorskou

- starší cvičenci „Věrná garda“
s cvičitelkou Jaroslavou Piskáč-
kovou

Celkem se zúčastnilo 84 cvičenců.
Z pohledu naší jednotky lze kon-

statovat, že účast všech cvičenců na
sletě byla úspěšná. Všechny skladby
byly nacvičeny tak, aby cvičenci
obstáli ve srovnání s ostatními.

V magickém roce 2000 se konal
XIII. všesokolský slet. Minulé slety
vždy přinášely nějaké novinky
a změny. Zásadní změnou tohoto
sletu bylo jeho konání na stadionu
Evžena Rošického rovněž na Stra-
hově. Ukázalo se, že toto rozhodnu-
tí bylo šťastné, neboť se na menší
cvičební ploše mohly uplatnit nové
a překvapivé nápady, které sletová
vystoupení obohatily. Programovou

novinkou byl Národní sletový večer
s kulisou hvězdné oblohy. Slet měl
přívlastek „Slet dobré vůle a nadě-

je“. Proto také na něm vystoupili ve
dvou skladbách cvičenci České aso-
ciace sportu pro všechny.

Účastníci průvodu nikdy nezapo-
menou na nádherný průvod Prahou
a chodníky zdravících diváků. Při-
vítali jsme Sokoly z mnoha evrop-
ských zemí, USA, Kanady a Austrá-
lie s obdivem jejich věrnosti a lásce
k naší zemi a k sokolským myšlen-
kám. Mnozí z nich si s chutí také
zacvičili v některých skladbách.

V naší jednotě byl nácvik na slet
zahájen v průběhu září 1999. Po
zvážení nácvikových možností
a projeveného zájmu se cvičitelský
sbor dohodl na 5 vystoupeních:
- skladba pro mladší žákyně s cviči-

telkami Jitkou Dvořákovou
a Jitkou Brantovou

- skladba pro starší žákyně a doro-
stenky s cvičitelkou Petrou
Dubovou

- skladba pro starší žáky a dorosten-
ce s cvičitelkou Janou Fišerovou

- skladba pro ženy s praporci s cvi-
čitelkou Martinou Horčičkovou

- skladba pro starší cvičence „Věrná
garda“ s cvičitelkou Jaroslavou
Piskáčkovou.

Celkem se zúčastnilo 82 cvičen-
ců.

Všichni naší cvičenci a cvičenky
se zúčastnili též tradičního průvodu.
Seřadiště naší jednotky bylo
v Opletalově ulici, kde nás překvapi-
la i dešťová přeháňka, ale vlastní
průvod probíhal již za pěkného
počasí za doprovodu dechovek
a pražská dlažba se stala alespoň na
několik hodin i tanečním parketem.

Po uplynutí dalších 6 let se konal
v roce 2006 XIV. všesokolský slet.
Myšlenkově vycházel z toho, že slet
musí být dokladem moderního
pohledu na hromadné skladby a pro-
gram musí být zajímavý pro cvičen-
ce a diváky všech věkových katego-
rií. Tyto záměry se projevily hlavně
v konání Národního sletového veče-
ra v hale Sazka arény, kde se před-
stavili především sokolští sportovci.
Rozhodnuto bylo také o vystoupení
menších skupin a zahraničních
účastníků na podiích a hřištích
Tyršova domu. Tradiční sokolský
průvod Prahou byl pozvánkou veřej-

nosti na sletový týden. 
Tentokrát byl 23. září 2005 znovu

po 58 letech symbolicky odstartován
cvičební rok sletovou štafetou
s poselstvím do všech sokolských
žup v naší vlasti. Byla tím vytvořena
důstojná předehra tomuto sletu.

Pro naši jednotu vyplynul úkol
ČOS předat poselství sletovou štafe-
tou na kolech v úseku od sousoší
u sv Václava přes Lysou n. L.,
Benáteckou Vrutici do Benátek nad
Jizerou, kde ho převzali členové
tamní sokolské jednoty.

Nácvik na tento slet byl zahájen
koncem roku 2005. Pro vystoupení
na ploše stadionu při obou hlavních
programech se nacvičovalo 6 skla-
deb:
- mladší žákyně „Rozkvetlá louka“

s obručemi a malými stuhami -
cvičitelky Jitka Dvořáková a Jitka
Brantová

- dorost, mladší ženy a muži „Výlet
s aerobikem“ - dynamické cvičení
na stepech - cvičitelky Veronika
Šimková a Petra Jůzová

- ženy „Léto“ se stuhami - cvičitelka
Martina Horčičková

- muži a dorostenci „Chlapáci II“ -
s duchnami - cvičitel Luděk
Nejedlý

- ženy „Zpěv naděje“ se stuhami -
cvičitelka Martina Horčičková

- starší cvičenci „Ta naše písnička
česká“ - cvičitelka Jaroslava Pis-
káčková

Celkem cvičilo na stadionu
v těchto skladbách 87 cvičenců.

Všesokolské slety jsou od I. sletu
v roce 1882 vyvrcholením sokolské
činnosti a jejich tradice přetrvala
dodnes. Jsou jedinečným fenome-
nem a znamenaly vždy významnou
událost pro celý stát. Staly se pře-
hlídkou sokolské činnosti, ale často
i povzbuzením celého národa v poh-
nutých dobách našich dějin. Kromě
společných vystoupení přinášely
i sportovní soutěže, přehlídky kul-
turních souborů a mnoho zážitků
v pohostinné Praze. Na sletištích
nechyběli naši prezidenti ani politici.

Zdar XV. Všesokolskému sletu
v roce 2012.

Vl. Černohorský

Lysá nad Labem
140 let
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Běh zámeckou
zahradou 

- 44. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 6.září již 44. ročník 
tradičního Běhu zámeckou zahradou. Závod, který sokolové založili 
v roce 1941, den před zrušením Sokola nacisty.

V prvním ročníku závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento význam-
ný závod vyhrál Emil Zátopek. Před čtyřmi lety se k pořadatelství vrátil
Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. 

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti a Vás ostatní -
přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na závody v krásném pro-
středí zámecké zahrady v Lysé nad Labem!

Program letošního BZZ je stejný jako v minulých letech:

Prezentace od 12,30
Zahájení závodu 13,50

Předškoláci 150 m 13,55
Žákyně mladší 500 m 14,00
Žákyně starší 650 m 14,05
Žáci mladší 650 m 14,10
Žáci starší 850 m 14,15
Dorostenci 2200 m 14,25
Ženy a dorostenky 2200 m 14,40
Muži, mílaři 4450 m 14,55

Vyhlášení výsledků 
uvedených závodů 15,20

Muži, senioři (od 40 let) 4450m 15,50
Muži, vytrvalci - hlavní. závod 8900m 16,30

Úspěchy našich veslařů na mistrovských soutěžích
Ve dnech 27. - 29. června 2008

se konalo Mistrovství České
republiky dorostu, staršího
a mladšího žactva. Veslařský
klub Lysá nad Labem se této sou-
těže zúčastnil s 22 závodníky. Pro
některé z nich byl start především
získáváním zkušeností, většina se
však v náročné konkurenci klubů
z celé republiky neztratila, což
dokazuje 5 vybojovaných medailí,
včetně jednoho mistrovského titu-
lu.

V kategorii dorostenek na skifu
Šárka Čmugrová získala bronzo-
vou medaili, na dvojskifu spolu
s Pavlou Zoubkovou skončila na
pátém místě. V kategorii dorosten-
ců reprezentoval klub nejlépe
Matěj Pertlík, který mezi 36 skifa-
ři skončil osmý. 

V kategorii žákyň starších je
největším úspěchem stříbrná
medaile, kterou získala Hana Číž-
ková (z Kondoru Brandýs) s naši-
mi děvčaty Šárkou Roháčkovou,
Ivanou Hradeckou a Kačkou
Hankovou. Loď kormidlovala naše
zkušená Alena Jarešová. Na dvoj-
skifu v této kategorii Šárka
Roháčková s Ivanou Hradeckou
skončily v celkovém pořadí šesté
a Lucie Vopravilová s Kateřinou
Hankovou jedenácté mezi 18 star-
tujícími posádkami. Lucie
Vopravilová startovala rovněž na
skifu, kde obsadila deváté místo.

V kategorii starších žáků se nej-
lépe prosadil Ondřej Hollas, který
spolu se Sebastiánem Vlčkem,

Šimonem Janákem a Miloslavem
Šágrem z VK Nymburk s naší kor-
midelnicí Alenou Jarešovou vybo-
jovali stříbrnou medaili. Ondra
navíc na dvojskifu s Václavem
Chalupou mladším z VK Štětí
skončil v celkovém pořadí pátý.

Dvojčata Michaela Novotná
a Veronika Novotná kralovaly
v disciplíně dvojskif žačky mladší
již od sobotních rozjížděk.
Nedělní finále jim přineslo pře-
svědčivé zlaté medaile. I na čtyřce
párové spolu s Magdalenou Lam-
bertovou, Ivanou Jurášovou a kor-
midelníkem Matějem Pertlíkem

zajely velmi pěkný závod, který
jim přinesl čtvrté místo.
Magdalena Lambertová si na skifu
žaček jedenáctiletých dojela pro
bronzovou medaili.

Mezi mladšími žáky si dobře
vedl Matěj Kejha, když na skifu

z dvaceti lodí skončil pátý. Na
čtyřce párové v celkovém pořadí
si posádka ve složení Matěj Kejha,
Tomáš Šenkýř, Lukáš Vrátil
a Vojtěch Roháček s kormidelnicí
Alenou Jarešovou dojela pro
7.místo.

O 14 dní později se opět na
račickém kanále konalo Mezi-

národní mistrovství ČR seniorů,
juniorů a masters 2008 a závody
talentované mládeže.

Bronz dorostenku Šárku Čmu-
grovou opravňoval startovat mezi
juniorkami. Šárka se mezi staršími
děvčaty nejen neztratila, ale
i velmi významně prosadila.
Vítězství ve finále B ji zajistilo
celkově sedmé místo.

V závodě talentované mládeže
klub reprezentoval Matěj Pertlík,
který skončil jedenáctý a Pavlína
Zoubková, která dojela osmá. 

V kategorii muži masters jsme
měli bohaté zastoupení. Zdeněk
Košťák ve své kategorii na skifu
skončil stříbrný, Pavel Sláma zlatý
a Karel Černý stříbrný. Na dvoj-
skifech Zdeněk Košťák s Roma-
nem Novotným (KV Mělník)
zlatí, Karel Černý s Josefem
Akaiem (VK Břeclav) stříbrní
a Pavel Sláma ve společenství
s VK Slavia bronzoví. Na čtyřce
párové si pánové Košťák, Černý,
Akai a Novotný s přehledem doje-
li pro zlato. 

Všech výsledků našich sportov-
ců si nesmírně ceníme, ale přede-
vším výsledky mládeže potvrzují,
že se na loděnici v Lysé nad
Labem znovu žije. Do klubu přijí-
máme děti již od deseti let, nabízí-
me dobrou společnost kluků
a holek a pravidelný trénink pod
vedením zkušených trenérů. Další
info na www.vkslovan.wz.cz

Jitka Havlíčková,
VK Lysá nad Labem 




