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V dnešním čísle najdete:

● Školy, školky - str. 4
● Nové dětské hřiště 

- str. 6
● Dotační fondy kultury

a sportu - str. 7
● Fruta - str. 7
● Masarykova ulice 

- str. 7
● Slavnosti F. A. Šporka 

- str. 12-14
● Běh zámeckou 

zahradou - str. 19

Zeus

Pranostiky
● V říjnu hodně žaludů 

a bukvic oznamuje 
zimy víc.

● Říjen a listopad 
na strakaté kobyle jezdí.

● Na sv. Kalista (14.10.) 
ucpi včelín dočista.

● Sv. Voršila (21.10.) 
deště vodívá.

● Po teplém září, zle se 
říjen tváří.

Vážení spoluobčané, ve dnech
17. a 18. října letošního roku pro-
běhnou volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do Senátu
Parlamentu České republiky,
a proto si Vám dovoluji podat
následující základní informace.

Právo volit do zastupitelstva
kraje má státní občan České
republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je přihlášen k trvalému poby-
tu v obci, která náleží do územní
obvodu kraje. 

Voličem do Senátu je pouze
státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve
druhém kole voleb do Senátu
může volit i občan, který alespoň
druhý den konání druhého kola
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování v našem městě pro-
běhne ve stálých volebních okrs-
cích. Tradičně bude zřízeno 
9 volebních okrsků, do kterých
jsou voliči zařazeni podle místa
trvalého bydliště.
l. OVK Hasičská zbrojnice

Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice

Dvorce,

3. OVK Mateřská škola Čtyřlís-
tek, Brandlova 1590, Lysá n. L.,

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

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

6. OVK Svatební obřadní síň,
Hu-sovo nám. 23, Lysá n. L.,

7. OVK Hasičská zbrojnice,
Pivo-varská 1518, Lysá n. L.,

8. OVK Hasičská zbrojnice,
Pivovarská 1518, Lysá n. L.,

9. OVK Základní škola T. G.
Masaryka, Palackého 160,
Lysá n. L.
Voliči budou o době a místě

konání voleb ve městě informová-
ni oznámením starosty města nej-
později 15 dnů přede dnem voleb.

Volební místnosti se otevírají
v pátek 17. 10. 2008 ve 14.00
hodin a zavírají ve 22.00 hodin
a v sobotu 18. 10. 2008 se oteví-
rají v 8.00 hodin a uzavírají se
ve 14.00 hodin. 

V případě, že se bude konat 
2. kolo voleb do Senátu budou
volební místnosti otevřeny v pátek
24. 10. 2008 ve 14.00 hodin
a zavřeny ve 22.00 hodin a v sobo-
tu 25. 10. 2008 se otevřou v 8.00
hodin a uzavřenou ve 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky pro volby do
Zastupitelstva Středočeského kra-
je a do Senátu budou všem voli-
čům dodány nejpozději 3 dny před
dnem voleb a v den voleb i všem
okrskovým komisím. V případě
konání 2. kola voleb do Senátu
budou hlasovací lístky voličům
vydávány v dnech voleb ve voleb-
ních místnostech.

Pro volby do zastupitelstev
krajů se tiskne hlasovací lístek
samostatně pro každou politickou
stranu, politické hnutí nebo koali-
ci. Na každém hlasovacím lístku
musí být uveden název kraje,
vylosované číslo, nezkrácený
název politické strany, politického
hnutí nebo koalice, jméno, příjme-
ní, věk, povolání, obec trvalého
pobytu kandidátů, jejich pořadí
označené arabskými číslicemi
a příslušnost k určité politické
straně nebo politickému hnutí
nebo skutečnost, že kandidát je
bez politické příslušnosti.

Pro volby do Senátu je každý
zaregistrovaný kandidát uveden na
samostatném hlasovacím lístku
označeném vylosovaným číslem
kandidáta. V záhlaví hlasovacího

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 
a do Senátu Parlamentu České republiky

Program:

10.30 hod. položení věnců u pomníku T. G.
Masaryka v Litoli

11.00 hod. položení věnců na nám B. Hrozného
u pomníku padlých lyských občanů
v I. světové válce

13.00 - 14.00 výsadba stromů v zámeckém parku
za přítomnosti vzácného hosta paní
Luby Skořepové

14.30 - 15.00 zahájení výstavy dokumentů a fotogra-
fií „Mezníky Lysé nad Labem 1918 -
2008“ v Augustiniánském klášteře

15. 30 hod. zahájení programu v evangelickém
kostele (nám. B. Hrozného)

15.30 - 15.45 koncert ZUŠ F. A. Šporka
15.45 - 16.00 slavnostní projev - p. Pavel Soukup
16.00 - 16.15 vyhlášení studentské soutěže v dějepis-

ných znalostech pro žáky základních
a středních škol

16.15 - 16.45 oslava 140 let TJ SOKOL
16.45 - 17.00 ukončení - koncert ZUŠ F. A. Šporka

Městský úřad Lysá n. L. ve spolupráci s TJ Sokol, 
Klubem důchodců - D, Klubem důchodců Litol, 

Českobratrskou církví evangelickou, Státním okresním 
archivem Nymburk se sídlem v Lysé n. L.,

Spolkem pro rozvoj města Lysá n. L. a Muzeem B. Hrozného

zve všechny občany k oslavám 

90. výročí
Dne vzniku 

samostatného 
československého státu

28. říjen 2008
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16. jednání rady města se
konalo 26. 8. 2008. Nabitý pro-
gram s 52 body dával tušit velkou
časovou náročnost, což se v prů-
běhu dne potvrdilo. Osm bodů se
týkalo kabelových tras a věcných
břemen a devět bodů pak bytů
a nebytových prostor. Ze zbýva-
jících 2/3 jednacích bodů vybí-
rám zase ty zajímavější. 

V bodu č. 8 se projednávala
žádost občanského sdružení
Klub dobré zprávy o pronájem
jednoho ze srubů v areálu
v Čechově ulici, a to za snížené
nájemné. Podle platného ceníku
by sdružení mělo hradit ročně
bezmála 20 tis. Kč. Jedná se
o neziskovou organizaci, která se
věnuje práci s dětmi, a tak je
taková částka značně vysoká.
Představy Klubu se pohybují
v poloviční výši, což zase neby-
lo vhod radním. V diskusi pře-
vládl názor, že by všichni měli
mít stejné podmínky. Proto byl
bod odložen s tím, že se bude
s klubem jednat o návrhu, aby si
členové sdružení odpracovali
část nájmu při údržbě areálu,
jehož rozloha je značná a práce
okolo něj stále dost.

V bodu č. 10 rada schválila
uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou Maxi Real CZ z Lysé n. L.
Firma zpracuje projektovou
dokumentaci na výstavbu chod-
níku v Sojovické ulici mezi kři-
žovatkami s ulicemi V Polích
a K Bažantnici. Hodnota zakáz-
ky je 54 tis. Kč. V bodu následu-
jícím se posuzovalo 5 nabídek
na další veřejnou zakázku - 4
ukazatele okamžité rychlosti
vozidel v celkové hodnotě 228
tis. Kč. Rada zvolila firmu EM-
PEMONT z Valašského Meziří-
čí, jejímž trumfem byla kromě
ceny i 10-letá záruční doba.
Měřiče rychlosti budou vybave-
ny statistickými moduly, které
budou automaticky zaznamená-
vat průjezd vozidel a výsledkem
budou zajímavé statistiky dop-
ravního zatížení města. Také bod
č. 12 se týkal zvýšení bezpeč-
nosti ve městě - posuzovaly se
nabídky na osvětlení dalších 8
přechodů pro chodce. Ze tří
firem si rada vybrala domácího
V. Bílka, který se vzorně stará
o veřejné osvětlení a který už
několik přechodů ve městě dopl-
nil přídavnými svítidly. Cena
zakázky je 226 tis. Kč. U těchto

dvou zakázek se na financování
bude významně podílet
Středočeský kraj, který poskytl
dotaci 260 tis. Kč.

Bod č. 19 se dotkl velmi citli-
vého tématu pro obyvatele
Jedličkova sídliště - obnovy
vnitroblokové zeleně. V roce
2006 byl zpracován celkový pro-
jekt, který už od začátku rozdělil
obyvatele na 2 nesmiřitelné
tábory - příznivce a odpůrce
zeleně. Začalo se s úpravou ve
vnitrobloku B, ale výsledek se
nelíbí ani jedné straně, a nyní by
se mělo pokračovat v části C.
Vzhledem k rozložení sil rada
rozhodla téměř šalamounsky -
začne se jednat s obyvateli, aby
plochy uvnitř sídliště odkoupili
do svého vlastnictví a pak si
o zeleni rozhodovali sami a také
o ni pečovali, a než se situace
vyjasní, bude se revitalizovat
park U Křížku na Kačíně.

V bodu č. 22 se posuzovala
nabídka (došla jedna jediná) na
zpracování projektové doku-
mentace na vybudování nového
sběrného dvora. Ten původní,
v bývalé Frutě, do konce roku
skončí z důvodu další výstavby.
Nový sběrný dvůr bude umístěn
v prostoru bývalé kotelny K4
v Sídlišti. Projekt za téměř 179
tis. Kč zpracuje Ing. Novák
z Prahy 4, součástí projektu
bude likvidaci stávajícího zděné-
ho komínu a výstavba protihlu-
kové stěny. Projekt bude součás-
tí žádosti o dotaci na nový sběr-
ný dvůr z operačního programu
životního prostředí.

Souboj firem, zabývajících se
svozem a likvidací komunálního
odpadu, se očekával v bodu č. 29.
Od roku 2006, kdy skončila
firma REMONDIS, se táhne
v odpadovém hospodaření provi-
zórium, vzniklé odvoláváním se
konkurentů v opakovaném výbě-
rovém řízení. Zadávací doku-
mentaci si vyzvedlo 6 firem, ale
překvapení se nekonalo - nabíd-
ku doručila pouze firma A.S.A.
Praha 8. Ta zvítězila už v prvním
výběrovém řízení v srpnu 2006
a trpělivost se jí vyplatila. Proto
měla rada města zjednodušenou
pozici a lze také doufat, že se už
nikdo odvolávat nebude. 

V dalším bodu bylo schvále-
no uzavření smlouvy o dílo na
malířské práce v ZŠ Hrozného
č.p. 1318 (staronová). Zakázku

za 139 tis. Kč získala firma
KAZA z Dolní Krupé a malová-
ní by mělo skončit před začát-
kem školního roku. V následují-
cím bodu se hovořilo o elektro-
nickém zabezpečení areálu škol
J. A. Komenského. Na vyhláše-
nou zakázku došly 3 nabídky na
různé přístupové systémy, ale
konečné rozhodnutí nepadlo,
protože se bude řešení doplňovat
o vyvolané náklady např. na
úpravu dveří. V bodu č. 34 rada
schválila finanční příspěvek 2
tis. Kč Klubu dobré zprávy na
závody v orientačním běhu.

Delší diskuse se rozvinula
u bodu č. 38. Bude se zpracová-
vat zadávací dokumentace pro
intenzifikaci čistírny odpadních
vod, v první fázi se bude zpraco-
vávat projektová dokumentace
pro stavební řízení. Jako kriteria
a jejich váha při rozhodování
byly zvoleny: nabídková cena 
60 %, doba realizace 10 %,
délka záruční doby 30 %. Další
informativní zpráva se týkala
možného získání dotací na
obnovu technologických zaříze-
ní školních kuchyní. Bylo by
zapotřebí asi 1,3 mil. Kč, ale
zjištění projektového manažera
nejsou příliš optimistická - žádný
dotační titul, použitelný na tento
účel, není zatím ani na krajské,
ani na ministerské úrovni.

V bodu č. 40 se posuzovaly
nabídky na zakázku Revitalizace
centra města - Masarykova uli-
ce. Zadávací dokumentaci si
vyzvedlo 16 firem. V termínu
bylo doručeno 14 nabídek, které
po formální stránce nejprve hod-
notila komise pro otevírání obá-
lek. Do dalšího kola postoupilo
12 nabídek, jejichž úroveň posu-
zovala hodnotící komise na 3
zasedáních. Jako vítěz vzešly
Pražské silniční a vodohospo-
dářské stavby z Prahy 10, které
by zakázku měly provést za 47
mil. Kč.

Dalším koncepčním materiá-
lem, navazujícím na rekonstruk-
ci Masarykovy ulice, byla studie
na obnovu Husova náměstí.
V bodu č. 43 rada vzala studii na
vědomí a uložila stavební komi-
si, aby do konce roku připravila
podmínky pro výběrové řízení
na zpracovatele projektové
dokumentace.

Odlehčením programu byla
žádost Českého svazu ochránců

přírody, základní organizace Po-
labí, která provozuje Stanici pro
zraněné a handicapované živoči-
chy. Rada jejich práci ocenila
příspěvkem 5 tis. Kč.

Z krátké závěrečné diskuse
vybírám informaci pana starosty
o probíhajícím výkupu pozemků
pro II. etapu obchvatu, o pod-
mínkách pro stavbu kruhového
objezdu na křižovatce do
Milovic a Benátecké Vrutice
a o postupu stavebního řízení
pro Domov důchodců.

17. jednání rady města se
konalo 9. 9. 2008. První jednání
po prázdninách nebylo rozhodně
tak obsáhlé, jako to srpnové.
V bodu č. 4 se hovořilo o proná-
jmu kotelen v majetku města,
které jsou v Milovicích-Mladé
a provozuje je Thermoservis
Nymburk. Ten provedl některá
organizační opatření, zajišťuje
bezproblémový chod kotelen
a srpnová kontrola dopadla také
dobře. Proto rada prodloužila
Thermoservisu smlouvu i na rok
2009.

Body č. 6 a 7 byly stavební.
V prvním z nich rada schválila
firmu PEMI z Kostomlat jako
dodavatele nové dlažby a izolací
v DPS za 131 tis. Kč, v druhém
se hovořilo o rekonstrukci kap-
ličky v Dobrovského sadech. II.
etapu provede firma p. Gumana
z Lysé n. L. za 151 tis. Kč.

V bodu č. 13 rada schválila
dodavatele oplocení kolem nově
otevřeného dětského hřiště
v Poděbradově ulici. Hřiště
vybudovala firma Happy World
z Prahy 10, a ta také nabídla nej-
lepší cenu za oplocení ve výši 94
tis. Kč. Dětí se týkal i bod č. 15,
kde se vybíral dodavatel projek-
tové dokumentace pro výstavbu
mateřské školy. Nejlepší nabíd-
ku předložil ateliér MS architek-
ti z Prahy 10 v hodnotě 360 tis.
Kč. Uvedená částka bud hrazena
z partnerské smlouvy mezi měs-
tem a společností MS develop-
ment, která bude investorem
v bývalé Frutě. V posledním jed-
nacím bodu s č. 16 rada vzala na
vědomí zprávu, že na případnou
rekonstrukci školních plynových
kotelen nejdou dotace čerpat,
protože nedochází ke kvalitativ-
ní změně topného média.

Diskuse na závěr jednání byla
obsáhlá a mj. se hovořilo o pří-

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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pravě městských oslav 90. výro-
čí vzniku republiky.

5. zasedání zastupitelstva
města se konalo 10. 9. 2008.
Program byl nezvykle „nabitý“,
obsahoval 40 bodů, ale více než
polovina se týkala věcných bře-
men a pozemkových záležitostí. 

Rychlý průběh schvalování se
zastavil u bodu č. 13, kde se jed-
nalo o odprodeji asi 100 m2

z pozemku města pod nadjez-
dem. Společnost ZZN Polabí má
zájem o část komunikace, kde
by vybudovala novou váhu
o váživosti 60 tun pro vozidla,
vezoucí náklad do ZZN. Proti
návrhu se postavili zastupitelé
napříč politickým spektrem. Pan
Mgr. Fajmon poukázal na to, že
váhu může ZZN vybudovat na
svém velkém pozemku, dají se
předpokládat komplikace s pří-
stupem k domům, dojde k za-
huštění dopravy. Obdobné
námitky vznesli i ostatní disku-
tující. Při hlasování o tomto
bodu pak bylo jasno: pro návrh
1, proti návrhu 9, zdrželi se 2. 

Další diskuse se rozvinula
v bodu č. 16. Pan Charamza pro-
jevil zájem o koupi asi 3,8 ha
městských pozemků v lokalitě
Okrouhlík směrem na Stratov.
Jde o zamokřené území s kyse-
lou půdou, které se nehodí ani
jako pastviny. Rada města se
žádostí p. Charamzy již několi-
krát zabývala, až nakonec se
dospělo ke kompromisní ceně
10 Kč/m2, která by ještě pro
kupujícího byla přijatelná. V dis-

kusi se však ukázalo, že zastupi-
telé jsou si vědomi toho, že po
vybudování obchvatu se tato
část výrazně zhodnotí a po
odvodnění (které už dnes není
problémem) ji lze využít k růz-
ným účelům. Hlasování dopadlo
poměrem 7:4:1, takže pozemek
zůstává v majetku města.

Větší diskuse se čekala
u bodu č. 21, v němž byla nove-
lizována obecně závazná vyhláš-
ka č. 3/2006 o zajištění veřejné-
ho pořádku, tzv. „diskotéková“.
Na doporučení ministerstva vnit-
ra byly vypuštěny formulace
týkající se pohostinských zaříze-
ní, ale hlavní zásady zůstávají
zachovány - veřejnosti přístupné
podniky (zábavy, plesy, disko
atd.) končí v pracovních dnech
ve 23 hodin, v pátek a v sobotu
mohou trvat do 01 hod., o výjim-
ku lze žádat předem radu města.
OZV má číslo 5/2008.

V dalším bodu zastupitelstvo
schválilo uzavření smlouvy na
likvidaci odpadů s firmou
A.S.A Praha 8. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou
s účinností od 1. 11. 2008.

Bod č. 23 potvrdil doporučení
rady města, aby Masarykovu
ulici rekonstruovala firma 
Pražské silniční a vodohospo-
dářské stavby z Prahy 10. Pan
Houštecký jako předseda výbě-
rové komise informoval o postu-
pu a připomněl, že s PSVS má
město dobré zkušenosti z rekon-
strukce Poděbradovy ulice. Pan
starosta následně informoval, že
na rekonstrukci byla podaná

žádost o dotaci. Z důvodu velké-
ho převisu žádostí jsme neuspě-
li, projekt je kvalitně připraven
a bude podán znovu v jarní
výzvě. Pan Mgr. Fajmon navrhl,
aby se hledaly možnosti, jak
začít už letos, byť bez dotace.
V diskusi se vysvětlilo, že je
lepší chvíli počkat, protože
šance na přidělení dotace na jaře
2009 jsou značně vysoké
a město by se tak připravilo
o peníze. Druhým důvodem je
to, že pokud by se začalo na
podzim, frekventovaná část
města by byla přes zimu rozko-
paná a dopravní komplikace by
se prodloužily o zimní odstávku.
Při hlasování bylo patrné, že
tento přístup převládl a 12 hlasů
bylo pro, 1 se zdržel.

V bodu č. 25 byla novým čle-
nem kontrolního výboru jmeno-
vána paní Vlasta Mejstříková za
občanské sdružení „Lyský regi-
on“. V následujícím bodu členo-
vé zastupitelstva obdrželi studii
na obnovu Husova náměstí.
Stavební komise musí do konce
roku připravit podmínky pro
výběrové řízení, do nichž budou
zahrnuty i připomínky občanů
z veřejných projednávání studie.

V bodu č. 27 zastupitelstvo
schválilo výjimku z obecně
závazné vyhlášky o zábavné
pyrotechnice, aby bylo možné
uspořádat ohňostroj v zámec-
kém parku v rámci Dnů evrop-
ské kultury.

Posledním jednacím bodem
byla zpráva o připravovaném
zrušení Masarykova nádraží

v Praze v rámci změny územní-
ho plánu Prahy. To by se samo-
zřejmě dotklo i cestujících ze
stanice Lysá n. L. Třináct pří-
tomných zastupitelů se jedno-
myslně vyslovilo pro zachování
nádraží a podpořilo rozvoj regio-
nální dopravy.

Dalším blokem byly 3 infor-
mativní zprávy: o nových statu-
tech fondů, o koupi kina a vy-
budování nových sportovišť 
a o zasedání osadního výboru
Byšičky.

Závěrečná diskuse byla velmi
pestrá a obsáhla řadu problémů.
Pan starosta informoval o průbě-
hu investičních akcí, většina
bude splněna, jak bylo pro leto-
šek naplánováno. Nezačne se
s rekonstrukcí Masarykovy
ulice, z důvodů výše uvedených.
Úspěchem je územní rozhodnutí
na Domov důchodců a denní sta-
cionář, které nabylo právní
moci. Pro příští rok se připravu-
je rekonstrukce ulice ČSA,
pokračuje výkup pozemků na
obchvat. Ing. Gregor informoval
o tom, že z jeho podnětu zaháji-
lo ministerstvo vnitra šetření ve
věci zástavby areálu bývalé
Fruty. K závěrům šetření kon-
trolního výboru se zastupitelstvo
nevyjádřilo, a tak inicioval kon-
trolu vyššího orgánu. Na to rea-
goval pan starosta, že podle díl-
čího vyjádření MV k pochybení
nedošlo, nicméně doporučuje
vyčkat, až bude k dispozici závě-
rečné stanovisko. 

Miloš Dvořák, tajemník 
MěÚ Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 
a do Senátu Parlamentu České republiky

lístku je uvedeno číslo a sídlo
volebního obvodu. U kandidáta
musí být uvedeno jméno, příjme-
ní, věk, povolání a obec, na jejímž
území je přihlášen k trvalému
pobytu, a jeho příslušnost k poli-
tické straně nebo politickému
hnutí nebo údaj, že kandidát je bez
politické příslušnosti.

Volič hlasuje osobně po proká-
zání své totožnosti a státního
občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České
republiky. 

Po obdržení úředních obálek
(šedé a žluté), popřípadě nových

sad hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacích lístků. V tomto pro-
storu vloží do šedé úřední obál-
ky l hlasovací lístek určený pro
volby do Zastupitelstva Středo-
českého kraje. Na hlasovacím líst-
ku může zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím
lístku, vyznačit, kterému z kandi-
dátů dává přednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku
vliv. Do žluté úřední obálky volič
vloží l hlasovací lístek se jménem
kandidáta pro volby do Senátu.

Po opuštění prostoru určeného

k úpravě hlasovacích lístků vloží
volič úřední obálky s hlasovacími
lístky před okrskovou volební
komisí do volební schránky. 

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvo-
dů městský úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě okr-
sková volební komise vyšle k voli-
či dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úředními obál-
ky a hlasovacími lístky. 

Pro volby do Senátu Parla-
mentu ČR může volič, který nebu-
de moci volit ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu je zapsán,

požádat o vydání voličského prů-
kazu. Volit potom může ve voleb-
ním okrsku spadajícím do volební-
ho obvodu, kde jsou volby vyhlá-
šeny a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu.

Závěrem upozorňuji, že každý
volič si může v úředních hodinách
na městském úřadě ověřit, zda je
zapsán v seznamu voličů, může
požadovat doplnění údajů nebo
provedení oprav. Městský úřad je
povinen do 48 hodin žadateli
vyhovět nebo mu v této lhůtě sdě-
lit důvody, proč žádosti vyhovět
nelze.

Šťastná Irena,
odbor vnitřních věcí

Pokračování ze str. 1

Pokračování ze str. 2
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Vážení spoluobčané,
množí se případy stížností na

falešné taxikáře v Lysé nad
Labem. Zvláště mladí lidé vracejí-
cí se v nočních hodinách z disko-
ték jejich službu využívají. Ráda
bych upozornila na nutnost řádné-
ho označení taxikářů. Podle záko-
na č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě je provozovatel taxisluž-
by povinen vozidlo označit střešní
svítilnou s nápisem „TAXI“
a vybavit jej řádně registrujícím

a zaplombovaným taxametrem.
Danému vozidlu musí být přiděle-
no též evidenční číslo. Pokud na
Vaše zavolání přijede vozidlo,
které nesplňuje tyto aspekty, radě-
ji se mu vyhněte a zavolejte si
taxislužbu, která vás bezpečně
doveze tam, kam potřebujete
a přitom vás neokrade. Šťastnou
cestu přeje

Ing. Alena Novotná,
vedoucí odboru dopravy

pořádá ve spolupráci s poslancem Evropského 
parlamentu Mgr. Hynkem Fajmonem

přednášku na téma

„Rozvoj měst z fondů Evropské unie“
Přednáška se koná v restauraci „Gurmán“

dne 16. října 2008 od 18.00 hod.

w w w . k a s n a l y s a . c z

Školy a školky v novém

V letošním roce proběhlo něko-
lik investičních akcí ve školství,
které stojí zato blíže popsat. Již
v loňském roce proběhla výměna
oken v mateřské škole Dráček. Le-
tos byla vyměněna okna v mateř-
ské škole Mašinka a mateřské
škole Čtyřlístek. Stávající okna již
byla opravdu v zoufalém stavu
a neodkladně potřebovala vymě-
nit. Výběrové řízení vyhrála firma
Baroch - okna s.r.o., za celkovou
částku 1 636 600,- Kč. Vzhledem
k tomu, že město mělo v rozpočtu
pouze částku ve výši 1 185 000,-
Kč hrozilo, že výměna oken
v mateřské škole Čtyřlístek nebu-
de kompletní. Díky vstřícnosti
pana Barocha bylo dohodnuto, že
chybějící finanční prostředky
zaplatí město až v roce 2009,
proto mohla být dokončena výmě-
na oken v celé škole. Touto inves-
ticí došlo ke zlepšení prostředí pro
nejmenší děti, snížení nákladů na
vytápění, což přispěje i ke snížení
emisí do ovzduší a tím k ochraně
životního prostředí.V mateřské
škole Dráček proběhla výměna
elektroinstalace v prostorech
kuchyně, za celkovou částku 158
650,- Kč. Také v mateřské škole
Mašinka proběhla výměna elekt-
roinstalace a výměna osvětlova-

cích těles za částku 100 000,- Kč.
Důvodem pro výměnu byl nevy-
hovující stav stávající elektroin-
stalace. Tyto zakázky realizovala
firma Skořepa - Petráček, která
vyhrála výběrové řízení na obě
akce.

Ani školy nezůstaly „ušetřeny“
oprav a vylepšení. V ZŠ B.
Hrozného došlo v průběhu červen-
ce na prvním stupni (staronová
škola) k dokončení rekonstrukce

WC v II. patře. Zakázku realizoval
vítěz výběrového řízení firma RS
STAV Milovice za celkovou část-
ku 310 742,- Kč. Pokračovala také
výměna dlažby tentokráte v příze-
mí staronové školy, kterou realizo-
vala firma BK SLUŽBY s.r.o., za
částku 95 609,- Kč. Nový kabát
dostaly také vstupní dveře do
budovy, které opravila firma
CAROLI s.r.o. za částku 47 624,-
Kč. Po všech těchto stavebních

úpravách došlo k vymalování celé
školy. Tuto zakázku získala firma
Zdeněk Kadlec - Kaza za částku
139 320,- Kč. V budově školy na
náměstí B. Hrozného (druhý 
stupeň) pokračovala rekonstrukce
podlah. Zakázku realizovala firma
Miloš Stříbrný za částku 328 696,-
Kč. V základní škole J. A.
Komenského pokračovala výměna
hlavních elektrických silových
kabelů, které byly v havarijním

stavu. Zakázku provedla
firma Jarmil Brož
Elektroservis za částku
295 423,- Kč 

Celkové náklady výše
uvedených oprav činily
2 801 922,- Kč. Chtěl
bych poděkovat firmám
za kvalitně provedenou
práci, pracovníkům škol
za trpělivost. Všem
dětem a učitelům bych
chtěl popřát, aby se jim
v novém prostředí lépe
učilo i odpočívalo. Dou-
fám, že se i do rozpočtu
města na rok 2009 poda-
ří prosadit další nutné
investice do školních
a předškolních zařízení.

Jiří Havelka

Dveře staronové Mašinka - nová elektroinstalace, 1. patro velké budovy

Mašinka - nová okna
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I N F O R M A C E  ●● I N F O R M A C E  ●● I N F O R M A C E

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
říjnu 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:
4.10.2008

3. sobota:
18.10.2008

3. pondělí:
20.10.2008

3. úterý:
21.10.2008

3. středa:
15.10.2008

3. čtvrtek:
16.10.2008

3. pátek:
17.10.2008

Strojové čištění města
Strojové čištění města provádí

v Lysé nad Labem fi A.S.A. dle
požadavků odboru SMI. Celé
město je rozděleno dle lokalit do
čtyř plánů čištění + centrum měs-
ta. Jelikož nám záleží na kvalitně
zametených ulicích, nakoupili
jsme značky zákazu zastavení,
které dle potřeby fi A.S.A. rozmis-
ťuje. Zametání jednotlivých ulic
se provádí vždy v jednom týdnu
v pondělí (jedna strana) a ve
středu (druhá strana), aby
občané vždy mohli přeparkovat
svá vozidla na volnou stranu
ulice a tím byla komunikace

řádně zametena. Centrum měs-
ta se zametá v určenou neděli.
Pokud je daná ulice jednosměrná,
občané přeparkují svá vozidla na
jeden den do přilehlé ulice. Proto
touto cestou prosíme všechny
občany, aby svá vozidla v den
zametání, dle rozmístění zákazu
zastavení, zaparkovali do garáží
nebo na své pozemky, pokud je
to možné. V tomto roce nebude
Městská policie zasahovat, pouze
upozorňovat neukázněné občany.
Pokud i přesto nebudou respekto-
vány zákazy zastavení, budeme
v příštím roce nuceni požádat
odtahovou službu o pomoc. 

Děkujeme za pochopení

Odbor SMI

PROVOZNÍ DOBA

ZÁMECKÉHO

PARKU

Říjen
8.00 - 17.00 hod.

Odbor SMI

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

Doga č. 33
- fena, stáří 10 měs., vhodná na

zahradu, veselá, hravá

Kříženec pudla č. 39
- pes, stáří 3 roky, klidný, vhodný

do rodiny ke starším lidem

Kříženec špice č.44
- fena, stáří 3 roky, hodná, kama-

rádská, vhodná do rodiny

Kříženec jezevčík - pinč č. 45
- pes, stáří 2 roky, hodný, mazli-

vý, vhodný do bytu

Kříženec stafor. č. 46
-  pes, stáří 2 roky, hodný, hravý,

hlídací

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

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé
nad Labem ve VELASU, a.s.
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

Kompostéry
Upozorňujeme občany, že objednané kompostéry jsou připraveny

k vyzvednutí na MěÚ Lysá nad Labem.
Za odbor SMI Pýchová J.

Poděkování
Poděkování paní A. Durdanové z odboru správy majetku města 

za rychlé dodání odpadkového koše v Zámecké ulici a výměnu 
v Žižkově ulici. Turisté i obyvatelé to vítají!

Jana Křížová

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

varská (naproti hasičárně) pro ty, kteří nechtějí čekat na termín 
přistavení kontejnerů 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
kontejnery dle rozpisu, který je vyvěšen na stanovištích.

Durdanová Alena, odbor SMI
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Žádost redakce Listů
Žádáme všechny pořadatele vánočních akcí, aby nás do 10. října

informovali o jejich názvech, termínech a místu konání. Chceme 
v listopadovém čísle uveřejnit jejich kalendář akcí.

Zašlete na e-mail: frankeova@mestolysa.cz
Na adresu: MěÚ, odbor školství a kultury, Husovo náměstí 23, 289

22 Lysá nad Labem. Děkujeme.
Jana Křížová

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

Nové dětské hřiště

Z paměti těch, kteří sledují
dění ve městě, nejaktuálněji
osobní účastí na jednání zastupi-
telstva města, jistě nevymizela
zpráva o postupné rekonstrukci
dětských hřišť v Lysé tak, aby
jejich vybavenost odpovídala
přísným normám Evropské unie.
V minulém roce bylo uvedeno do
provozu velké dětské hřiště na
sídlišti (přibližně za prodejnou
Jednoty směrem k hl. silnici v ul.
Čs. armády) vybavené herními
prvky z akátového dřeva.

Čtenáře Listů, kteří neměli
možnost zaznamenat další pří-
jemnou změnu v městském mobi-
liáři informujeme, že dalším mís-
tem v pořadí, které se dočkalo
rekonstrukce, je stávající dětské
hřiště v Poděbradově ulici pro
děti od čtyř do dvanácti let, na
kterém z původního vybavení
zůstal pouze betonový stůl pro
stolní tenisty a místo pro písko-
viště. 

Po zveřejnění zakázky na
internetových stránkách a vývěs-

kách města nabídku předložilo
šest firem! Kéž by při každém
zveřejnění zakázky bylo na výběr
z několika kvalitních nabídek, jak
tomu bylo tentokrát. Protože
chceme, aby každé hřiště vypada-
lo jinak, tentokrát je místo vyba-
vené herními prvky z vodovzdor-
né překližky a doplňky z nerezu.
K ceně zdarma firma nabídla

i pravidelnou roční kontrolu vč.
údržby prvků po dobu pěti let,
dodání jednoho odpadkového
koše a informační tabule. Záruční
doba je 60 měsíců, deset let na
kovové konstrukce. 

První oficiální návštěvníky při
slavnostním předávání do provo-
zu v září za přítomnosti zástupců
zhotovitele i města - děti z mateř-
ské školy Čtyřlístek - nejvíce
zaujal prvek tzv. pavouk. Však si
na něm zadováděli jako pavouci
na pavučině. Protože docela urči-
tě nejvíc osloví i Vás, až se půjde-
te na místo podívat s Vašimi
dětmi či vnoučaty, doplním, že
životnost této síťové prolézačky
je 30 let! a cena cca 200 tis. Kč! 

Hřiště bylo rekonstruováno
opět s pomocí dotace krajského
úřadu Středočeského kraje
z fondu pro sport a volný čas ten-
tokrát částkou 140 tis. Kč a se
zbývajícími finančními prostřed-
ky ve výši 400 tis. Kč počítal roz-
počet města. Ke hřišti přibude
oplocení, jehož vybudováním
dojde k úpravě zeleně na tomto
místě v době vegetačního klidu. 

Vítáme Vás, až se pozvednete,
tak se ohlédněte, je-li čisto po
Vás! Ať vydrží dlouho takhle
pěkné!

Marcela Chloupková
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Zahájení stavby 
„Rekonstrukce Masarykovy

ulice“ se odkládá do roku 2009
Na základě otevřeného řízení

dle zákona o zadávání veřejných
zakázek Zastupitelstvo města dne
10. 9. 2008 na svém jednání roz-
hodlo o uzavření smlouvy o dílo
se zhotovitelem akciovou společ-
ností Pražské silniční a vodohos-
podářské stavby za celkové
náklady stavby 47 mil. Kč.
Stavba měla být financována
z části z prostředků Regionálního
operačního programu Střední
Čechy (cca 30 mil. Kč). S ohle-
dem na skutečnost, že dotace
nebyla našemu městu přidělena
z důvodu nedostatečné alokace
v rámci výzvy č. 10 Rozvoj
města ROP, bylo rozhodnuto
Zastupi-telstvem města, že ter-
mín zahájení smlouvy se posune
do příštího roku max. do června

2009 s tím, že v březnu 2009
bude opět podána žádost o dotací
v rámci Regionálního operačního
programu. 

Nový předpoklad realizace
investiční akce „Revitalizace
centra města ulice Masarykova“
je v termínu nejpozději od 6/2009
do 9/2010. S tímto termínem
bude uzavřena smlouva o dílo se
zhotovitelem stavby. I když
městu nebude přidělena dotace,
rekonstrukce Masarykovy ulice
proběhne v plánovaném termínu

Pevně věřím, že na druhý
pokus budeme úspěšní a Masa-
rykova ulice se v roce 2010 ukáže
v plné své kráse.

Mgr. Jiří Havelka,
starosta města

Jak dál ve Frutě
Dne 16. září se sešlo několik

desítek občanů města, aby se
seznámili s vývojem zamyšlené
zástavby bývalé Fruty a Slunéč-
kovy zahrady. Podrobný výklad
s četnou vizualizací projektu pro-
vedl zástupce investora Ing. arch.
Šourek. Při více jak dvě a půl
hodiny trvající prezentaci pěti
předložených studií zástavby,
odpovídal pan inženýr zasvěceně
na četné dotazy z řad přítomných
občanů.

Pokusím se alespoň v krátkosti
seznámit čtenáře s obsahem jed-
nání.

Všech pět studií vycházelo
striktně ze zadání města a na
základě vyhodnocené ankety.
V zásadě se lišily projekty pouze
v části bytové zástavby. Celý areál
je dělen na dvě základní etapy, to
jsou objekty na pozemku Fruty
a bytovou část Slunéčkovy zahra-
dy. Stavbou však bude posuzová-
na jako jeden celek. Na základě
smlouvy prodalo město pozemek
Fruty a dostane zaplacenou polo-
vinu ceny, zbytek až po kolaudaci.
Po kolaudaci bude také proveden
zápis převodu do katastru. Slu-
néčkovu zahradu získal investor
již předem koupí od majitele
Ing. Meixnera.

Předložené studie bude vyhod-
nocovat desetičlenná komise, slo-
žená převážně z odborníků, v níž
má zastoupení město dvěma
svými zastupiteli. Investor již
v předstihu jednal se zástupci čtyř
rodinných domků v Pivovarské
ulici, kteří jsou přímými účastníky
stavebního řízení. Navíc jim pro-
střednictvím dotazníku umožnil
vyjádřit se k poskytnutým studiím
a vznést své relevantní požadavky
s příslibem, že jim bude v maxi-

mální možné míře vyhověno.
K vlastnímu obsahu studií.

Realizace bude splňovat dva
základní požadavky, to je ochranu
a udržování životního prostředí
a maximální úspory energií. Tomu
bude podřízeno řešení a výběr sta-
vebního materiálu.

Společenská část zahrnuje
víceúčelový sál pro 400 návštěv-
níků, hotel se 40-ti dvoulůžkový-
mi pokoji, dvacetipětimetrový
bazén s akvaparkem a poštou.
Tyto objekty budou navzájem pro-
pojeny komunikačně a doplněny
obslužnými provozy, jako drobný-
mi obchody, různými službami
atd. Uvedená část se bude stavět
přednostně. Investor uvažuje
v budoucnu s jejím pronájmem, se
zárukou zachování daného účelu.

Bytová zástavba počítá s cca
300 vícemetrážními byty, v pláno-
vané ceně 45 tisíc za metr čtvereč-
ný, což odpovídá současné relaci
odborné lokality. Investor nevy-
loučil ani možnost umístění
mateřské školy a domu s pečova-
telskou službou. Pod obytnými
domy i veřejnou částí jsou pláno-
vány částečně zapuštěné podzem-
ní garáže. Bytová zástavba bude
mít i klidový odpočinkový prostor
s lavičkami, dětským hřištěm, pří-
padně i menší vodní plochou. Tyto
prostory budou v užívání města
a přístupny všem obyvatelům
města.

Všechny uvedené údaje nutno
brát jako návrh, který bude v hlav-
ních bodech splněn, ale upřesněn
až ve schválené projektové doku-
mentaci. Realizace předpokládá
jedenapůlroční přípravné období
a přibližně dvouletou výstavbu.

Václav Mrkvička

Změny v dotačních fondech
města Lysá n. L. na kulturní 

a sportovní akce
V rozpočtu města je každoroč-

ně počítáno s finančními prostřed-
ky na podporu různých kultur-
ních, společenských a sportovních
akcí a na podporu činnosti organi-
zací, které pracují celoročně
s dětmi. 

I. Fond kultury (FK) a Fond
sportu a volného času (FSVČ). 

Tyto fondy od 1.1.2009 budou
nahrazovat stávající Kulturní
fond a Fond činnosti mládeže.

Organizace, kluby, občanská
sdružení, fyzické osoby se síd-
lem v Lysé n. L. KROMĚ
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANI-
ZACÍ MĚSTA budou mít mož-
nost žádat o dotace z těchto fondů
na jednotlivé akce konané
v našem městě pro veřejnost. 
Uzávěrka - termín doručení
žádosti:
1. kolo - 30. 11. předcházejícího
roku, na který je dotace žádána
2. kolo - 30. 6. aktuálního roku,
ve kterém je dotace žádána
(2. kolo se uskuteční pouze
v případě, že nebudou vyčerpá-
ny všechny finanční prostředky
již v 1. kole.)
Tzn., že žádosti o dotace na akce
v r. 2009 musí být doručeny již
do 30. 11. 2008!!

Žádosti přijaté po uzávěrce
(rozhodující je datum poštovního

razítka nebo razítka podatelny
MěÚ) budou automaticky vyřa-
zeny.

Všechny přijaté žádosti budou
posouzeny příslušnou komisí
a radou města. 

Každá dotace musí být do 30
dnů po skončení akce vyúčtována.

Žádosti i vyúčtování musí být
na příslušných formulářích,
které jsou k dispozici na měst-
ském úřadě, odboru kultury
nebo na webových stránkách
města: www.mestolysa.cz
Odbor školství a kultury / dota-
ce.

II. Fondy dotací na činnost
sportovním a společenským
organizacím, klubům a sdruže-
ním, které prokáží celoroční
práci s dětmi do 18 let. 

Tyto fondy v současné době
rovněž prochází změnami a schva-
lovacím řízením, pravděpodobně
se také změní s platností od 1. 1.
2009.

O těchto změnách Vás opět
budeme informovat jak v Listech,
na úřední desce, tak na webových
stránkách města.

Alena Frankeová,
odbor kultury

7

Omezení provozu městského
úřadu a městské knihovny
V pátek 3. 10. 2008 budou technici  Středočeských energe-

tických závodů provádět pravidelnou údržbu a revizi trafosta-
nice, která je umístěna za MěÚ Lysá nad Labem. V době od 7 
do 12 hodin bude tato část města odpojena od elektrického
napětí.

Z tohoto důvodu budou městský úřad a městská knihovna v
době 7 - 12 hodin pro veřejnost uzavřeny. Městská knihovna
zahájí provoz od 12 hodin.

Za možné komplikace se občanům omlouváme.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Co potřebujeme od Středočeského kraje
Z voleb 17. a 18. října 2008

vzejde nová reprezentace Středo-
českého kraje, která jej bude řídit
po další čtyři roky. Rozhodování
ve volbách by neměly řídit jen
sympatie či antipatie ke kandidá-
tům a volebním stranám. Důle-
žitější je správně určit naše potře-
by a zájmy, které může kraj řešit,
a potom vybrat tu kandidátku,
která nejlépe garantuje jejich plně-
ní. V tomto příspěvku se pokusím
stručně popsat očekávání našeho
města Lysé nad Labem a většiny
jeho občanů. Abychom měli před-
stavu, na co chceme navazovat
a jaké jsou možnosti kraje, připo-
menu také, co jsme získali v uply-
nulých čtyřech letech.

Jednou ze zásadních priorit je
obchvat města. První část od litol-
ského mostu k silnici II/331 do
Nymburka se přes všechny pro-
blémy podařilo realizovat. Středo-

český kraj rozhodl o tom, že zbý-
vající část obchvatu se bude reali-
zovat najednou, nikoli po etapách,
jak se původně předpokládalo.
Nyní je v plném proudu příprava
stavby včetně probíhajícího výku-
pu pozemků. Je velice pravděpo-
dobné, že se začne stavět v nad-
cházejícím volebním období
a doufejme, že přípravu nebudou
protahovat pro naše město „typic-
ké“ komplikace.

S výstavbou obchvatu zčásti
souvisí i rekonstrukce Mírové
ulice v Litoli. Vozovka je nyní ve
vlastnictví kraje, který již ale není
nijak motivován k její údržbě.
Rekonstrukci tak bude muset

v budoucnu realizovat město na
své náklady. Proto bude nutné
komunikaci převést do jeho vlast-
nictví.

Město rovněž usiluje o rekon-
strukci vozovky v ulici Českoslo-
venské armády v části, kde je
doposud dlažba. K realizaci mohlo
dojít již v tomto roce, kraj však
přistoupil na vybudování kruhové
křižovatky při vjezdu do Lysé od
Milovic a Benátek nad Jizerou.
Příprava stavby proto vyžaduje
více času. Je ale reálné, abychom
se upravené křižovatky, která
zvýší bezpečnost a zpomalí vozid-
la přijíždějící do města a nového
asfaltového povrchu v ulici ČSLA,
který sníží hluk a otřesy, dočkali
již v roce 2009.

I přes dílčí zlepšení je stále
třeba po kraji požadovat včasné
opravy vozovek, lepší péči o zeleň
okolo krajských silnic a vodorov-

né značení
alespoň na sil-
nicích II.
třídy. Jde
předně o zna-
čení krajnic
a středových
čar v zimních
měsících, kdy
je nižší viditel-
nost.

Jinou prio-
ritou města je
výstavba do-
mova důchod-
ců. Kraj tuto
i n v e s t i c i
schválil v prv-
ní půli končí-
cího volební-
ho období.
V loňském ro-
ce byly přidě-
leny i státní
finanční pro-
středky. Od-

půrcům se však stavbu dařilo zdr-
žovat natolik, že ani v letošním
roce nedojde k jejímu zahájení.
Nový a dle mého soudu mnohem
lepší projekt však získal v průbě-
hu léta pravomocné územní roz-
hodnutí a je možné žádat o staveb-
ní povolení a vyhlásit soutěž na
dodavatele stavby. Nyní by snad
realizaci nemělo nic vážnějšího
bránit a v příštím roce by ji kraj
mohl skutečně zahájit. Škoda však
dvouletého zdržení.

S výstavbou nového domova
ale vzniká další problém. Je jím
nové využití historické budovy
zámku. Ta je ve vlastnictví kraje.
Je však zřejmé, že právě nám

občanům Lysé bude nejvíce zále-
žet na tom, jak bude kraj budovu
nadále užívat. Jistě se shodneme
na tom, že si přejeme zámek brzo
zrekonstruovaný a s možností jeho

využití pro širší veřejnost a pro
kulturní potřeby lyských občanů.
Že bude nutná velká vstřícnost
a pochopení ze strany nové kraj-
ské reprezentace, je zřejmé na
první pohled.

Nepřímo bude naše město
ovlivňovat další rozvoj bývalého
vojenského výcvikového prostoru
v Mladé. Poslední zasedání nyněj-
šího krajského zastupitelstva bude
mít na programu i projednání
a schválení technicko-ekonomické
studie využití tohoto území a gene-
relu letiště Boží Dar. Nové zastupi-
telstvo potom bude mít na starost
naplnění těchto dokumentů.

Volby budou mít rovněž vliv na
budoucí složení Regionální rady
regionu soudržnosti Střední
Čechy. Tato rada spravuje pro
naše město důležitý regionální
operační program, z něhož se roz-
dělují evropské dotace. Z tohoto
programu plánuje město čerpat
finanční prostředky v desítkách
milionů korun na rekonstrukci
Masarykovy ulice a centra. Je
v zájmu města, aby další směřová-
ní regionální rady a její rozhodo-
vání bylo totožné a předvídatelné
a aby nedocházelo k zásadním
personálním změnám jejího
úřadu, který zajišťuje úřední zále-
žitosti okolo zmíněného operační-
ho programu. S jeho zaměstnanci
představitelé města pravidelně
konzultují způsob podávání žádo-
stí tak, aby byli při zajištění
potřebných a očekávaných dotací
úspěšní.

Za dobu své existence
Středočeský kraj rozvinul granto-
vý systém pro různé žadatele ze
sociální, sportovní, kulturní a dal-
ších oblastí. I město se stalo pří-

jemcem některých grantů. Čerpalo
prostředky na stavbu nových dět-
ských hřišť, restauraci zámeckých
soch, projektovou dokumentaci na
labskou cyklostezku, vydání
několika publikací, instalaci uka-
zatelů rychlosti, kamerového
systému, osvětlení přechodů...
Mimo granty ještě získalo téměř
půlmilionovou dotaci na technické
dovybavení lyského sboru dobro-
volných hasičů. S žádostmi
o granty však byla úspěšná i řada
sportovních, kulturních a spole-
čenských organizací i jednotlivci,
například veslaři, fotbalisté, rodá-
ci, sbor evangelické církve, rom-
ské centrum atd. Je v zájmu obča-
nů Lysé, aby krajská reprezentace
grantový systém nadále rozvíjela
a aby o nabízené prostředky usilo-
valo s kvalitními a užitečnými pro-
jekty stále více žadatelů z našeho
města.

Ve výčtu problémů a zájmů,
které město může řešit jen ve spo-
lupráci kraje, bych mohl pokračo-
vat, snad jsem již ale uvedl všech-
ny podstatné. Lze si jen přát, aby
se jich s novou krajskou reprezen-
tací podařilo během jejího čtyřle-
tého mandátu vyřešit co nejvíce.
Přeji nám všem, abychom zvolili
takové kandidáty, kteří vědí, jaká
je úloha kraje, znají jeho skutečné
možnosti a ví o konkrétních potře-
bách občanů, obcí a měst ve
Středočeském kraji.

Petr Kopecký,
člen rady města 

a krajský zastupitel

Otevření první části východního obchvatu Lysé zklidnilo dopravu v Mírové ulici. 
Fotografie Petr Kopecký

Středočeský kraj v rámci grantového řízení přispěl městu na
pořízení kopií soch v zámeckém parku.
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Blahopřejeme
„Není promarněného času. Je jen čas, který byl 
přípravou na to, co je teď."

Kay Pollak

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

96 let
Marie Dostálová

94 let
Anežka Mejzrová

92 let
Marie Kolínová

85 let
Marie Moravcová

80 let
Jaroslava Kohoutová

Josef Hloucal

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

2.10.,9.10.,16.10., Břišní tance pro ženy
23.10.,30.10. Od 17,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz
8.10.,22.10.    Kurz drátování - Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz
30.9-18.10. Kouzlo dřeva - Bernard Knápek - dřevořezby, Augustiniánský klášter
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

4.10., 8.11.,6.12., Odpolední čaje pro seniory
3.1.,7.2.,7.3.,4.4., 14,00 hod. jídelna ZŠ J. A. Komenského
2.5.,6.6.    
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) 
- www.knihovnalysa.cz

10.10. MARW
Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

11.10. Československé legie v boji za samostatnost 
Československa
Od 15,00 hod. přednáška ve sborovém domě Českobr. církve evangelic-
ké, nám. B. Hrozného 442

11.10. Squashový a tenisový turnaj neregistrovaných hráčů
Sportzone Na Mlíčníku - www.sport-zone.in

11.10. SEKJSI BONBÓNKY, ETAVÍRA
Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

16.10. Rozvoj měst z fondů Evropské unie
Přednáška Mgr. Hynka Fajmona - Od 18,00 hod. v restauraci Gurmán

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

18.10. Workshop joga - Úvod do světa jogy spolu se cvičením
Sportzone Na Mlíčníku - www.sport-zone.in

18.10. Drakiáda OS Empatie
Od 14,00 hod. na školním hřišti - empatielysa@seznam.cz

21.10. Vzpomínkové odpoledne k 90. výročí vzniku ČSR
Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

22.10. Drakiáda školní družiny
Ve 13,30 hod. sraz před školou J. A. Komenského

22.10. Večer původních skladeb
Zdena Košnarová a Léčba Neklidem, Vít Andršt Jazz kvartet
Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

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

31.10. Dagmar Andrtová Voňková, PhDr. Giuseppe Maiello
Koncert a přednáška v kině na Husově náměstí - www.luftkinoklub.cz

31.10. Halloween pro děti - Sportzone Na Mlíčníku - www.sport-zone.in
31.10.-2.11. Výstavy Kola a Rychlá kola - Výstaviště - www.vll.cz
1.11. Vernisáž výstavy fotografií k filmu Annie Leibovitz Život

objektivem + projekce filmu
Jaroslav Šťastný a tubový kvartet
Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

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

4.11. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v MěK - www.knihovnalysa.cz

5.11. RECESE Z DEPRESE
Scénky, písně, skeče, tanec, poezie - KABARET ČERVENÁ 3
V kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

7.11. Taking Off
Koncert a film - V kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

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

8.11. Kulturní večer u příležitosti výročí bitvy na Bílé hoře 
a životního jubilea Tomáše Kopeckého
V kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

9.11. Listopadové zamyšlení
Promluva biskupa Václava Malého k 90. výročí vzniku ČSR
V 10,30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele po mši
Výsadba stromů na farské zahradě - svoboda@mestolysa.cz

14.11. Message
Koncert, film v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

19.11. 10 let Jazz Orchestra ZUŠ F. A. Šporka
Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

21.11. 10 let ZAUM
Agnes Kutas - Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

28.11. Michael’s Uncle
Koncert v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

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

na www.otomtoje.cz.

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: 
Město Lysá n. L. - odbor městského investora, 

sl. Horčičková, tel.: 325 510 216

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.

Oprava
Redakci Listů se ozvalo několik čtenářů ohledně nepřesnosti 

v článku Nová kulturní památka v Listech č. 9/2008.
Páter J. Vojáček v domě č. 13 žil, ale tehdejší režim jej přestěhoval

do Sojovické ulice č. 573, kde zemřel. 
Tímto se čtenářům omlouváme.

Jana Křížová
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ČERVEN 2008

K I N O
Začátky projekcí 20,00 hod., vstupné 70,- Kč

St 1.10. Bathory
Drama / Historický, Slovensko / Česko /
Maďarsko / Velká Británie, 2008, 138 min
Režie: Juraj Jakubisko

ČT 2.10. Paříž
Komedie / Drama / Romantický, Francie,
2008, 130 min 
Příběh jednoho Pařížana, který je nemocný
a žádá pouze odpověď, zda umírá. Jeho
stav mu dává nový a odlišný pohled na
všechny ty lidi, které potkává v městě nad
Seinou...

ÚT 7.10. (ODK) Nejkrásnější věk
Komedie, Československo, 1968, 80 min
V sochařském ateliéru AVU si přivydělávají
modely: důstojný, ale stále usínající důchodce,
mladá žena na mateřské dovolené, která se
bojí žárlivého manžela, a zraněný uhlíř střed-
ních let. Mezi studenty se diskutuje o tom,
který věk je ten nejkrásnější… Režie Jaroslav
Papoušek (Homolka a tobolka, Hogo fogo
Homolka, Ecce Homo Homolka).

ČT 9.10. Temný rytíř
Akční / Thriller / Drama / Mysteriózní,USA,
2008, 152 min 
Učinit z komiksové adaptace osudové
drama téměř antických rozměrů? To asi umí
jenom režisér Christopher Nolan..(pokračo-
vání Batman Begins)

ÚT 14.10. Mamma Mia!
Komedie / Muzikál / Romantický, VB / USA,
2008, 110 min 
Abba, Meryl Streep, Pierce Brosnan, 
nostalgie, léto... Film vznikl na základech
stejnojmenného muzikálu.

ČT 16.10. Sirotčinec
Horor / Drama / Mysteriózní / Thriller,
Mexiko / Španělsko, 2007, 100 min
Španělský (nekrvavý) horor, plný odhalová-
ní temné minulosti jednoho sirotčince 
a zoufalého hledání ztraceného syna 
a jakési osudovosti, kdy Lauru minulost,
které se měla vyhnout, stejně dostihla.

ÚT 21.10. Rolling Stones
Dokumentární / Hudební , USA, 2008, 122 min
Záznam skvělého koncertu z Beacon
Theatre s bezprostředními prostřihy 
z nejrůznějších interview, zajímavými 
scénami ze zákulisí,...

ČT 23.10. (ODK) Půlnoční kovboj
Drama, USA, 1969, 113 min, Režie: John
Schlesinger, Hrají: Dustin Hoffman, Jon
Voight, 
Klasika konce 60. let nesoucí veškeré atri-
buty své doby - sexuální odvázanost, halu-
cinogenní opojení a tragické konce... Film
v roce 1970 získal 3 oscary.

ÚT 28.10. Máj
Poetický, Česko, 2008, 80 min, Režie: F.
A. Brabec 
Příběh milostného trojúhelníku podle
Máchova Máje.

St 29.10. Tobruk
Drama / Válečný , Česko, 2008, 100 min,
Režie: Václav Marhoul

Čt 30.10. (ODK) Po svatbě
Drama, Dánsko / Švédsko, 2006, 120 min,
Režie: Susanne Bier 
Hrdina filmu (M. Mikkelsen), pracující
v indickém sirotčinci zoufale potřebuje
finanční prostředky. Ty se nabízejí 
z rodného Dánska, země, kterou nechal
daleko za sebou...
Film, nominovaný na oscara, patří 
k nejlepšímu, co nám současná skandináv-
ská kinematografie může nabídnout.

K I N O  P R O  D Ě T I
Dětské neděle - začátky projekcí 
15,00 hod., vstupné 60,- Kč

Ne 5.10. Kung Fu Panda
Animovaný / Komedie / Akční / Rodinný,
USA, 2008, 88 min 
Animovaná komedie pro celou rodinu o líné,
neuctivé a flakáčské pandě Po, která se

musí naučit kung-fu, aby zachránila Údolí
Klidu před zlým sněžným leopardem.

Ne 12.10. Letopisy Narnie: Princ Kaspian
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný, Velká
Británie / USA, 2008, 147 min
Petr, Zuzana, Edmund a Lucinka se opět
pouští do zachraňování kouzelného světa
Narnie.

Ne 19.10 Sissi a Yetti
Animovaný / Komedie / Dobrodružný,
Německo, 2007, 85 min
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádher-
ném světě. Císařovna Sissi je unesena...
Neohrožený Franz se vydává stíhat únosce.

K L U B  ( K O N C E R T Y ,
V E R N I S Á Ž E . . . )
Začátky koncertů a akcí od 20,00 hod.

PÁ 3.10. (ODK) Vernisáž výstavy obrazů
V. Horálka, Josef Daněk performance 
- scénická přednáška Železná neděle, Kapely:
Managarm, Arrache coeur (bordunová hudba)

PÁ 10.10. Marw (www.marw.cz) 
Kapela vychází především z irské lidové
hudby, repertoár tvoří autorské instrumen-
tální skladby a písně. Tradiční nástroje 
(dřevěná příčná flétna, low whistle, housle,
bodhrán, kytara) jsou doplněny zpěvem
a méně tradičními nástroji, jako je cajon.

SO 11.10 Sekjsi bonbónky (Lysá nad
Labem), Etavíra (Rock, Hradec Králové) 

PÁ 17.10. ...jen trochu hluku
Lyssa (Noise, Silver Rocket pražského 
podsvětí, kapela bez kompromisu)
Syrea (Grunch, Lysá nad Labem, domácí
parta dvou fotříků a jedné úřednice společ-
ně toužící umlčet ticho)

ST 22.10 (ODK) Večer původních skladeb
Zdena Košnarová a Léčba Neklidem, Vít
Andršt JAZZ kvartet 

PÁ 31.10. (ODK) Dagmar Andrtová
Voňková - osobitá písničkářka a originální
kytaristka, proslulá skvělou technikou kyta-
rové hry plné experimentů, které nikdo před
ní nezkoušel. (koncert)

PhDr. Giuseppe Maiello - přednáška „Smrt
v evropské kultuře“

P ř i p r a v u j e m e :
SO 1.11. Vernisáž výstavy fotografií
k filmu Annie Leibovitz:
Život objektivem, film Annie Leibovitz,
Jaroslav Šťastný a tubový kvartet 

ST 5.11. RECESE Z DEPRESE
scénky, písně, skeče, tanec a poezie, koře-
něné svérázným humorem v podání satiric-
kého autorského KABARETU ČERVENÁ 3
Předprodej listků na baru kinoklubu.

PÁ 7.11. Taking Off (koncert), Taking Off (film)

SO 8.11. Kulturní večer u příležitosti výročí
bitvy na Bílé hoře a životního jubuilea
Tomáše Kopeckého - Promítání autorských
dokumentů PŘI ZEMI (tvorba výtvarníka
Jana Měřičky) a CLONA (báseň Jaromíra
Typlte v jeho vlastním provedení)
TOMÁŠ ZÍTA (kytara, zpěv, harmonika),
Úvodní slovo doc. mgr. Josef Daněk 

PÁ 14.11. Message (koncert), (ODK)
MALUPIEN, OLŠOVÝ SPAS (projekce
filmu M. Ryšavého)

ST 19.11. 10 let JAZZ Orchestra ZUŠ 
F. A. Šporka

PÁ 21.11. (ODK) 10 let ZAUM (koncert),
Agnes Kutas (koncert)

PÁ 28.11. Michael's Uncle (koncert)

ODK - Odboj Duševni Korupce 
- Cyklus nezkorumpované tvorby, vytvá-
řející opozici duševní slabosti a kulturní

devalvaci konzumní produkce.

LUfT KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

www.luftkinoklub.cz ●● www.myspace.com/luftkinoklub
mob.: 773 625 007

PROGRAM ŘÍJEN

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 8. a 22. října 2008

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

přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

11

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- pokračujeme ve čtvrtek 2., 9., 16., 23. a 30. října 2008
od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

22

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

Vzpomínkové odpoledne
k 90. výročí vzniku ČSR

Beseda se koná v úterý 21. října 2008 od 16.30 hodin

33

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky českou minulostí
- Osvícenství - doba Marie Terezie

Beseda se koná v úterý 4. listopadu 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

Beletrie pro dospělé
Louise Bagshawe, Úžasná na

pohled  - Stephen King, Pavučina snů
- Vlastimil Vondruška, Vládcové ostat-
ků - Adrian Tomine, Letní blondýnka -
Robert Wilson, Skrytí vrazi - Jana
Rečková, Zapomenutí - Pavel Jansa,
Poslední walz - Nelson DeMille,
Odvetný úder - Frédéric Lenormand,
Půlnoční soud - Orhan Pamuk, Nový
život - Patry Francis, Deník lhářky -
Tereza Boučková, Rok Kohouta

Naučná lit. pro dospělé:
Indigové děti & andělská terapie -

Doreen Virtue, Frida Kahlo, Koupací
jezírka - Jiří Sedlák, Když „doma“
bylo v Austrálii - Blanka Svobodová,

Český šlechtic František Schwarzen-
berg - Vladimír Škutina, Tajné dějiny
hudby - Vlastimil Marek, Havajské
ostrovy - Leoš Šimánek

Beletrie pro děti:
Zlatá jehla aneb dobrodružství

mezi světy - Julia Golding, Lukáš ve
školce - Julia Boehme, Sídliště v ohro-
žení - Gerit Koietz, Piráti, poklady,
dobrodružství - Alisha Niehaus, Hurá
do školky - Jiří Šandera

Naučná lit. pro děti:
199 receptů Čtyřlístku - Marcela

Šebestová, Čeští panovníci v kostce -
Martin Víšek, Peking - Richard Platt,
Hadi - Dietmar Mertens

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Napětí: Na vlastní nebezpečí, Nitro,
Tahle země není pro starý, Nikdy to
nevzdávej, Úhel pohledu
Sci-fi: Jumper, Archa pravdy
Pro mládež: Říše hraček, Fantastický

mazel
Horor: Clona
Ostatní: Václav, Než si pro nás přijde
Komedie: 27 šatů
Dobrodružné: Lovci pokladů 2, Král
Škorpion 2

Nové videokazety ve videopůjčovně

Luft Bar Otevřeno Út - So 18 - 24
Točené pivo Kozel 11°, míchané nápoje, alko, nealko, nakládaný hermelín s brusinkami,

zmrzliny, ... ● Posezení na zahrádce na náměstí, FREE WI-FI (internet zdarma), fotbálek,
šachy, denně videoprojekce, výstava fotografíí nebo obrazů (střídá se každý měsíc)
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Největší dědictví
(k 28. 10. 1918)

Když rodičové naši
jak nedávno znovunarozenou
nám naši vlast
jak dětem kladli na srdce,
ta slova drahá,
nad poklady dražší,
jí jako do vínku
nám říkali:
Pamatuj!
Pravda, i když na čas poražena
bývá,

posléze přece vždycky vítězí.
A Ježíš a ne Cézar
ať ti program dává!
Ta slova ať tvé kroky určují!
Kéž určovaly.
Po našich vítězstvích i selháních
víc nemůžem, než abychom je dali 
vám do dnů příštích
jako největší své,
národa svého dědictví.

Dalibor Molnár

Občanské sdružení evangelických křesťanů - Kostnická jednota
zve na přednášku

senátora PhDr. Jaromíra Jermáře

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 
V BOJI ZA SAMOSTATNOST

ČESKOSLOVENSKA
Přednáška se uskuteční v sobotu 11. října 2008 v 15 hodin

ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické 
v Lysé nad Labem, náměstí B. Hrozného 442

Adaptační kurz 1. ročníků
OA v Jinonicích

V letošním školním roce se
Obchodní akademie po roční pře-
stávce opět vrátila k osvědčené
praxi adaptačních pobytů nových
studentů prvních ročníků
v Jinonicích u Jičína.

Při plánování kurzu vycházely
třídní učitelky Jana Tomková
a Věra Rampová ze zkušeností let
minulých, které jednoznačně uka-
zují, že společný pobyt mimo
školu upevní třídní kolektiv
a umožní studentům poznat se
navzájem při různých hrách a dal-
ších aktivitách. A protože i ředitel-
ka školy chce vědět, jací ti noví
studenti vlastně jsou, zúčastnila se
této akce také ředitelka školy
Ivana Dvořáková. A jak to tedy
všechno probíhalo?

Takhle to popsal student 1. roč-
níku Marek Zeman:

„Dne 3. září 2008 jsme se
vypravili na adaptační kurz do
Jinolic nedaleko Jičína. Cestovali
jsme vlakem, pěšky do tábora
jsme šli dva kilometry. Po ubyto-
vání do chatek nás čekala první
hra. Nejprve jsme si všichni muse-
li udělat jmenovku. Pak si každý
utrhl kus toaletního papíru a kolik
si kdo odtrhnul čtverečků, tolik
o sobě musel říct vět. Po této hře
jsme si všichni chvíli odpočinuli,
protože nás čekala procházka po
okolí. Po návratu jsme měli osob-
ní volno, po kterém následovala
večeře. Po ní bylo opět volno, poté
nám paní učitelky řekly, že večer-

ka je v 21:30, tak jsme se šli
vykoupat a spát. 

Další den jsme se hned po sní-
dani vypravili na delší procházku
do Prachovských skal. Cesta byla
dlouhá a únavná, ale také velmi
zajímavá. Když jsme vyšli ze skal,
následoval vědomostní kviz. Po
něm jsme se vrátili zpátky do
tábora. Po krátké pauze jsme hráli
další hru.Vytvořili jsme 10 skupi-
nek po 5-6 lidech. Hra spočívala
v tom, že jeden z týmu představo-
val hlavní počítač, další správce
a ostatní vytvářeli klon podle
toho, jak jim ho hlavní počítač
popsal. Když jsme dohráli a ohod-
notili svoje výtvory, měli jsme
osobní volno. Šli jsme do lesa na
dřevo, protože večer byl táborák.
U táboráku bylo vyhlášení vítězů
soutěží a opékaly se buřty. 

Poslední den, v pátek, jsme po
snídani hráli hru Inzeráty. Každý
napsal svůj inzerát, podle kterého
jsme se potom seznamovali. Když
jsme měli vytvořené dvojice, šli
jsme si sbalit věci a potom jsme
v utvořených dvojicích museli jít
k sobě přivázaní na oběd. Po
obědě jsme hráli poslední hru po
družstvech - hádali jsme slovo,
prolézali jsme mezi provazy a tre-
fovali šiškami do petlahví. Pak už
jsme si jen vzali věci a vyrazili na
nádraží, na cestu domů.

Kurz se nám moc líbil a už těší-
me na další společné akce.“

A. Šmídová

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.

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.
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SLAVNOSTI HRABĚTE ŠPORKA
aneb tucet není totéž, co tuctový

Poslední prázdninový víkend je
víkendem výjimečným. Rodiče
a dítka školou povinná jsou už jed-
nou nohou ve školních třídách.
Dálnice i silnice nižších kategorií
se potýkají s dopravními zácpami.
Dovolené máme většinou za
sebou a supermarkety pomalu
chystají prodej vánočních kolekcí.

I u nás v Lysé se v tento čas
děje cosi zvláštního. Už od polovi-
ny srpna se začnou objevovat
drobné náznaky v podobě plakátů
a plakátků, ve výlohách se objevu-
jí lahve vína se známou vinětou
a taktéž fotografie Jeho hraběcí
Milosti a nakonec je na náměstí
vyvěšen transparent, který na
vědomost všem dává, že SLAV-
NOSTI HRABĚTE ŠPORKA se
blíží. 

V letošním roce tato již tradiční
akce završila rovný tucet. V žád-

ném případě však o ní nemůžeme
prohlásit, že byla tuctová. Význam
těchto dvou velice podobných slov
si v našem případě tak trochu pro-
tiřečí. Pokud se nějaká akce kona-
la již dvanáctkrát a každým rokem
se zvětšuje počet návštěvníků jak
domácích, tak přespolních, tucto-
vost zde v žádném případě nemů-
žeme hledat. A ani bychom nena-
šli.

Spolek rodáků a přátel města
Lysá nad Labem, který je hlavním
pořadatelem, se snaží o to, aby
program byl co nejpestřejší. Užijí
si opravdu všichni. Mladí i staří,
milovníci lidovek i barokní hudby,
koláčů i uzeného, piva i zeleného
čaje. Slavnosti každým rokem při-
nášejí nějakou novinku. Ať už je to
nový program nebo nová místa,
kde se jednotlivá vystoupení
konají.

V loňském roce
se poprvé konal
v předvečer „hlav-
ních“ slavností
koncert v atriu
kláštera. Ohlas byl
veliký, takže
i letos byl na
páteční večer na
stejném místě opět
připravený pro-
gram. A nebyl to
„jen“ koncert. Na
své si totiž kromě
sluchu přišly
všechny smysly.
Po celý večer jsme
totiž byli hosty
našich přátel
z partnerského
města Břeclav.

A Břeclav = Morava = dobré
vínko + něco k zakousnutí + cim-
bál a husle. Hostitelé se o nás,
Lysáky, velice dobře starali.
Vínečko bílé i vínečko rudé teklo
proudem, čerstvě napečené koláče
se na jazyku jen rozplývaly a kdo
není „na sladké“, ten si dal voňavé
škvarky, uzené nebo výtečnou klo-
básu. K tomu hrála Cimbálová
muzika Jožky Severina a zpíval
a tancoval Slovácký krúžek
Poštorná - Koňaré. Ještě dlouho
do noci byly slyšet táhlé moravské
melodie z ulic a lyských zahrad.

Sobotní ráno všechny probudi-
lo do slunečného dne. Ten, kdo
usínal s moravskou písničkou na
rtech, mohl se s ní i probouzet. Na
Husově náměstí totiž od časného
rána Moraváci opět hráli a zpívali
všem pro potěšení. V tu dobu už
byl v zámku i v podzámčí čilý
ruch. Mnoho posluchačů přešlo
z náměstí rovnou ke kostelu sv.
Jana Křtitele, kde proběhla již tra-
diční troubená Svatohubertská

mše svatá. Tu si samozřejmě nene-
chala ujít Jeho hraběcí Milost
František Antonín Špork s man-
želkou. V lavicích zasedli také čle-
nové Řádu svatého Huberta a další
čestní hosté. Všichni, kteří se
onoho dopoledne mše zúčastnili,
opět zažili to úžasné propojení
hudby a slova, kdy se duše vznáší
a dotýká se nebe.

Duše se snesly na zem, neboť
hmotné tělo se hlásilo o svá práva.
Blížilo se poledne a mnohým
začalo kručet v břiše. Co s tím?
Jednoduchá odpověď. Stačilo zajít
do některé z lyských restaurací,
které po celou dobu slavností
nabízely specielně sestavená špor-
kovská menu. I zde se duše vzná-
šely a dotýkaly nebe, ale z úplně
jiného důvodu.

V tuto chvíli nastal menší pro-
blém. Znáte to jistě také. Po vyni-
kajícím obědě je dobré se na
chvilku „natáhnout“. Což samo-
zřejmě v restauraci nejde a navíc
krátce po poledni začínal program
na nádvoří zámku. A na nádvoří,
jak Lysáci jistě vědí, se dostaneme
až po vystoupání (pro někoho)
dost příkrého kopce. S oroseným
čelem, velkým funěním a s několi-
ka zastávkami na odpočinek jsme
nahoře. A konečně se můžeme
v klidu kochat. Nádvoří je nádher-
ně upravené a vyzdobené. 

Hraje Hasičská dechovka.
Čekáme na příjezd hraběcího
páru. Kočár zatím není v dohledu.
Zpívá chrámový sbor u sv. Jana
Křtitele a po něm ještě folklorní
soubor Dykyta z Přerova. Na tráv-
níku před zámkem je prostřený
stůl. Že by dnes hrabě Špork
hodoval před zraky svých podda-
ných? Začíná hrát hudba. Přichází
pestrobarevný průvod. Myslivci,

Pokračování na str. 13
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SLAVNOSTI HRABĚTE ŠPORKA
aneb tucet není totéž, co tuctový

zpěváci, tanečníci, střelci, kejklíři,
šermíři, dvorní dámy i prosté
selky, ptáčníci, muzikanti a spous-
ta dětí. Všichni přišli pozdravit
svého milovaného hraběte. Hof-
mistr Seemann ještě naposledy
kontroluje, zda je vše připraveno
a kočár přijíždí. Velké ovace,
potlesk a provolávání slávy. Jako
první hraběcí pár vítá v Lysé sta-
rosta Jiří Havelka a jeho host, kte-
rým je kolínský primátor Jiří
Buřič. Ještě než všichni usednou
ke stolu, přijíždí další návštěva.
Hraběcí stavitel František Max-
milián Kaňka se svým pomocní-
kem Herbertem. 

V tuto chvíli byli všichni pří-
tomní svědky opravdového kouz-
la. Za pomoci tajemné směsi
a následných pyrotechnických

efektů došlo poprvé v historii
k propojení šporkovy doby se
vzdáleným 21. stoletím. Že to není
možné? Samozřejmě, že je. Jak
jinak by se mohly děti, výherci
soutěže žáků lyských škol na téma
„Naše město v budoucnosti“ s hra-
bětem Šporkem setkat? Osobně
jim předal odměny a velice se zají-
mal o jejich nápady a návrhy.

Hraběcí pozvání do zámeckých
zahrad poté přijali všichni. Malí
i velcí zde nalezli kromě spousty
dobrého jídla a pití také zábavu
a poučení. Na travnatém jevišti se
po celé odpoledne střídaly hudeb-
ní, taneční i pěvecké skupiny
z Lysé i okolí. Všechny byly
odměněny potleskem desítek
diváků. Kdo chtěl, mohl se po
parku projet v hraběcím kočáru

a ti odvážnější se vyhoupli přímo
do sedla. Šermíři šermovali, kejk-
líři kejklovali a kat na požádání
ochotně vysvětloval, kterým
mečem se nejlépe stínají hlavy
a který slouží „jen“ k useknutí
prstů nepoctivému obchodníkovi.
Bylo to vskutku příjemné odpo-
ledne.

Ten, kdo se nechtěl procházet
po parku, mohl posedět v atriu
kláštera. I zde probíhal po celé
odpoledne bohatý program v režii
přátel z Břeclavi. Zavítal mezi ně
i sám hrabě Špork s chotí a dopro-
vodem. Po první sklence vína si
všichni začali notovat moravské
lidové písničky a došlo i na netra-
diční hudební spojení „hraběcího“
hornového tria a cimbálovky.
A pak, že rčení „co Čech, to muzi-
kant“ už dávno neplatí! My, kdo

jsme tam v tu chvíli byli, víme
svoje …

Moravský folklór pak vystřída-
lo dramatické umění. S odvážně
pojatou hrou (herci hráli na chů-
dách) do Lysé zavítal divadelní
soubor z Kuksu.

Milovníci klidnější zábavy si
mohli prohlédnout interiér kostela
sv. Jana Křtitele a poslechnout si
některý z koncertů. Po celé odpo-
ledne bylo také možno navštívit
Muzeum Bedřicha Hrozného, kde
byly vystaveny hrabětem Špor-
kem oceněné dětské soutěžní
práce.

Den však ještě zdaleka nekon-
čil. Nezúčastěný návštěvník Lysé
patrně kroutil nevěřícně hlavou.
Co se to děje? Lysáci houfně
opouštějí své město! Automobily,

bicykly, autobusy, motocykly i pár
pěšáků, to vše se přesunuje smě-
rem k malé vísce jménem
Byšičky.

Dorazil sem i hraběcí pár, který
se tu snažil vyřešit provdání
své neposlušné dcery
Kateřiny. Skoro se jim to
povedlo, nebýt ženicha,
který neuměl plavat, málem
utopeného faráře a zmatené-
ho Seemanna. Nakonec byli
všichni rádi, že se suchou
nohou dostali na břeh a spo-
lečně s ostatními se šli
zahřát nápojem lásky, který
z velkého kotle rozlévaly
sličné čarodějnice.

A jak to bylo dál? Jedli,
pili, tancovali, dobrou vůli
spolu měli a jestli se neutan-

covali, tak tam tancují dodnes …
P.S. Tucet Slavností hraběte

Šporka je za námi. Ty letošní (dle
hodnocení organizátorů i návštěv-
níků) dopadly na výbornou.
Přispělo k tomu i nádherné počasí,
ale hlavně nezištná pomoc všech,
kteří „přiložili ruku k dílu“, ať už
patří mezi „rodáky“ nebo ne. Za to
jim patří obrovský dík.
Poděkování též patří mnoha vět-
ším či menším sponzorům - orga-
nizacím i jednotlivcům. Bez jejich
pomoci by nebylo návštěvníkům
Slavností hraběte Šporka u nás
v Lysé tak dobře. Takže - za rok na
shledanou a vězte, že třináctka
vůbec není nešťastné číslo!

Věra Škvrnová,
kronikářka Spolku rodáků

Pokračování ze str. 12
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XII. Slavnosti hraběte Šporka - cyklistický okruh

Člověk by nevěřil, kolik zají-
mavostí nám na našich pravidel-
ných okruzích okolí Lysé už
nabídlo. I letos 6. září jsme začali
návštěvou italského hřbitova
v Milovicích. Z šesti a půl tisíce
pohřbených zajatců v 1. světové
válce je tam osmdesát procent
Italů, další jsou z ostatních bojují-
cích stran. Pak jsme dali poněkud
menší časový prostor panu
Vajčnerovi, odborně znalému prů-
vodci v kostele sv. Kateřiny.
A peloton víc než sedmdesáti cyk-
listů uháněl polními a lesními ces-
tami do Skorkova. Kostel Pový-
šení sv. Jana Křtitele překvapil jak
gotickým presbytářem, tak ven-

kovskou malebností. Jedeme dál.
Kdo to čeká v Hlavenci pod býva-
lým loveckým zámkem? Nejlepší
vyhlášený sportovec Českoslo-
venska roku 1931, „česká mlátič-
ka“ boxer František Nekolný,
mistr Evropy ve velterové váze.
Ten totiž zchátralý objekt před
válkou koupil a přebudoval na
luxusní hotel Hubert. Ach, kde
jsou časy jeho slávy. 

Po krátkém sjezdu jsme u hlav-
ního cíle, vznešeného pomníku
mocnáře Karla VI. od Matyáše
Bernarda Brauna. Jeho fundátor,
hrabě Špork, se právě před očima
cyklistů setkává s císařem a vymě-
ňují si konverzační invektivy,

v nichž však nechybí popis kom-
pozice a detaily monumentu. Ale
to důležité: Hlavenec v čele s mís-
tostarostkou Ing. Smotlachovou
nás uvítal v krojích folklorního
souboru Hubert a přichystal tabuli
s občerstvením. Bylo to nečekaně
milé přivítání. Děkujeme za něj.

Skupinky kolařů se nerady
zdvihají z kouzelného posazení na
palouku u pomníku. Musí však
stihnout pozdní oběd v zahradě
hotelu Praha ve Staré Boleslavi.
Dobře organizovaný výdej chutné
stravy a obsluha nápojů zná-
sobily dobrý pocit dopolední-
ho prožitku, zvláště když jim
poslední přednášku udělil
„císařský myslivec“, který
kromě dalších informací
o habsburském hájeném
území , v němž jsme se pohy-
bovali, předvedl na historické
mapě nešťastnou událost
zastřelení knížete Schwarzen-
berga císařem na lovu v roce
1732. A taky nás doprovázela
příjemná kapela Druhej dech.
Domů se rozjížděly skupinky
individuálně.

Výlet se vydařil. Jednak
mu přálo počasí (až moc)
a pak byl dobře veden tajem-
níkem MěÚ Ing. Dvořákem

a předsedkyní Rodáků dr. Papáč-
kovou. Své herecké role přesvěd-
čivě zvládli boxer Franta Jirousek,
myslivec Pavel Průcha, hrabě
Jarda Bittner a zaskakující císař
Honza Ferles mladší. Abych dopl-
nil seznam osob, které nám
pomohly, pak ještě děkujeme
správci vojenského hřbitova panu
Čerepreštákovi a ve Skorkově
panu Šestákovi. 

Ing. Bohumil Kolací,
pověřený organizátor, tentokrát

bohužel v autě na berlích

Uplynul měsíc od chvíle, kdy
skončil XII. ročník Slavností
hraběte Šporka. Jménem vedení
města chci ocenit úsilí a práci
všech, kteří svým dílem přispěli
k tomu, že na ten letošní ročník
se bude vzpomínat o něco více.
Důvodem je důraz na partnerství
s Břeclaví a Kuksem. Smlouvy
se během slavností podařilo pře-
vést z papíru do praxe a zvláště
účast Břeclavanů a Poštoranů
oživila podobu slavností měrou
nebývalou. Město Břeclav v čele
se starostou Dymo Piškulou
představilo Moravu nejen umě-
ním, ale i chutí, a to vše vytvoři-
lo lákavou pozvánku k návštěvě
nových přátel. Kuks pod vede-
ním starosty Jiřího Berana se
prezentoval divadelním soubo-
rem s představením, které se
běžně nevidí.

Kdo se přišel v pátek nebo
v sobotu na slavnosti podívat,
určitě nelitoval. Řada občanů
města se dostala do míst, která
dosud neznali a o to více byli
překvapeni. Spokojenost diváků,
dospělých i dětí, je pro organizá-

tory a účinkující tou nejlepší
odměnou. Největší organizátor-
skou práci nesli na svých bed-
rech členové Spolku rodáků
a přátel Lysé nad Labem. Je
dobré si uvědomit, že se stále
najde celá řada lidí, kteří ve
svém volném čase, bez nároku
na odměnu, dokáží připravit
něco tak krásného pro radost
druhých. Slavnosti nejsou jen
výčtem jednotlivých vystoupení
na plakátu, skrývá se za tím
spousta práce před akcí i po ní.
Soupis všech, kteří větším či
menším dílem přispěli ke zdaru
slavností, by byl velmi dlouhý,
a není to ani smyslem článku.
Proto jenom krátce, ale srdečně -
děkujeme!

Závěrečné poděkování patří
institucím a firmám, bez jejichž
významné finanční pomoci by
se vše nedalo zvládnout -
Středočeskému kraji, městu
Lysá nad Labem, firmě LINDE
+ WIEMANN CZ a dopravní
společnosti Šimon a Kolman.

Miloš Dvořák, tajemník
MěÚ Lysá nad Labem

Poděkování organizátorům slavností
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MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

MUDr. Dalecký
MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

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

Telefonické konzultace 
dětských lékařů 

po ordinačních hodinách

Pá 17.10. MUDr. Chocholová
So 18.10. MUDr. Čerňanská
Ne 19.10. MUDr. Čerňanská
Po 20.10. MUDr. Čerňanská
Út 21.10. MUDr. Matasová
St 22.10. MUDr. Chocholová
Čt 23.10. MUDr. Dáňová
Pá 24.10. MUDr. Čerňanská
So 25.10. MUDr. Matasová
Ne 26.10. MUDr. Chocholová
Po 27.10. MUDr. Čerňanská
Út 28.10. MUDr. Matasová
St 29.10. MUDr. Chocholová
Čt 30.10. MUDr. Dáňová
Pá 31.10. MUDr. Matasová
So 1.11. MUDr. Dáňová
Ne 2.11. MUDr. Dáňová

Říjen 2008

V Lysé je také romantika
Životní úroveň se v naší repub-

lice zvýšila rapidně a je to vidět
i na turistice. Zatímco dříve jsme
jezdili jen do NDR nebo Bulhar-
ska - bylo nám tam také dobře,
dnes jsou Češi hlavně v Chorvat-
sku, Itálii, Španělsku, Egyptě,
ale i v zámoří. Jsou to dovolené
jen pro mladé a majetné. Mám
radu pro ty, co si to nemohou
dovolit. I u nás je krásně a mám na
mysli například náš lyský zámec-
ký park. Rád tam chodím a hlavně
teď na podzim, když tam přijdete,
budete okouzleni. Všechny sochy
jsou opravené, všechny záhony
i cesty jsou čisté i bludiště ve fran-
couzském parku je kouzelné. Byl
jsem tam v srpnu a mám štěstí
(nebo smůlu), že jsem zde vždy
skoro sám. Potkávám zájemce vět-
šinou z cizích měst. Jsou nadšeni
a stále fotografují. Lyské obecen-
stvo navštíví zámecký park jen
o Slavnostech hraběte Šporka,

které každoročně pořádá Spolek
rodáků a přátel Lysé nad Labem.
Má to úspěch, lidé jsou nadšeni,
ale v tom množství návštěvníků
nemohou vychutnat tu krásu.
Slavnosti se konají koncem srpna
a potom v nastávajícím podzimu
dostává celý park novou barevnou
krásu. Doporučuji, budete okouz-
leni! Hlavně anglický park hýří
barvami, a když dojdete na
vyhlídku na prostor před klášte-
rem, uvidíte barevné Polabí. Před
klášterem byla kdysi malá vinice,
snad i zde dojde k obnově. Jedna
vada ve francouzském parku je
a to malá dřevěná chaloupka, která
je ve špatném stavu. Tuto chaloup-
ku vystavěl majitel zámku hrabě
Kinský pro své malé dcery, aby si
zde mohly hrát. Potom chaloupka
chátrala a jen díky panu Dlou-
hému (legionář od Zborova), který
zde nějakou dobu bydlel, nedošlo
k její úplné zkáze.

Nejbližší zámek v okolí Lysé je
zámek na Loučeni, býval majet-
kem rodu Thurn-Taxis a teď ho
vlastní akciová společnost, která
zámek opravila a nadále úspěšně
udržuje. I zde je krásný park
a majitelé ve spolupráci s EU
vytvořili řadu kouzelných labyrin-
tů, které jsou hlavním zájmem
návštěvníků. Romantika zámku
Loučeň se stala magnetem pro
mladé lidi, kteří hodlají uzavřít
sňatek. Správa zámku se po doho-
dě s obecním úřadem rozhodla, že
se přímo v prostředí parku konají
svatby zájemců. Je to opravdu ori-
ginální a zároveň důstojné. Při
návštěvě v jedné srpnové sobotě
jsem byl svědkem, že se zde kona-
ly nezávisle na sobě tři svatební
obřady. 

Každá svatba zde má také
v parku svou samostatnou svatební
hostinu v některé části parku nebo
v sále zámku. V zámku je pěkná

Zámecká hospůdka, která má
moderní kuchyň, ve které vládne
paní Bártová z Lysé nad Labem.
Tato kuchyň zvládne každý počet
návštěvníků, kteří si pochutnají.
Neměl by některý mladý pár
z Lysé uspořádat svou svatbu také
v našem zámeckém parku? Pro-
středí je pro tento účel krásné
a důstojné, například louka nad
francouzským parkem. Horší by to
bylo se svatební hostinou, ale také
to by se vyřešilo. Znám jeden pár
mladých manželů, kteří měli svat-
bu na Loučeni, jsou šťastni. 

Na závěr opakuji. Navštivte na
podzim lyský zámecký park,
omládnete. Chci touto cestou
poděkovat všem, kteří mají záslu-
hu na tom, že náš park je udržova-
ný. Díky všem, hlavně odboru kul-
tury, kteří podporovali delší dobu
opravu zámeckých soch. Povedlo
se jim to a díky za to, že ještě
pokračují. kol

P ř i p r a v u j e m e  n a  ř í j e n
Program kroužků:

Pro děti do 2 let:
● Yamaha Class Hrátky s robátky - děti od 4 do 18 měsíců
● Miminka - cvičení pro děti od 6 měsíců do 2 let

Pro děti od 2 let:
● Yamaha Class První krůčky k hudbě 1 - děti od 18 měsíců do 4 let
● Yamaha Class První krůčky k hudbě 2 - děti od 18 měsíců do 4 let
● Angličtina pro děti od 3 let - začátečníci
● Angličtina pro děti od 3 let - pokročilí
● Říkadla - říkanky s tvořením pro děti od 2 let
● Parníčkoviny - skotačení, tančení a malování pro děti od 3 let

Pro děti od 4 let:
● Šikovné ručičky - výtvarná dílnička pro děti od 4 let

Pro všechny děti:
● Maňáskové - divadélko pro malé i větší děti

Pro těhotné a maminky je připraveno pokračování gravidjógy a
pilates. Nově připravujeme předporodní kurzy, kalanetiku a pilates
dopoledne i s hlídáním dětí.

Dopoledne s Alicí:
● cvičení a poradenství o výživě pro maminky s dětmi od 0 do 4 let
● Cvičeníčko pro děti od 2 do 4 let
● Cvičeníčko pro děti od 6 měsíců do 2 let
● Laktační a výživové poradenství - pro maminky s dětmi do 3 let

Přesný časový rozvrh najdete na www.mcparnicek.cz nebo na
vývěsních tabulích.

Herna 
Úterý 9.00 - 16.00 hod
Středa 9.00 - 16.00 hod
Čtvrtek 9.00 - 16.00 hod

Vstupné
30 Kč dospělí, děti zdarma

Kontakt:
Mateřské centrum Parníček 
Čsl. Armády 29/11
Lysá nad Labem
www.mcparnicek.cz

Pro registrované pacienty 
těchto lékařů:

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
Po 6.10. MUDr. Čerňanská
Út 7.10. MUDr. Matasová
St 8.10. MUDr. Chocholová
Čt 9.10. MUDr. Dáňová
Pá 10.10. MUDr. Dáňová
So 11.10. MUDr. Chocholová
Ne 12.10. MUDr. Matasová
Po 13.10. MUDr. Čerňanská
Út 14.10. MUDr. Matasová
St 15.10. MUDr. Chocholová
Čt 16.10. MUDr. Dáňová
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Za Lysou krásnější XV.
Při letních projížďkách ulicemi

města jsem se tentokrát zastavil
v ulici Za Koncem. Asi málokde
ve městě bychom se setkali s tako-
vým množstvím vkusně uprave-
ných předzahrádek (zajímavější
např. č. p. 1179, 1234, 1639).

Ulice dýchá pohodou a člověk se
zde cítí příjemně. Samozřejmě že
je to především tím, že se o před-
zahrádky svědomitě starají místní
obyvatelé. 

Je to však to jediné, co má vliv
na vzhled a atmosféru ulice? Ne.
Dle mého názoru není! Tato měst-

ská čtvrť vznikla ještě s ohledem
na utváření veřejných prostranství.
Projektanti se snažili vytvořit pří-
jemné místo pro život a vlastníci
to chápali a podíleli se na vzhledu
města. Nikdo v té době neměl
hamižný strach o každý metr

svého pozemku. 
Hamižnost se projevila až se

zvýšeným zájmem o soukromé
vlastnictví. Je to přitom docela
úsměvné, neboť původní vlastníci,
kteří na pozemcích v potu tváře
pracovali, již vesměs nežijí. Ty
nahradili jejich potomci, kteří si

pozemků hledí již jen z pohledu
rychlého a výrazného zisku. A tak
nám stále vznikají nové městské
čtvrti, ale jiné. Chudé na prostor
a příležitost setkávání, studené,
a s odstupem od osobního vlast-
nictví i úsměvné. 

Představte si například ulici,
která nepokračuje (nenavazuje) na
další, ale v rámci úspory metrů za
zbytečnou silnici je ukončena
obratištěm pro popeláře a hasiče.
Dobrý příklad je i vznik jedno-
směrných silnic. Ty mohou být
ještě užší, a tak na parcely zbude
více místa. Chodník se udělá dle

normy a na zeleň také zbude
místo. Pravda stromy se tam neve-
jdou, ale mohou tam být „tůje“.
Ovšem jen do doby, než se do
posledního zeleného prostoru
ulice umístí kabel nebo veřejné
osvětlení.

A tak nezbývá než obdivovat
předzahrádky s růžemi a dalšími
trvalkami ve starých městských
čtvrtích, neboť v nových ulicích
uvidí pozorovatel jen vysoký plot,
který musí zaručit soukromí maji-
telům nové parcely s bazénem.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda
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jmenuji se Jiří Buřič a díky pochopení Vašeho sta-
rosty, pana Mgr. Jiřího Havelky, se mi dostalo mož-
nosti a v neposlední řadě i cti, pozdravit Vás a součas-
ně Vám prostřednictvím Vašich Listů oznámit, že po
vítězství v primárních volbách ODS v senátním obvo-
du č. 42, budu za uvedenou stranu kandidovat v letoš-
ních podzimních volbách do Senátu Parlamentu ČR. 

V tomto roce budu již sedmnáctým rokem členem
ODS, což mimo jiné znamená, že jsem jedním ze
zakládajících členů této strany v Kolíně. Podtrhuji, že
jsem nikdy nebyl členem žádné jiné politické strany
a že mému lidskému i politickému přesvědčení jsou, na
rozdíl od obdivného vztahu ke všem způsobům boje za
svobodu a demokracii, odporné jakékoli formy totalit-
ní a nedemokratické vlády, mezi které počítám nacis-
mus i komunismus, nemluvě o jiných druzích extremis-
mu. Ve své politické kariéře jsem zažil, jak už to
v demokracii bývá, vzestupy i pády. Starostou Kolína
jsem byl již v prvém komunálním volebním období po
roce 1989. Od roku 1995, kdy jsem místo starosty
města opustil, jsem pracoval jako osoba samostatně
výdělečně činná, přičemž jsem nikdy nerezignoval na
veřejnou práci - byl jsem nepřetržitě členem
Městského zastupitelstva v Kolíně, protože jsem do
tohoto orgánu byl opakovaně zvolen v komunálních
volbách. V roce 2003 jsem se vrátil na kolínskou rad-
nici, když jsem byl zvolen místostarostou Kolína. Po
vítězství ODS v loňských komunálních volbách jsem
byl po dvanácti letech znovu zvolen do funkce starosty
prosperujícího města Kolín.

Se svojí ženou Lubomírou jsme rodiči syna Jonáše
a naše manželství funguje již třicátý třetí rok. Bydlím
v rodinném domu po předcích a mám-li po svých pra-
covních povinnostech čas, věnuji se rodině, psímu pří-
teli, domácímu kutilství a motorce.

Budu-li zvolen do Senátu Parlamentu ČR je samo-
zřejmé, že zřídím senátorské kanceláře jak v Kolíně,
Poděbradech, tak i v Čelákovicích, které se spolu s obcí
Mochov staly součástí volebního obvodu č. 42 po
letošní změně zákona o volbách do Parlamentu ČR.
Zde bych kromě přítomnosti svého asistenta nebo asi-
stentky, byl svým voličům k dispozici minimálně jedno
odpoledne měsíčně. V Senátu Parlamentu ČR bych
chtěl pracovat buď ve Výboru pro územní rozvoj, veřej-

nou správu a životní prostředí, kde bych jistě uplatnil
své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky nebo ve
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Zde
bych chtěl své síly a zkušenosti zaměřit na oblast obra-
ny a bezpečnosti. S naprostou samozřejmostí chci spl-
nit slib, který jsem dal Vašemu panu starostovi - nadá-
le s ním být v kontaktu a být tak připraven kdykoli mu
pomoci v jeho nelehké práci, kterou pro Vaše město
i přidružené obce vykonává. To však platí i pro Vás,
občany Lysé nad Labem. Dospějete-li k závěru, že
bych Vám mohl být jakkoliv nápomocen při řešení
Vašeho libovolného problému, neváhejte a obraťte se
na mně buď přímo nebo prostřednictvím Vašeho pana
starosty.

Považuji za slušnost i za povinnost oznámit tímto
psaním svoje úmysly všem těm, kteří budou v listopadu
tohoto roku disponovat volitelským právem a půjdou
do volební místnosti projevit hlasováním svůj názor
v senátních volbách. Obracím se proto těmito řádky
i na Vás, občany Lysé nad Labem a dovoluji si tak,
požádat Vás o podporu mé kandidatury v senátním
obvodu č. 42. Věřím, že se v čase, který nám zbývá do
říjnových voleb s mnohými z Vás potkám i osobně, stej-
ně tak, jako jsem již s mnohými z Vás potkal na
Romském hudebním festivalu i na XII. slavnostech hra-
běte Šporka. 

Přeji Vám hodně zdraví, radosti, štěstí a spokojené-
ho žití ve Vašem krásném městě, kterým Lysá nad
Labem bezesporu je ! 

V dokonalé úctě a s díky za Vaší další podporu !

Jiří Buřič

Vážení občané Lysé nad Labem,

mobil: 602 132 695, e-mail: buricj@quick.cz, web: www.buric-ods.cz
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Ohlédnutí za příměstským táborem 2008
V roli vedoucí jsem si užila

jeden běh „příměsťáku“ a v roli
maminky hned dva. Nu, jaké že
letos byly?

Dětem se líbily. Vedoucím se
líbily. Rodiče byli spokojeni. Je to
třikrát věta o třech slovech, ale
vlastně hodnotí tábor nejvýstižně-
ji. Kluci se nám vraceli domů
mírně znavení, ale plni dojmů
a zážitků, které toužili rodině sdě-
lit. Však je také program tábora
nadupaný pestrými činnostmi od
výtvarničení přes sportovní klání
všeho druhu (zcela osobní poz-
námka: V čem tkví tajemství
úspěšného brankáře? Domnívám
se, že v tom, že nehraje fotbal
v sukni jako já.), až po dramatické
kusy hrané loutkami (o to drama-
tičtější, že člověk lehce dostane
záchvat smíchu ve chvíli, kdy má
mluvit coby král či královna Ester,
že, Vojto a Natálko?) nebo třeba
chystání královské večeře pro
krále Achašveróše (padly na ni
čtyři balíky toustových chlebů,
dvě paštiky, strouhaný sýr, nějaké
ty okurky a rajčata a na sladkou
variantu též dvě vypasené sklenice
nutely a blíže neurčené množství
lentilek…).

Děti? Děti samy byly letos
skvělé. Spolupracovaly, komuni-
kovaly, byly vtipné - radost pečo-
vat o takový milý houfek. Jak
říkám, příměstský tábor byl letos
moc povedený a líbil se i mně.

Výhoda příměstského tábora
tkví v tom, že je přátelský
k zaměstnané rodině. Tatínkové
a mamky vědí, že během doby,
kdy jsou v práci, je o jejich syna či
dceru postaráno. Dítě se nenudí
(nestíhá:-) a přitom večer nenásle-
dují klasická táborová polykání slz
kvůli stýskání po domově (děcko
přece přespává doma!) a vlastně je
příjemný i pro vedoucí, protože
i když jeho den začíná časněji
a spánku si užije většinou o pozná-
ní méně než obvykle, je lepší trá-
vit ho alespoň ve vlastní posteli
nežli ve stanu ve spacáku.
Uznávám, že kouzlo hvězdné
oblohy při nočních hlídkách má
také něco do sebe…, ale z vlastní
zkušenosti vím, že ze stanového
tábora se vedoucí (alespoň ti, kteří
se opravdu naplno věnovali dětem
a to ti, s nimiž jsem jezdila na
tábory, vždy byli) vraceli opravdu
veeelmi uuunavení.

Příměstský tábor je zajímavá

varianta, když člověk touží
o prázdninách pracovat s dětmi
a přitom neodrovnat tým. Mimo-
chodem, jsem-li u tohoto pěkného
slůvka, přihodím k němu ještě
dvě: Tým je základ. Za sebe mohu
říct, že týmová práce šlapala jako
fajnové hodinky.

Tak tedy i napřesrok ti přeju,
milý příměsťáku, ať je to samé tik,
ťak, tik, ťak… 

Veronika Kmetová

Co se mi líbilo na táboře?
Vedoucí si s námi zahráli fot-

bal. Noví kamarádi byli skvělí.
Byly zvláštní hry a nové. Na tře-
tím turnuse se mi líbilo: slalom,
kola, byl totiž cyklistický! Vedoucí
byli prima.Výlet bych si zopako-
val! Moje družstvo díky naší
vedoucí jezdilo supr zkratkami.
Líbilo se mi všechno.

Šimon Kmet

Co k tomu víc dodat? Příměst-
ský tábor by takový nebyl, nebýt
Boha a lidí, kterým naklonil srdce.

Viděly jsme vyslyšené modlitby
vedoucích ve prospěch celého
tábora i dětí, ba i těch, kteří Boha
neznají - zázraky, tak jak je Bůh
slibuje ve svém slově: „Oni pak
vyšli, všude kázali; a Pán s nimi
působil a jejich slovo potvrzoval
znameními.“ (Bible, Marek 16,20)

Ráda bych závěrem poděkovala
všem, kteří se nějakým způsobem
podíleli na příměstském táboře.
Děkuji rodičům za přihlášené děti

(nebylo by pro koho tábor dělat :),
všem vedoucím i praktikantům za
jejich odvedenou práci, Měst-
skému úřadu v Lysé n. L. za jejich
finanční podporu, za propůjčení
„Dětského areálu“ v Čechově ulici
i praktickou pomoc přímo na
místě, restauraci „U Bílé labutě“
i Eurestu za možnost stravování,
lidem ze sboru Apoštolské církve
v Lysé n. L. za pomoc, i všem, kte-
ří se jen tak ptali a podpořili nás,
např. nějakým nápadem, či radou. 

Marika Benešová,
hlavní vedoucí 

ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem
pod vedením ing. J. Bodláka
pořádají v říjnu a listopadu 2008

Počítačový kurs 
pro začátečníky
(Windows, Word, Excel, Internet, E-mail - pro začátečníky)

5 setkání = 500,- Kč 
1. informativní schůzka v pondělí 13.10.2008 

v 17.00 hodin ve škole
● přihlášky a bližší informace: 325 551 220,

zsjakbodlak@seznam.cz

Vyměním byt 3+KK, 85 m2 s balkonem 10 m2 v novostavbě cihlového, 
bytového domu, za rodinný dům v dobrém stavu se zahradou 

v klidné části Lysé. Rozdíl doplatím. Termín možné směny je jaro 2009.

Kontakt: 732 617 095 - RK nevolat!
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Polabské variace 2008
„Ve stínu zahrad“

Jak jsem uvedl v zářijových lis-
tech, tradičním Podzimním kon-
certem na Bon Repos otevíráme
podzimní sezónu. V neděli 5. října
nám v 15.00 a v 17.30 své brány
otevře zrekonstruovaný Čínský
pavilon, abychom vyslechli v po-
dání souboru Ritornello hudbu do
zahrad „Subtilia sub tilia aneb něž-
nosti pod Lipou“. Vstupenky na
koncert v ceně 50 Kč je možné
zakoupit v Městské knihovně Lysá
n. L. a na obecním úřadě ve Staré
Lysé. Autobusová doprava je
z Husova náměstí rovněž zajištěna.

V úterý 28. října vzpomeneme
nejen 90. výročí vzniku ČSR, ale
též vzpomeneme 360. výročí ukon-
čení třicetileté války (24. října
1648), 320 výročí od narození
Františka Karla Rudolfa Sweerts-
Šporka (14. října 1688) - zaklada-
tele přírodně krajinářské části
parku a Den stromu (20. října).
A aby vzpomínka na výročí neu-
padla v zapomnění, stvrdíme ji
naším „starým“ zvykem - výsad-
bou stromů. Pod dohledem
zámeckého zahradníka pana
Davida Kolářského a za účasti
patronů stromů paní Luby Sko-
řepové a pana Pavla Soukupa
budeme ve 13 hodin v zámeckém
parku (západní louky) sázet čtve-

řici stromů - první na dlouhé cestě
k obnově zanedbané Bludnice. Pro
případ nachlazení bude připraven
šípkový čaj s medem. O slavnostní
atmosféru se postará Trombónový
kvartet.

Rozvernou výsadbou bude nao-
pak druhý ročník Starolyského
švestkování v sobotu 8. listopadu
od 14 hodin v obecním sadu ve
Staré Lysé a v Urbanově pohostin-
ství. Po loňském úspěchu je opět
vyhlášena soutěž o nejchutnější
švestkovou specialitu v kategoriích
pečené (koláče, buchty, zákusky...)
a ostatní (povidla, slivovice, kříža-
ly, úpravy masa...). V době než
porota v čele s panem Eduardem
Hrubešem vyhodnotí a ocení spe-
ciality, budeme vysazovat cca 80
švestek v obecním sadu u kaple sv.
Jana Křtitele. 

Závěr Polabských variací bude
oslavou slova. Pozvání na závěr
variací - v neděli 9. listopadu při-
jal biskup Václav Malý. V rámci
svého Listopadového zamyšlení,
se ještě jednou ohlédneme za 90.
výročím vzniku ČSR, ideály a hod-
notami doby. Promluva začne po
mši v 10.30 hodin.

Za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda

Polabské variace 2008 se  uskutečňují  za f inanční  podpory
města Lysá nad Labem a Středočeského kraje

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)

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

Westíka.

Tel.: 602 236 582

Běh zámeckou zahradou - již 44. ročník je už minulost
V sobotu 6.září se uskutečnil

44. ročník Běhu zámeckou zahra-
dou. V krásném prostředí parku,
za zpočátku lehce, později stále
více dusného počasí závodilo cel-
kem 76 běžců a běžkyň. Od těch
nejmenších až po ostřílené „kme-
ty“. Od 14 do 17 hodin se na star-
tovní čáře vystřídalo 12 kategorií.
Nebylo mnoho těch, kteří závod
vzdali, i když podmínky byly ten-
tokrát velmi náročné. Vedro nako-
nec zmohlo i několikanásobného
vítěze Michala Michálka ze
Sokola na Mělníce na vytrvalecké
trati. Ale podívejme se na jednotli-
vé závody:

První se představili předškolá-
ci, z nichž mnozí mají do školy
ještě hodně daleko. Na start se
postavilo 13 kluků a děvčátek.
Závod nedokončil jeden, kterého
to v polovině 120 metrové trati
přestalo bavit. Zvítězila Vila
Durdová z SK Prosek. 

V závodě na 500 metrů mlad-

ších žákyň startovalo 7 děvčat
a jednoznačně kralovala Edita
Svobodová z Pardubic. Nechala
svoje soupeřky o téměř 50 metrů
za sebou.

11 mladších žáků běželo 650
metrů. Po závěrečném boji vyhrál
Tomáš Martínek z Přerova nad
Labem.

Mezi staršími žákyněmi na 650
metrů, kterých běželo 6, byla bez
konkurence první zkušená Kate-
řina Čokrtová z TTC Český Brod. 

Starší žáci si to rozdali na 850
metrů. Na startu jich bylo 6 a do
cíle se vřítila skupina prvních 4
v rozmezí necelých 4 vteřin.
Zvítězil Tomáš Domín ze ZŠ
Kounice (svěřenec známého mata-
dora dlouhých běhů a trenéra
Jardy Urbana). 

Dorostenecké kategorie jsou
trvale poznamenány malou účastí.
Čím to asi bude? Dorostenky byly
na trati 2200 metrů pouze 2
a vyhrála Jana Čokrtová z TTC

Český Brod. Na stejné trati starto-
val pouze jeden dorostenec -
Tomáš Bernard ze Sokola Mělník.

Ženy rovněž nejsou příliš horli-
vé běžkyně. Na startu byly pouze
2, z nichž ta jedna má do této kate-
gorie ještě dost času - starší žákyně
Kateřina Čokrtová. Zvítězila Rad-
ka Vančurová z Enervit Teamu.

Na druhé nejdelší trati se před-
stavili nejen specialisté mílaři, ale
také muži věkové kategorie 40 -
60 let a senioři na 60. Mílařů bylo
na startu 7 a po velkém boji zvítě-
zil Jiří Miler z AC Mladá Boleslav
o 1 desetinku před Michalem Mi-
chálkem ze Sokola Mělník. V ka-
tegorii mužů středního věku bojo-
valo o hodnotné ceny 8 borců
a zvítězil Jiří Čivrný ze Semil.
Senioři běželi pouze 3 a zvítězil
František Holoubek z TJ Ruzyně.

Hlavní kategorie na 8900 metrů
přilákala na start 11 běžců. Tím,
který na stupních vítězů dostal
pohár Městského úřadu z rukou

starosty pana Jiřího Havelky, se
stal Jiří Miler, ten, který půl hodi-
ny předtím zvítězil i na poloviční
trati. Na druhém místě doběhl Jiří
Čivrný a třetí Miloš Lambert
z Milovic.

Závody se vydařily nejen díky
běžcům, kteří vypotili mnoho
litrů, ale také sponzorům, kteří
pomohli financemi a kterým touto
cestou moc děkujeme: 

KOVONA a.s., Petr Jirsa Tip
Sport, EUREST školní jídelny
s.r.o. a SPORT Arsenal s.r.o., ale
také členům Sokola Lysá a Klubu
českých turistů, kteří tuto tradiční
akci připravili a organizovali.
Výsledková listina je k nahlédnutí
na www.sokol-lysa.cz a kompletní
fotogalerie závodu na http://sokol-
lysa.rajce.idnes.cz/, kde je také
letošní triatlon.

Příští, 45. ročník se bude konat
v sobotu 5. září 2009.

Jaroslav Denemark 



Den koní - Semické derby 2008
Již po deváté a opět poslední

prázdninovou sobotu se konal
v Semicích tradiční „Den koní -
Semické derby 2008“. Byla to
letos již třetí akce organizátorů
z JK Semice - první byly lednové
halové závody v areálu manželů
Půllánových v Hradištku, druhé
pak domácí květnové kompletní
Jarní závody spřežení. Letos popr-
vé se konaly pod záštitou ČJF jako
oficiální závody. Minulých osm
ročníků bylo pojato spíše jako
ukázky různých jezdeckých dis-
ciplín (skoky, sedlová drezura,
westernové ježdění…) vždy však
s hlavním důrazem na vozatajství.
Letos se tedy poprvé závodilo
v rámci kalendáře ČJF - ve skoko-
vé soutěži na stupni „Z“ a ve voza-
tajství v dílčích soutěžích - drezů-
ře a terénním parkuru.

Vedle toho se po celý den sou-
těžilo i v hobby soutěžích pro

neregistrované koně i jezdce jak
skokových, tak i vozatajských.

V devět hodin ráno se rozeběh-
ly vozatajské drezůry v kategori-
ích jednospřeží a dvojspřeží vel-
kých koní a dvojspřeží pony.
Soutěže velkých koní suverénně
ovládl zkušený vozataj Libor Kůr-
ka z jezdeckého klubu 3K Přední
Lhota, který obsadil první místa
jak v jedno, tak i v dvojspřeží. 
V soutěži pony zvítězil Jiří Mičá-
nek ze stáje Krakonoš Turnov.

V následném skokovém hobby
parkuru startovalo zhruba 15 dvo-
jic v převážné většině začínajících
koní i jezdců a až na výjimky bylo
z jejich spokojených výrazů po
absolvování parkuru cítit, že
vyhráli vlastně všichni. Totéž se
dá říct i o stejném parkuru spřeže-
ní, který se jel následně.

Okolo 14 hodiny si mohli divá-
ci, kterých se za nádherného poča-

sí sešlo nevídané množství, odpo-
činout od soutěžení a sledovat
vystoupení souboru poděbrad-
ských mažoretek, a poté ukázku
práce dětského jezdeckého krouž-
ku JK Semice, kde děti předvedly
co se za krátkou dobu v sedle nau-
čily. Zajímavým vystoupením
v rámci doprovodného programu
byla ukázka MVDr. Doubka
s jeho lipickým hřebcem s ukáz-
kou prvků vysoké španělské školy
i cirkusové drezury.

Poté již začal vrchol soutěží,
kdy se nejprve soutěžilo ve skoko-
vém parkuru stupně „Z“, ve kte-
rém zvítězil domácí reprezentant,
zatím v barvách JK Poděbrady,
Vilém Zuvač na klisně Oceánii,
ustájené a trénované v domácí
stáji.

Nejvíce očekávaná soutěž -
Vozatajský derby parkur - přišel
na řadu v 16 hodin. Jezdce na trati

dlouhé 900 metrů čekaly dvě
maratonové překážky a 16 klasic-
kých parkurových překážek. Jelo
se podle nových pravidel, která
navrhla komise spřežení, dalo by
se říci přesně na míru pro tento
závod. Organizátoři i jezdci spře-
žení jsou spokojeni, že i pro kate-
gorii spřežení vznikla soutěž,
která je jak pro jezdce, tak přede-
vším pro diváky atraktivní a zají-
mavá.

S nástrahami tratě se v jedno-
spřeží opět nejlépe vyrovnal Libor
Kůrka, ve dvojspřeží Robert
Moravec a ve dvojspřeží pony Jan
Hladík z JK Boharyně. 

Závěrem lze říci, že závody se
jak z jezdeckého, tak diváckého
pohledu vydařily. Poděkování
patří všem sponzorům, rozhodčím
a spolupracovníkům z pořadatel-
ského týmu.

Ing. Jaroslav Jandl
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Úspěch reprezentantů 
Sokola 

Lysá nad Labem
Nejen Sokol, ale také město

Lysou vzorně reprezentovali naši
sportovci na přeboru České obce
sokolské ve všestrannosti pro rok
2008. Soutěž byla dvoudenní
a zúčastnili se jí ve všech věko-
vých kategoriích nejzdatnější
sokolové z celé republiky.
Zahrnuje tři základní disciplíny -
sportovní gymnastiku (bradla,
kruhy, přeskok, prostná, hrazda
a šplh), lehkou atletiku (60 -
100 m podle kategorie, skok dale-
ký, vrh koulí resp. hod kriket. míč-
kem, 800 m resp. 1500 m) a pla-
vání. Největšího úspěchu dosáhl

Martin Křena (současně trenér
žáků), který se umístil v kategorii
mužů na 2. místě (2. v plavání,
2.ve sportovní gymnastice z toho
1. na hrazdě). V kategorii starších
žáků pak Radovan Juráš celkově
4. místo (2. v přeskoku a 2. na bra-
dlech) a Vít Mikušek 5. místo 
(2. ve sportovní gymnastice z toho
1. na hrazdě, 2. v prostných, 
3. v přeskoku a 3. na kruzích). Je
to velký úspěch naší jednoty, za
kterým stojí mnoho hodin tvrdého
tréningu. Kluci gratulujeme.  

Jaroslav Denemark,
starosta TJ

Máme mistryni republiky 
i světa 

Před osmi roky se stala členkou
našeho kynologického klubu
tehdy 15-letá Jana Frydrychová.
Z nenápadné holčiny se za 8 let
stala osobnost ve sportu zvaném
agility. Se svou fenkou šeltie Kirké
obsadila v roce 2006 3. místo na
Mistrovství ČR v družstvech,
v roce 2007 se stala Mistryní ČR
v družstvech a zisk titulu Mistr
republiky si zopakovala i v letoš-

ním roce. Navíc se na konci srpna
stala v italském městě Voghera
Mistryní světa agility v družstvech
kat. medium a obsadila 1. místo
v jumpingu kat. medium jednot-
livců.

Janě moc gratulujeme a držíme
palce do dalších závodů!

Text a foto 
Kamila Kuchařová

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZALÉTAT!!!

ŠKOLNÍ DRUŽINA J. A. Komenského 
zve všechny malé i velké na 

DRAKIÁDU
Bude se konat 22. října 2008 ve 13.30 hod.

- sraz před školou.
Doufáme, že nám bude vát příznivý vítr a my se spo-
lečně báječně pobavíme při závodech draků a jiných

dračích radovánkách.
Všechny malé účastníky čeká sladká odměna.

Těšíme se na Vás
DĚTI ze ŠKOLNÍ DRUŽINY a jejich DRACI



10. výročí mezinárodního veteránského veslování

Rok uplynul jako voda v řece
a opět tady byl začátek září, což je
čas, kdy každoročně měří své síly
veslařští veteráni z celého světa.

Je mi těžké jako sportovci psát
o výsledcích, kterých jsem na těchto
závodech dosáhl, ale pak jsem si
řekl kdo jiný, když jsem byl zároveň
jediným zástupcem našeho města
a veslařského klubu.A tak vlastně
vznikl nápad, pokusit se změnit styl
podání informace. Těch důvodů,
proč se o to pokusit se nabízelo hned
několik, například že jsem svou
letošní účastí dovršil kulaté desáté
výročí mého mezinárodního vete-
ránského veslování, nebo překvapi-
vě nádherné prostředí místa konání,
přístup organizátorů ale i obyčej-
ných lidí, včetně perfektní organiza-
ce a v neposlední řadě i dosažené
výsledky a další.

V pondělí večer se čtyřhodino-
vým zpožděním, původně jsem chtěl
vyrážet nejpozději kolem devatenác-
té hodiny, jsem se vydal se svým
osmimetrovým skifem na střeše
osobního auta směr severovýchod.
Před sebou zhruba 1200 km cesty,
o které jsem neměl vůbec žádné
představy. Jaké budou komunikace,
jaké bude počasí a zda nebudou ces-
tou nějaké komplikace, no prostě
obavy z cesty. Ještě že byla vymyš-
lena perfektní věc - satelitní naviga-
ce. Nikdy dříve by mne také ani
nenapadlo, že se tímto směrem
někdy vydám.

Až doposud jsem úmyslně tajil,
kde se vlastně ten letošní, již 35.
ročník FISA World Masters Regatty
konal. Nahlédnete-li do mapy zjistí-
te, že v tomto směru a v uvedené
vzdálenosti leží Litva. Tento postko-
munistický, výstižnější by asi bylo
postsovětský stát, mnohými z nás
podceňovaný, o rozloze 65.300 kilo-

metrů čtverečných se třemi a půl
milionem obyvatelů není zrovna
vyhledávaným místem našich turistů
a musím uznat, že je to škoda a že
jeho čas zřejmě jednou přijde.
Rozhodně alespoň pro ty, kteří hle-
dají klid, pohodu, hezkou krajinu
s mnoha jezery, příznivé ceny
a vstřícnost místních obyvatel.
Komu se líbí náš přerovský skanzen,
musí si v Litvě připadat, kromě vel-
kých měst, jako v jednom velikém
skanzenu. Dřevěné domky skandi-
návského typu, i ty nově postavené,
citlivě zasazené do krajiny, je něco,
co pohladí člověka po srdíčku.

Cílovým místem v Litvě bylo sta-
robylé městečko Trakai, s krásným
romantickým, nově zrekonstruova-
ným vodním hradem na jezeře
Gatve. Ten býval i sídelním místem
litevských vládců. Pod tímto hradem
pak byl dokonce i cíl regaty. 

Jenomže než se dostanete od nás
do Litvy, musíte projet nekonečnými
polskými rovinami, s nespočetně
neukázněnými, někdy až agresivní-
mi řidiči, včetně těch profesionál-

ních - kamioňáků. Vše ale najednou
po přejetí bývalého hraničního pře-
chodu mezi Polskem a Litvou končí.
Krajina je najednou příjemně zvlně-

ná, kvalita silnic se výrazně zlepšuje
a i dodržování silničních předpisů je
najednou až zarážející. Je až podiv-
né, co si Litevci a další řidiči v Litvě
nedovolí, po přejetí hranic do Polska
najednou zapomenou a porušují zde
vše, na co jen pomyslíte a chovají se
jako utržení ze řetězu.

Cesta do Trakaí proběhla přes
původní obavy celkem klidně a tak
jsem si mohl po dojezdu na místo
v klidu vyzkoušet i místní dráhu. Ve
středu večer mi pak přiletěl i parťák
na dvojskif a obě čtyřky párové a pro-
tože jsem pro něho jel na letiště a měl
jsem tak možnost si částečně pro-
hlédnout i hlavní město Litvy -
Vilnius. Je to něco jiného než naše
Praha. Je určitě výrazně menší bez
výrazné dominanty města ale to, čeho
si člověk všimne hned napoprvé je, že
se nikde nepovalují žádné odpadky.
Je to město kostelů a zeleně.

Od čtvrtečního odpoledne do
nedělního poledne pak probíhal
hlavní důvod návštěvy Litvy.
Chvílemi se fandilo, chvílemi závo-
dilo a po skončení denního závodní-
ho programu se trénovalo na příští
den, no zkrátka začal ten správný
závodní šrumec. Českou republiku

na neoficiálním šampi-
onátu reprezentovalo
čtyřiadvacet závodníků
z devíti veslařských
klubů Čech a Moravy.
Jedním z nich jsem byl
i já Pavel Sláma, jako
jediný zástupce našeho
města a veslařského
klubu. Nejmenší
možná výprava, podle
výsledků však velice
úspěšná. A i když zde
byla oproti jiným roč-
níkům menší účast ves-

lařů z Evropy, zřejmě z důvodu
značné vzdálenosti a dost možná
i v nedůvěře některých sportovců
v úspěšné zvládnutí organizace této

regaty, kvalita rozhodně neutrpěla.
Nakonec i ty organizační pochyb-
nosti se ukázaly jako liché. Litevci
dokázali vše zvládnout skvěle a na
jejich adresu lze dokonce konstato-
vat, že se jednalo o jednu z nejlépe
zorganizovaných regat za posledních
několik let.

No a na závěr pár výsledků: 
- čtyřka párová kategorie D

(věk 50 - 54 let) - mezinárodní spo-
lečenství dvou závodníků
z Německa (Wilken von Behr
a Emil Putz) a dvou z Čech
(Vladimír Burda z Bohemians Praha
a veslovod Pavel Sláma VK Lysá
nad Labem) - první místo 

- čtyřka párová kategorie E
(věk 55 - 59 let) - společenství čtyř
českých oddílů (Vladimír Burda
z Bohemians Praha, Jiří Svoboda
z pražské Slavie, Luboš Došek z VK
Smíchov a opět veslovod Pavel

Sláma VK Lysá nad Labem) - první
místo

- skif kategorie D (věk 50 - 54
let) - Pavel Sláma VK Lysá nad
Labem - první místo

- dvojskif kategorie D (věk 50 -
54 let) - společenství dvou českých
oddílů (Vladimír Burda z Bohe-
mians Praha a veslovod Pavel Sláma
z VK Lysá nad Labem) - druhé
místo

Vzhledem k tomu, že jsou v příš-
tím roce dva veteránské vrcholy (36.
ročník FISA World Masters Regatta
ve Vídni a také veteránská olympiá-
da v australském Sydney a protože
dlouhodobě dosahované výsledky
dávají tušit i úspěch na této olympi-
ádě, chtěl bych využít této příleži-
tosti a požádat sportovní příznivce
z řad podnikatelských subjektů, zda
by se někteří z vás nechtěli spolupo-
dílet na této finančně náročné akci.
Všem, kteří projeví jakoukoli
pomoc předem děkuji. 

Pavel Sláma
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Po dekorování vítězů 4xE (zprava Pavel Sláma, Luboš Došek, Jiří Svoboda 
a Vladimír Burda)

Vodní Hrad v Trakaích 

Vilnius
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Čtyři dny se záchranáři
Ve dnech 4. - 7. 9. 2008 probě-

hla již po sedmé na Výstavišti
v Lysé nad Labem akce nazvaná
čtyři dny se záchranáři a to jako
součást výstavy „Domov a teplo“. 

Ve čtvrtek 4.9. se na venkovní
ploše výstaviště uskutečnila kraj-
ská soutěž ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel. Soutěže
se zúčastnilo celkem 18 družstev
HZS Středočeského kraje a HZS
podniků. Při této příležitosti pře-

dal hejtman Středočeského kraje
pan Ing. Petr Bendl prapor pro
HZS kraje a byl proveden slav-
nostní slib nových příslušníků
HZS Středočeského kraje.

Pátek 5. 9. byl dnem HZS. Bylo
možné si prohlédnout vystavenou
techniku a to nejen na likvidaci
požáru a dopravních nehod, ale
i na likvidaci mimořádných udá-
lostí. Probíhaly zde ukázky haše-
ní, záchrany osob z výšky pomocí
výškové techniky a práce hasičů
lezců.

Sobota 6. 9. byla dnem Zdra-
votní záchranné služby a Policie
ČR. Zde si návštěvníci mohli pro-
hlédnout techniku a vybavení ZZS
a PČR. Byli seznámeni s prací
pořádkové i dopravní policie
a u záchranné služby si mohli
v praxi vyzkoušet resuscitaci dětí

a dospělých, první pomoc při
infarktech, cévních mozkových
příhodách, úrazu páteře, i jak ošet-
řit zlomeniny nebo popáleniny.
Zároveň byla provedena ukázka
spolupráce jednotlivých složek
Integrovaného záchranného systé-
mu při likvidaci následků po
dopravní nehodě.

Neděle 7. 9. patřila již tradičně
SH ČMS a SDH obcí v regionu.
Zde si návštěvníci mohli prohléd-

nout techniku některých dobrovol-
ných hasičů z regionu. SH ČMS se
prezentovalo stánkem v hale A1
a ukázkami činnosti práce
a výchovy mládeže. Při této příle-
žitosti se na venkovní ploše výsta-
viště uskutečnila soutěž v požár-
ním útoku mladých hasičů.
Soutěže se účastnily děti ve věku
od 4 do 11 let. Každé družstvo
mělo dva soutěžní pokusy a vítě-
zem se stalo družstvo SDH
Milovice. O ceny pro soutěžící se
postarali sponzoři a to Výstaviště
Lysá nad Labem, cestovní kance-
lář NEV-DAMA z Prahy, firma
Romana Farkaše - Hasicí přístroje
a další sponzoři, kterým touto ces-
tou mnohokrát děkujeme.

Za kolektiv mladých hasičů
Kateřina Janulová

KOLA
13. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství

RYCHLÁ KOLA
9. výstava závodních automobilů a motocyklů
31. 10. - 2. 11. 2008

Empatie pořádá tradiční 

Drakijádu pro děti i rodiče 
18. 10. 2008 od 14,00 hodin na školním hřišti v Lysé n. L.

Soutěžíme o nejkrásnějšího a nejlépe 
létajícího draka.


