
4. května 2001 získalo město Lysá
nad Labem od ČR - Okresního úřadu
Nymburk do vlastnictví zámecký park
s plastikami.

Od 1. září 2003 byla část města
Lysé nad Labem prohlášena za měst-
skou památkovou zónu (dále jen
MPZ). Její přesné vymezení byste
našli ve Vyhlášce Ministerstva kultury
ČR č. 108/2003 o prohlášení území
s historickým prostředí ve vybraných
městech a obcích za památkové zóny
a určování podmínek pro
jejich ochranu ze dne 
1. dubna 2003.

Prohlášení Lysé nad
Labem za MPZ byla jedna
z podmínek pro podání
žádosti o dotaci z Progra-
mu regenerace MPZ (dále
jen PR MPZ) a získání tak
finančních prostředků na
restaurování památek.
Další možností získání
finančního příspěvku je
čerpání z Fondu obnovy
památek Krajského úřadu
Středočeského kraje (dále
jen FOP).

V souladu s převodem
plastik do vlastnictví
města a možností čerpání
z dotací na obnovu kultur-
ních památek nastal
„boom“ v restaurování. 

Obyvatelé Lysé mi
jistě dají za pravdu, že
park dostává „nový kabát“
právě od uvedeného roku.

Rád bych Vás proto
seznámil s průběhem res-
taurování nejen kamen-
ných děl ze zámeckého
parku, ale všech soch,
které jsou majetkem
města.

2001 - byl restaurován „Sv.
František z Asissi“ a byly zahájeny res-
taurátorské práce na kapličce sv.
Václava se sochou „Anděla Blažené
smrti“ a „Anděla Radostné smrti“
(dokončeny v r. 2002). Město obdrže-
lo v tomto roce dotaci od OkÚ
Nymburk 250.000,- Kč na kapličku sv.
Václava se sochami andělů.

Celkově se město Lysá nad Labem
podílelo na restaurování a obnově kul-
turních památek částkou cca 41 tis. Kč.

2002 - v rámci restaurování kaplič-
ky sv. Václava byla zhotovena dlažba
z božanského pískovce v této kapličce.
Dále byla obnovena socha „Apollona“

a „Venuše s Kupidem“.
Celkově se město Lysá nad Labem

podílelo na restaurování a obnově kul-
turních památek částkou cca 216 tis. Kč.

2003 - byl restaurován měsíc
„Květen“ a byl vypracován projekt
„Program regenerace MPZ Lysá nad
Labem“ a následně, jak jsem již uvedl
výše, bylo město vyhlášeno městskou
památkovou zónou.

Celkově se město Lysá nad Labem
podílelo na restaurování a obnově kul-

turních památek částkou cca 309
tis. Kč.

2004 - byly obnoveny sochy „Čer-
ven“, „Sochařství“, „Neptun“, 2 vázy
s maskami, „Země“ a „Oheň“. Zapo-
čalo restaurování sochy „Červenec“.
V roce 2004 získalo město dotaci z PR
MPZ ve výši 830 tis. Kč. Z FOP 170
tis. na galerijní restaurování sousoší
„Venuše s malým Kupidem“. Celkově
se město Lysá nad Labem podílelo na
restaurování a obnově kulturních
památek částkou cca 440 tis. Kč.

2005 - byly restaurovány 2 mramo-
rové pohovky, sochy „Léto“, „Voda“
a „Vzduch“ a tři schodiště. I v roce
2005 získalo město dotaci z PR MPZ

ve výši 700 tis. Kč. V roce 2005 byl
využit i dotační program FOP na res-
taurování sochy „Únor“ ve výši
100.000,- Kč. Byly dokončeny obnovy
z roku 2004 - „Architektura“, „Oheň
a Země“, sochy „Červenec“. Pokračo-
valy kamenosochařské práce na zhoto-
vení kopie sousoší „Venuše s Kupi-
dem“. Dále se v tomto roce podařilo
zrestaurovat alegorickou sochu „Bře-
zen“ a sochu „Lva“, a to díky veřejné
sbírce a sponzorskému daru společ-

nosti Výstaviště Lysá nad
Labem, s.r.o.

Celkově se město Lysá
nad Labem podílelo na res-
taurování a obnově kultur-
ních památek částkou cca 
1 mil. Kč. 

2006 - získali jsme
dotaci ve výši 750.000,-
Kč, a to z PR MPZ na res-
taurování sochy „sv. Flori-
ana“, „Prosinec“, „Leden“,
„Duben“ a „Jaro“. Z FOP
jsme obdrželi dotaci ve
výši 125.000,- Kč na zho-
tovení kamenné kopie
sochy „Venuše s malým
Kupidem“ - jasně zářící
bílou sochu, která po čase
dostane přirozenou patinu
a přiblíží se tak vzhledu
soch ostatních. V r. 2006
započaly práce na vyhoto-
vení protějškové kamenné
kopie sochy „Apollona“. 

Další akcí, která byla
zahájena v r. 2006, je 
1. etapa restaurování soch
„Dne, Noci a zídek po stra-
nách středního schodiště“.

Celkově se město Lysá
nad Labem podílelo na res-
taurování a obnově kultur-

ních památek částkou cca 1 mil. Kč. 
2007 - byla restaurována socha

„Říjen“, sochy „Lvice“ a „Lva“ ze
zámeckého parku. Získali jsme pro
naše město dotaci v celkové výši
1.420.000,- Kč, a to z PR MPZ, na res-
taurování sochy „Srpen“, „Září“ a „Ja-
ro“ včetně opravy zámecké zdi. Z FOP
jsme dostali dotaci ve výši 150.000,-
Kč na zhotovení kamenné kopie sochy
„Apollona“ (dokončení v r. 2009). 

Dokončena byla obnova soch
„Dne, Noci a zídek po stranách střed-
ního schodiště“.

Celkově se město Lysá nad Labem
podílelo na restaurování a obnově kul-
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V dnešním čísle najdete:

● Luft Fest v zám. parku 
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● Slavnosti hraběte 
Šporka - str. 6

● Polabské variace - str. 7
● Slohová soutěž - str. 12-13
● Zápis do školní 

družiny - str. 14
● Běh zámeckou 

zahradou - str. 16
● Polabský motoráček 

- str. 17

Hera

Pranostiky
● Červenec - úrody blíženec.

● Když kvete chrpa, do měsíce 
chop se srpa.

● Přijde-li sv. Prokop s deštěm, 
přijdeš s košem hub. (4.7.)

● Srpen - když pálí srpen, 
bude pálit i víno.

● Nerostou-li na Bartoloměje hřiby,
neočekávej v zimě sněhu. (24.7.)

Pokračování na str. 3

Přehled restaurování kulturních památek 
v zámeckém parku v Lysé 
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Předprázdninový „úřední“ ruch
se vyznačoval zvýšenou aktivitou,
jejímž důvodem bylo blížící se
schválení smluv k zástavbě bývalé-
ho areálu Fruty. Vzhledem k obsáh-
lým jednáním si přečtete zase jen
o nejzajímavějších bodech.

11. jednání rady města se
konalo 27. 5. 2008. Na programu
bylo 41 bodů. Na základě veřej-
ných zakázek města rada schválila
uzavření řady smluv o dílo: na
opravu části ulice Vrchlického -
provede firma KOREKT DIPS
z Brna za 295 tis. Kč, opravu části
střechy na pavilonu E provede
firma MEGAS z Hradce Králové za
922 tis. Kč, rekonstrukci ulice Na
Vlečce získala firma HALKO
z Nové Vsi za 2 496 tis. Kč. V ZŠ
B. Hrozného č.p. 1318 (staronová
škola) bude dokončena rekonstruk-
ce sociálního zařízení. Práci prove-
de firma RS Stav Milovice za 311
tis. Kč. Kanalizační a vodovodní
přípojky ve Švermově ulici
k domům č.p. 798 až 801 vybuduje
stavební firma PMS z Poděbrad za
249 tis. Kč. Rekonstrukci veřejného
osvětlení v Dobrovského sadech
provede firma Jarmil Brož -
Elektroservis za 679 tis. Kč. Po
obsáhlém bloku bodů, týkajících se
věcných břemen z důvodu výstav-
by sítí, rada projednávala obsáhlou
zprávu o stavu vybavenosti škol-
ních kuchyní. Nejvíce frekventova-
nou je Eurest v ZŠ Komenského,
kde se denně (v pracovních dnech)
vaří na 900 obědů pro strávníky
z Lysé a 500 pro Milovice. Po dis-
kusi rada uložila p. místostarostovi
Sedláčkovi, který tento bod inicio-
val, aby do konce července zjistil,
z jakých zdrojů je možné čerpat
dotace na obnovu kuchyňských
technologií. 

Osvěžením programu bylo
schválení osazení pamětní desky p.
Josefa Vojáčka, od jehož úmrtí letos
uplyne 50 let, na dům č.p. 13 na
náměstí B. Hrozného. Pozitivně
vyzněly i body o provedené kontro-
le hospodaření města a Mikroregi-
onu Polabí za rok 2007. Auditorka
Ing. Uhlířová z C.P.A. Audit Libe-
rec nezjistila žádná pochybení
a doporučuje schválit audit bez
výhrad. 

Obsáhlou a věcnou diskusi
vyvolala aktualizace kritérií pro
přidělování bytů v Domě s pečova-
telskou službou. Ukázalo se, že sta-
novit pravidla, pokud možno objek-
tivní, není vůbec jednoduché, a tak
se po dopracování podkladů rada
k tomuto tématu znovu vrátí.

V bodu č. 37 rada posuzovala
návrh zadávací dokumentace veřej-
né zakázky na rekonstrukci Masa-
rykovy ulice. Předpokládané zve-
řejnění zakázky je 20. června, ote-

vírání nabídek 15. 7., do konce
srpna vyhodnocení a výběr dodava-
tele a od 1. 9. by se mělo začít
s prací. 

Následující bod byl opět nároč-
ný na podklady, ale i na čas. Rada
posuzovala další variantu smluv na
prodej pozemků bývalého areálu
Fruty. Na zastupitelstvu 7. 5. zazně-
la celá řada připomínek, které byly
z valné většiny do nové varianty
zapracovány. Vyskytly se ještě
další drobnosti, ale nakonec se rada
shodla, že smlouvy jsou „zralé“ na
to, aby byly předloženy mimořád-
nému zastupitelstvu ke schválení.
Po krátké závěrečné diskusi pan
starosta 8-hodinový jednací „mara-
tón“ ukončil.

2. mimořádné zasedání zastu-
pitelstva města se konalo 4. 6.
2008. Jediným bodem programu
bylo projednání smluv na prodej
pozemků bývalého areálu Fruty.
Předcházelo mu opět kopírování 5
druhů smluv o celkovém rozsahu
80 stran pro každého ze zastupitelů.
Krátce po úvodních procedurách se
přihlásil o slovo Ing. Gregor, který
ostře kritizoval dosavadní průběh
jednání v této záležitosti. Na jeho
vystoupení reagovali zastupitelé
Minařík, Kořínek a Kopecký, kteří
uklidnili emoce a jednání se znovu
vrátilo k věcnosti. Pan Houštecký
a Ing. Šťastný informovali o jedná-
ní v Praze, kam byli delegování
zastupitelstvem do pracovní skupi-
ny, která bude posuzovat architek-
tonické řešení zástavby. V této
chvíli se ukázalo, že MS Develop-
ment v zájmu vylepšení ekonomiky
do areálu umístil ještě obchod
(typu supermarket), o čemž nebylo
v původním záměru ani slovo. Po
krátkých poradách v koaliční
a opoziční skupině pokračovalo
společné jednání, které po tříhodi-
novém jednání vyústilo konstruk-
tivně do 5 bodů, které je potřeba
ještě splnit, aby mohly být smlouvy
schváleny.

12. jednání rady města se
konalo 10. 6. 2008. Program byl
opět obsáhlý - 48 bodů. Hned první
bod byl sice o pozemku, ale zají-
mavý. Řešila se nabídka 5 spolu-
vlastníků na odprodej 6 050 m2

pozemku, který přiléhá k parkovišti
u podchodu ČD na litolské straně.
To znamená, že by se stávající par-
koviště mohlo podstatně rozšířit
a používat např. jako parkoviště
P+R na Černém Mostě v Praze.
Problémem byla nabízená cena
650 Kč/m2. Úkolem pro pana staro-
stu je vést jednání o ceně a pod-
mínkách a poté se rada k nabídce
znovu vrátí. V bodu č. 5 se opako-
vaně vybíral dodavatel studie o par-
kování ve městě. Na druhou veřej-
nou zakázku na toto téma dorazilo

6 nabídek. Výběrová komise po
pečlivém posouzení a tabulkovém
vyhodnocení dospěla ke stejnému
vítězi jako v předchozím kole -
ELTODO Praha 4. Rada tento
závěr podpořila.

Ze stavebních bodů rada schváli-
la jako dodavatele opravy vchodo-
vých dveří u ZŠ B. Hrozného firmu
CAROLI z Benátecké Vrutice za
cenu 48 tis. Kč, výměnu el. rozvo-
dů v MŠ Dráček provede Elektro-
sdružení Skořepa Petráček z Ka-
menného Zboží za 133 tis. Kč, 
statické zajištění kapličky
v Dobrov-ského sadech provede
KOS CONSULT za 51 tis.
Kč. Zakázku na rekonstrukci ulice
Kroupova získala firma HALKO
z Nové Vsi, předpokládaná cena je
1 454 tis. Kč. Rekonstrukci veřej-
ného dětského hřiště v Poděbrado-
vě ulici zajistí firma Happy World
z Prahy 10 za 397 tis. Kč. Obsáh-
lým blokem bylo rozdělování
finančních příspěvků na nejrůznější
kulturní a sportovní akce: 5 tis. Kč
pro ZŠ B. Hrozného na lehkoatle-
tické závody, 6 tis.Kč Klubu vyso-
kohorské turistiky na akci „Skály
Máchova kraje“, 10 tis. Kč Klubu
dobré zprávy na příměstský tábor,
20 tis. Kč na VIII. Romský hudební
festival, 5 tis. Kč Farnímu sboru
českobratrské církve evangelické
na akce státního svátku Mistra Jana
Husa, 15 tis. Kč Lucii Jursíkové na
divadelní a hudební festival LUFT
FEST. Dále byl schválen finanční
příspěvek 69 tis. Kč ZŠ B. Hroz-
ného na výměnu okapů a opravu
havárie vodovodu. 

Rada města se opakovaně vrátila
ke kritériím pro přidělování bytů
v DPS. Materiál byl po doplnění
schválen bez připomínek. V bodu 
č. 42 rada schválila uzavření part-
nerské smlouvy mezi městem
a ČD. Smlouva by měla přispět
k podpoře žádosti o dotaci na
rekonstrukci Masarykovy ulice,
protože v rámci této akce dojde i ke
zvelebení přednádražních prostor.
V následujícím bodu rada schválila
návrh zadávací dokumentace pro
výběr dodavatele zateplení zbývají-
cích pavilonů ZŠ Komenského.
Posledním bodem bylo schválení
programu jednání nadcházejícího
zasedání zastupitelstva.

2. mimořádné jednání rady
města se konalo 12. 6. 2008. Jedi-
ným bodem byla úprava obecně
závazné vyhlášky o stanovení koe-
ficientu pro výpočet daně z nemovi-
tosti. Rada úpravu schválila a dopo-
ručila ji schválit i v zastupitelstvu.

3. mimořádné jednání rady
města se konalo 18. 6. 2008 těsně
před zasedáním zastupitelstva. Dů-
vodem byly opět smlouvy o po-
zemcích ve Frutě. Při analýze

smluv od nezávislého právníka se
ukázalo, že ve smlouvách je přes
veškerou snahu řada rizikových
míst, která by mohla za určitých
okolností přinést městu komplika-
ce. Proto pan starosta ještě 17.6. ve
spolupráci s pražskými právníky
„piloval“ další variantu smluv. Pro
krátkost času nebylo možné kopíro-
vat znovu kompletní znění smluv,
a proto rada a následně zastupitelé
obdrželi jen navržené změny.

4. zasedání zastupitelstva
města se konalo 18. 6. 2008. Před
vlastním jednacím programem
byli z iniciativy pana místostarosty
Sedláčka pozváni zástupci firmy
Berndorf Bäderbau, která se zabý-
vá výstavbou veřejných i soukro-
mých bazénů z nerezového plechu.
Mateřská firma, sídlící u Vídně, má
50-letou historii. Česká dceřiná
společnost je podstatně mladší, ale
za 15 let už postavila více než 450
bazénů v ČR, v SR a v Polsku.
Členové zastupitelstva v prezenta-
ci viděli, co všechno lze z nerezu
postavit. Výhody: maximální těs-
nost, perfektní povrch, bohatá
výbava, snadná údržba. Minimální
životnost je 50 let. Impozantní je
rychlost výstavby: 6-8 týdnů. To
vše se odráží v pořizovací ceně,
která se pohybuje kolem 30 milio-
nů.

Po této osvěžující ouvertuře (až
na ty peníze) se rozběhl jednací
program. Z 15 členů zastupitelstva
byli 3 omluveni (M. Chloupková
a Dr. Kořínek - nemoc, Ing. Gregor
- služební cesta). Pan Mgr. Fajmon
doporučil projednat v úvodu body
č. 2 až 7 společně, protože se týka-
jí věcných břemen při budování
energetických sítí. Zároveň pozna-
menal, že je pro jednotný přístup
při výstavbě přípojkových a rozpo-
jovacích skříní. Pokud je to zaříze-
ní sloužící pro 1 rodinu, mělo by
být umístěno v oplocení nebo ve
stěně domu. Pokud zařízení slouží
pro více bytových jednotek, pak
může být umístěno na pozemku
města. Vedoucí stavebního úřadu
Ing. Čížková potvrdila, že tento
postup se běžně uplatňuje a pokud
jsou soukromé rozvaděče na veřej-
ném pozemku, je to pozůstatek
z minulosti, který se odstraní např.
při změně vedení.

Následovalo bezproblémové
schválení bodů č. 8 až 11, které se
týkaly rovněž elektrických vedení
a věcných břemen. Poté následoval
očekávaný bod s č. 1, uzavření
smluv na prodej pozemků v býva-
lém areálu Fruty. K tomuto bodu se
dostavili i zástupci MS Develop-
ment, p. Ing. Michal Šourek a práv-
ník společnosti. Pan starosta
v úvodním slově shrnul dosavadní

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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průběh a zdůraznil, že město bylo
v zásadě úspěšné při sjednávání
podmínek. Významný krok se udě-
lal na mimořádném zastupitelstvu
4. 6. 2008, kde už smlouvy začaly
dostávat konkrétní obrysy. Nic-
méně nezávislý právník, JUDr.
Kodera z Prahy, v posudku pouká-
zal na řadu úskalí. Proto ještě 17. 6.
byly v návrhu smluv provedeny
změny, které tato rizika buď zcela
odstraňují nebo minimalizují. Pan
starosta podrobně a jednotlivě oko-
mentoval všechny body, které byly
změněny. V následující diskusi
poukázal pan Ježek na to, že se
moc spěchá a čtení bodů mu nese-
dí. Naopak pan Fajmon pochválil
přístup a pracovitost zastupitelstva.
Je to pochopitelné, protože taková
akce se vyskytne jednou za 10 let
a zastupitelstvo tomu problému
věnovalo odpovídající pozornost.
Na začátku ta rizika nebyla patrná,
proto byly smlouvy několikrát
doplňovány, ale teď už považuje
navržené znění za solidní a schop-
né schválení. Také pan Kopecký
považuje záruku 2 právníků za
dostatečnou. Pokud se týká složi-
tosti smluv, to vyplývá ze zadáva-
cích podmínek. Smlouvy podpoří,
protože rizika byla minimalizová-
na. S argumentací nebyl srozuměn
pan Ježek, který trval na tom, že
připomínky a námitky KSČM
nebyly vyslyšeny, celé řízení bylo
zmanipulováno, nabízená cena
za m2 je nízká, není vyjasněna
pozice Dr. Meixnera. Závěrem

doporučuje zrušit celý proces
a začít znovu od začátku. Nutno
podotknout, že tento názor nenašel
v zastupitelstvu oporu. Na dotaz
Ing. Firmana, jaké jsou finanční
záruky pro město, odpověděl Ing.
Šourek a bylo vidět, že u zastupite-
lů zabodoval. Poté nechal pan sta-
rosta hlasovat a výsledek byl jed-
noznačný: 11 hlasů pro smlouvy, 1
proti, nikdo se nezdržel. Po 50
minutách se tak otevřela cesta
k dalšímu postupu při zástavbě
Fruty.

Další body již probíhaly lehce
a v rychlém tempu. Byla schválena
darovací smlouva na 32,5 tis. Kč od
LINDE1WIEMANN CZ na rozvoj
partnerských vztahů s Břeclaví
a Kuksem, audit hospodaření města
a mikroregionu za rok 2007 s výro-
kem bez výhrad, částku 452 tis. Kč
do rozpočtu roku 2009 na výměnu
oken v MŠ Čtyřlístek, rozšíření
účelu Fondu na podporu rozvoje
bydlení o možnost půjček na rekon-
strukci elektroinstalace. Návrh na
uspořádání veřejné sbírky ve pro-
spěch Veslařského klubu Lysá n. L.
se nesetkal s podporou. Finanční
výbor doporučuje využít spíše
formu sponzorských darů, které
nejsou svázány tak přísnými pravi-
dly, jako veřejně pořádaná sbírka.
Zastupitelstvo ocenilo práci komi-
se, která hodnotila nabídky na
veřejnou zakázku - analýzu parko-
vání ve městě. Smlouva bude uza-
vřena s firmou ELTODO z Prahy 4,
která studii za 177 tis. Kč začne
zpracovávat co nejdříve a předpo-

kládá sledování problémů s parko-
váním při červencové výstavě
Květy 2008. Poté přišel na řadu bod
s č. 19, kde se projednával návrh na
změnu regulačního plánu Vysoká
Mez. Příčinou je návrh na odprodej
č.p. 99 vedle litolské školy. S od-
prodejem objektu se počítalo ve
schváleném rozpočtu města na rok
2008. Řada zastupitelů to však při
schvalování rozpočtu nepostřehla
a teď dávali najevo svůj nesouhlas.
V 30-minutové diskusi se vraceli
hodně hluboko do minulosti, kdy co
bylo plánováno a zamýšleno. Ná-
sledující hlasování ukázalo názoro-
vou různost a návrh nebyl schválen.
Tím odpadl i následující bod,
v němž se měl schvalovat prodej
č.p. 99 včetně pozemků. K oběma
bodům se zastupitelstvo určitě ještě
vrátí. Diskusi vyvolal i následující
bod na odprodej pozemku města
o výměře 5 781 m2. Jedna z nabídek
byla totiž formulována jako „pří-
růstková“ (o 1 Kč více než ostatní),
ale zastupitelé se nakonec přikloni-
li k nabídce, která měla konkrétně
určenou cenu za m2. Bod č. 22 při-
nesl návrh na úpravu rozpočtu,
v níž se promítají přesuny finanč-
ních prostředků podle došlých dota-
cí a uzavřených akcí.

V následujícím bodu byla schvá-
lena obecně závazná vyhláška 
č. 4/2008, o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitosti.
Úprava zákona o dani z nemovitos-
ti zrušila možnost nízkých koefici-
entů pro Byšičky a Dvorce, které
měly stanovenu hodnotu 0,6. Nyní

je nejnižší možná hodnota 1,0. Pro
Lysou zůstává hodnota 1,6, jak
bylo stanoveno v roce 2003.

Následovaly dvě informativní
zprávy. Ta o postupu v případě
manželů Keszeliových vyvolala
krátkou diskusi, druhou zprávu,
zápis z finančního výboru, zastupi-
telstvo vzalo na vědomí. 

V následující diskusi k obecním
záležitostem pan starosta informo-
val o postupu při projednávání
dokumentace k Domovu důchodců.
Stavební úřad odeslal odvolání
k posouzení Krajskému úřadu. Na
podporu stavby DD vznikla petice,
pod níž se podepsalo 3 304 občanů
z Lysé a okolních obcí. Pokračují
práce na výkupu pozemků pro II.
etapu obchvatu. Dále se hovořilo
o údržbě zeleně, chodníků. Pan
Mgr. Fajmon doporučil obnovit
komunikaci kolem Kovony jako
alternativní průjezd městem.
Příjemnou tečkou na závěr byla
informace Ing. Otavy o zahájení
provozu Polabského motoráčku.

Po schválení usnesení pan sta-
rosta poděkoval přítomným za
aktivní práci při přípravě smluv na
pozemky ve Frutě a popřál všem,
aby během léta načerpali nové síly
do další práce.

13. jednání rady města se
konalo 24. 6. 2008, to znamená po
redakční uzávěrce, a tak si informa-
ce z něj přečtete až začátkem září.
Hezké prožití prázdnin a dovole-
ných! 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2

turních památek částkou cca
1.400.000,- Kč. 

2008 - v letošním roce jsme získali
pro naše město v rámci PR MPZ část-
ku v celkové výši 1.145.000,- Kč. Tyto
prostředky budou rozděleny na restau-
rování alegorické sochy „Podzim“,
„Zima“, „Sfingy“ a 9 ks váz v torzál-
ním stavu z ohradní zámecké zdi a na
dokončení obnovy zámecké zdi.

Dále město Lysá n. L. získalo dota-
ci z FOP ve výši 100.000,- Kč na
vyhotovení kamenné kopie sochy
„Apollona“.

Nejen restaurování dělá naše město
krásnějším. Jsou to i např. tyto „malič-
kosti“ - akce hrazené z rozpočtu města
Lysé n. L., které pro zajímavost uvá-
dím: 4 ks „patníčků“. „Patníčky“ je náš
pracovní název a jedná se o pískovcové
hranoly s bronzovou destičkou, na
které si můžete přečíst, kdo restaurová-
ní dané sochy financoval. V zámeckém
parku jste si již mohli povšimnout „pat-
níčků“ u sochy „Lva“ a „Březen“.
V letošním roce přibudou další, což je

velice potěšující, a to: socha protilehlé-
ho „Lva“ z finančního daru společnos-
ti A.S.A., spol. s r.o.; socha „Lvice“
(jižní) ze zámeckého parku - z finanč-
ního daru stavební firmy Dalibor Frňka
- stavitel; alegorická socha „Říjen“ -
z finančního daru společnosti
Výstaviště Lysá n. L., s.r.o.; střední
schodiště a zídky po stranách a putti
Den a Noc z veřejné sbírky.

Další akcí města je restaurování 
2 ks váz z kufsteinu. Jedná se o dvoji-
ci historizujících váz v havarijním
stavu, které sice nejsou zapsány
v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR, ale opravu si jistě zaslou-
ží. Současně město připravuje opravu
pomníku T. G. Masaryka v Litoli -
v rámci letošního 90. výročí vzniku
republiky a osazení pamětní desky
p. Josefa Vojáčka na budovu čp. 13
v Lysé n. L. - (rodný dům prof.
Jedličky) - k 50. výročí úmrtí.

Celkem se město Lysá nad Labem
může chlubit 50 ks kamenných soch ze
zámeckého parku a dále 26 ks váz a 15
ks bust z ohradní zámecké zdi (resp.

22 ks váz a 7 ks bust, neboť ostatní
byly k naší velké lítosti odcizeny).
Pokud k tomuto výčtu přidáme sochu
„sv. Floriana“, „sv. Jana Nepomuc-
kého“ a kapličku „sv. Václava“, jedná
se celkem o 54 ks zapsaných kultur-
ních památek v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR (zámecká zeď
s vázami a bustami je zapsána jako 
1 památka). 

Rádi bychom v restaurování pokra-
čovali i v nadcházejících letech, ovšem
vše se odvíjí od finančních prostředků. 

Celkově se město Lysá nad Labem
bude v tomto roce podílet na restauro-
vání a obnově kulturních památek
částkou cca 1.500.000,- Kč. 

Město Lysá nad Labem od roku
2001 věnovalo na restaurování kamen-
ných děl a obnově kulturních památek
částku cca 5.906 tis. Kč ze svého roz-
počtu, z dotace Programu regenerace
4.845 tis. Kč a z dotace FOP Středo-
českého kraje 1.305 tis. Kč a Okres-
ního úřadu Nymburk 250 tis. Kč.
Celkem se jedná o úctyhodnou částku
ve výši 12.306 tis. Kč. A nesmím zapo-

menout na finanční prostředky získané
z veřejné sbírky, které činily celkem
279.000 Kč. 

Na závěr bych rád podotkl, že res-
taurování provádí naši přední restaurá-
toři, a to pod odborným dohledem
zástupců Národního památkového
ústavu z Prahy. Celkové předpokláda-
né finanční prostředky potřebné na
restaurování všech našich soch (do-
končení obnovy váz a bust ze zámecké
zdi, restaurování bohů ze zámeckého
parku atd.) by činily cca 7.000.000,-
Kč, na obnovu celého Zámeckého
vrchu cca 150.000.000,- Kč.

Částka je to nemalá, ale budeme se
snažit krůček po krůčku naše město
i nadále zkrášlovat a vylepšovat, a to
i díky Vám! Proto si jej hýčkejme
a chovejme se k němu ohleduplně,
vždyť přece máme návštěvníkům naše-
ho města co nabídnout!

Touto cestou bych rád poděkoval
všem občanům, kteří se na obnově
památek našeho krásného města podí-
lejí.

Mgr. Jiří Havelka, starosta města

Přehled restaurování kulturních památek 
v zámeckém parku v Lysé 

Pokračování ze str. 1
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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
srpnu 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:
2.8.2008

3. sobota:
16.8.2008

3. pondělí:
18.8.2008

3. úterý:
19.8.2008

3. středa:
20.8.2008

3. čtvrtek:
21.8.2008

3. pátek:
15.8.2008

Přistavování kontejnerů v měsíci
červenci 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:
5.7.2008

3. sobota:
19.7.2008

3. pondělí:
21.7.2008

3. úterý:
15.7.2008

3. středa:
16.7.2008

3. čtvrtek:
17.7.2008

3. pátek:
18.7.2008

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

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

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

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

Durdanová Alena, odbor SMI

Oznámení odboru dopravy 
MěÚ Lysá nad Labem

Oznamujeme všem držitelům osvědčení profesní způsobilosti 
řidiče, že dle zákona č. 374/2007 Sb., je třeba podat žádost 
o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče, a to do 1. 10. 2008.

Po tomto datu již nebude výměna možná.

Prosba
Odbor školství a kultury prosí občany o zapůjčení foto-

grafií Lysé n. L. z období r. 1918 - 1945.  
Budou použity na výstavu k 90. výročí vzniku ČSR.

Zapůjčené fotografie nepoškozené vrátíme, děkujeme.

NOVÉ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
V rámci podpořit separovaný odpad ve městech, přidělil

Středočeský kraj na základě žádosti města Lysá n. L. 5 ks kontej-
nerů na Nápojové kartony. Nádoby jsou o hmotnosti 1100 litrů
s horním výsypem a byly rozmístěny na tato stanoviště: Sídliště-
Průběžná, u Plusu, Čapkova ul., Kap. Jaroše, Litol u školy za
Růženkou. Vzhledem k omezenému množství přidělených kontej-
nerů nejsou takto vybavena všechna stanoviště v Lysé n. L.
Kontejnery jsou barvy černo-oranžové s popisem separovaného
odpadu - Nápojové kartony (např. od mléka, nápojů). Papírové
kartony a obaly nadále patří do kontejneru na papíru.

Odbor SMI

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme Vás, že k 31. 12. 2008 končí platnost občanských

průkazů bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31. 12.
2003. Výjimka platí pouze pro občany narozené před 1. 1. 1936, jest-
liže mají občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“. Žádost 
o nový občanský průkaz je nutné podat do 30. 11. 2008.

Odbor vnitřních věcí

Upozornění pro občany!
Vzhledem k množícím se stížnostem na chování některých
návštěvníků parku, resp. jejich dětí, Vás důrazně žádáme, 

!!! PROSÍME, NEDOTÝKEJTE SE SOCH !!!
(nejen) v zámeckém parku! Jedná se o zapsané památky 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jsou to opravdu
cenná díla. Restaurování není laciná záležitost a buďme rádi, že se
má Lysá čím chlubit! Uvědomte si, prosím, že sochařská výzdoba
parku je ojedinělým barokním souborem, který je možné srovnat
jen s řadami alegorií na Kuksu!
Současně bychom rádi poděkovali všem „Lysákům“, kteří naše
sochy brání i za cenu nemilých odpovědí až urážek. Děkujeme.

Hana Nesměráková, referentka odboru školství a kultury
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Město Lysá nad Labem - seznam
pejsků, kteří čekají na svého nové-
ho pána

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

do bytu, povahy klidné

Kříženec welškorgi č. 87
- fena, stáří 4 roky, vhodná na

zahradu, hlídací

Kříženec teriéra č. 90
- pes, stáří 4 roky, hlídací, bázlivá

Leopardí pes č. 109
- pes, stáří 2 roky, vhodný do klid-

nějšího prostředí na zahradu
s vysokým plotem

Kříženec špic-pinč č. 9
- pes, stáří 5 let, vhodný do klid-

ného prostředí

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

ný, vhodný na zahradu

Křížený ohař č. 20
- fena, hodná, klidná  

Kříženec německého ovčáka č. 24
- pes, stáří 1,5 roku, mladý, klidný

Jezevčík hladkosrstý č. 26
- pes, stáří 5 let, kamarádský, klid-

ný, vhodný do bytu

6 štěňat kříženci č. 31
- stáří 6 týdnů, černé a hnědé,

očkovaná, odčervená

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. Hraba-
nov č.p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí. 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

● VÝZVA ● VÝZVA ● VÝZVA ● VÝZVA ●

Vyzýváme rodiče, kteří mají zájem 
o slavnostní obřad 

„Vítání občánků“,
aby se po narození dítěte přihlásili na odboru školství a kultury

MěÚ Lysá n. L., kde budou podrobněji informováni.

Alena Frankeová, odbor kultury, tel.325 510 212, 
e-mail: frankeova@mestolysa.cz

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

12. ročník fotosoutěže
na tato témata:
1. Kulturní bohatství 

naší republiky
2. Technika v přírodě

Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 
celkem 10 fotografií min. formátu 13 x 18 cm. 

Každý snímek označte těmito údaji: 
1) vybrané téma, 2) název fotografie, 3) jméno a příjmení autora
4) adresa bydliště

Autoři nejúspěšnějších fotografií budou odměněni peněžními poukázka-
mi na nákup zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá
nad Labem, nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:
1. místo 2.000,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč, 3. místo   500,- Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2008 na MěÚ Lysá n. L., odbor kultury,
pí. Alena Frankeová
Výsledky vyhodnocení nejlepších fotografií budou zveřejněny v měsíčníku
Listy města Lysá n.L. a na www.mestolysa.cz. Fotografie, které získají
cenu, se autorům nevrací, ostatní fotografie bude možno vyzvednout po
30.11.2008 na odboru kultury (pouze osobně).

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

5.7. LUFT FEST - Divadelně hudební festival 
Od 15,00 hod v letním kině

6.7. Slavnosti Labe
Od 14,00 hod. v areálu Veslařského klubu v Litoli

6.7. Slavnost k památce M.J.Husa
Od 18,00 hod. ve dvoraně Evangelického sboru

10.-13.7. Výstava Květy na výstavišti
11.-12.7. Intuitivní sochání + doprovodný program

Od 17,00 hod. na zahrádce kinoklubu na Husově nám.
12.7.-14.9. Výstava fotografií Jana Klabana

V Muzeu B. Hrozného
22.7. Koncert studentského sboru Surrey Youth Choir 

z Velké Británie
od 19,00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele

9.8. ETNOFEST - Festival etnické kultury 
v zámeckém parku na letní scéně

16.8. Romský hudební festival v zámeckém parku 
na letní scéně

28. a 29.8. Slavnosti hraběte Šporka
2.9. Toulky českou minulostí

Od 16,30 hod. beseda v MěK
4.-7.9. Výstava Železničního modelářského kroužku 

na nádraží a výstavišti
6.9. Běh zámeckou zahradou
11.,18.,25.9. Břišní tance pro děti

Od 16,00 hod. v MěK
11.,18.,25.9. Břišní tance pro ženy

Od 17,30 hod. v MěK
11.,25.9. Kurz drátování

Od 16,30 hod. v MěK
13.9. Orientační běh ve Dvorcích
13.-14.9. Dny evropského dědictví

Přednášky, koncert, ohňostroj v zámeckém parku
Výstava fotografií., prohlídka areálu Evangelického sboru
Přístup na zvonici kostela sv. Jana Křtitele

20.9. Zájezd za zámeckými parky 
(Sychrov, Smiřice. Dobřenice)

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

na www.otomtoje.cz.
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Blahopřejeme
„Není člověka, od kterého by se nebylo
možné něco naučit.“

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

94 let
Anežka Falcmannová

Žofie Křivánková

91 let
Květoslava Borecká

85 let
František Suchánek

80 let
Anděla Bártová

Antonie Tuzarová
Blanka Novotná
Marie Lufínková
Marie Křesťanová
Marie Kalátová

ČERVEN 2008

St 2.7. Kuličky

Pá 4.7. Nenápadný půvab 
buržoazie

So 5.7. LUfT FEST 
Tradiční divadelně hudební festival
Od 15,00 v areálu letního kina

Divadlo:
Červená Karkulka - Divadlo všech
pět pohromadě,
Dlouhý, široký a bystrozraký -
Divadlo Zpraku (pův. divadlo AHA),
Lakomá Bárka - Divadlo Spřáhlo

Hudba:
Domácí kapela 
skupina bubeníka Jana Brabce, 
ex Plastic people, DG 307 
Justin Lavash  
jazz, blues folk, psychedelic..,
London
This cunt
hard cock
Cuprum
progressive, Praha
TmZtM
punk rock, Čelákovice
Jezevčík Kamil
dívčí kapela z Mělníka

St 9.7. SICKO

Pá 11.7. Karamazovi

Pá, So 11. - 12.7.
INTUITIVNÍ SOCHÁNÍ 2. ročník
Zahájení v pátek 17,00 hod.
na zahrádce kinoklubu na Husově
náměstí
Doprovodný program: Pá 21,00 hod.
- tematická videoprojekce

So 20,00 hod. - koncert hudební 
skupiny Psychohlína
Pro zajištění modelovacího materiálu 
je třeba potvrdit účast na 
tel. 773 625 007, 604 782 302 nebo
na baru kinoklubu

St 16.7. Taková normální rodinka

Pá 18.7. Až na krev

St 23.7. U mě dobrý

Pá 25.7. Paříži, miluji tě

St 30.7. Náš Vůdce

Za nepříznivého počasí 
se projekce přesouvá do stálého
kina na Husově náměstí.

PŘIPRAVUJEME:
1.8. Indiana Jones a království 
křišťálové lebky
5.8. Skafandr a motýl
8.8. Pokání
9.8. ETNOFEST
13.8. Neznámá
15.8. USA versus John Lennon
16.8. 8. RÓMSKÝ HUDEBNÍ 
FESTIVAL
20.8. Smutek paní Šnajdrové
22.8. Once
26.8. Dech
29.8  VÝROČIE SNP (SK)
30.8. Krtek

www.luftkinoklub.cz
www.myspace.com

/luftkinoklub  

773 625 007

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 12. 6. 2008

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

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

Romana Nováková, odbor kultury

Marek Trnka
Tereza Štěpánová
Jan Kubica
Eliška Chrpová
Nora Malichová
Adéla Kostouná
Matěj Magada
Denisa Bednaříková
Ondřej Zoubek
Jakub Trojan
Tereza Sklenářová

XII. SLAVNOSTI
HRABĚTE ŠPORKA

v pátek 29. 8. a v sobotu 30. 8. 2008 
v areálu zámku

Součástí oslav mimo jiné bude:

● program partnerského města Břeclav (cimbálová muzika,
folklorní soubory, ochutnávka moravských vín a specialit )

● troubená Svatohubertská mše v kostele sv. J. Křtitele
● divadelní představení z partnerského Kuksu
● barokní vojenský tábor městské gardy z Brandýsa n.L. 
● odpolední koncerty v kostele sv. J. Křtitele
● výstava fotografií z Lysé a Kuksu v Muzeu B. Hrozného
● bohatý program pro děti
● jízdy kočárem zámeckým parkem
● ochutnávka Šporkovských menu a Šporkovského vína v lys-

kých restauracích
● tradiční večer v Byšičkách
● cyklovýlet s cílem v Hlavenci (6. 9. 2008)

Bližší informace: na plakátech, ve vývěsní skříňce, na www.spolek-
rodakulysa.cz 

S r d e č n ě  z v e

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

za finanční podpory STŘEDOČESKÉHO KRAJE
a MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

LUfT KINO KLUB
LETNÍ KINO V ZÁMECKÉM PARKU 
PROGRAM ČERVENEC 

Z a č á t k y  p r o j e k c í  2 1 , 3 0 , p r o d e j  l í s t k ů  a  o b č e r s t v e n í  o d  2 1 , 0 0  h .

Rezervace vstupenek na tel. čísle 773 625 007
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Polabské variace 2008
Letošním

h l a v n í m
t é m a t e m
Polabských
variací je
náš zámec-
ký park.
Proto také
podtitul zní
- „Ve stínu
zahrad“. 

P r v n í m
p o č i n e m
bude kon-

cert studentského sboru Surrey
Youth Choir z Velké Británie,
který uslyšíme v kostele Narození
sv. Jana Křtitele v úterý 22. čer-
vence od 19 hodin. Po dubnovém
koncertu Australanů se tak v Lysé
objeví další špičkoví mladí hudeb-
níci.

Oslava našeho zámeckého
parku propukne naplno v sobotu
13. září, kdy v rámci celodenního
programu ke Dnům evropského
dědictví uslyšíme řadu přednášek
a absolvujeme i pár prohlídek
k jeho složitému stavebně-histo-
rickému vývoji. Úvod bude patřit
Ing. Pincové z Výzkumného ústa-
vu okrasného zahradnictví v Prů-
honicích (autorka loňské brožury
o historii zámeckých parků).
Nebude chybět výstava z nově
objevených materiálů P. J. Vojáčka
a výklad k nim od dr. Kořínkové.
Odpoledne bude věnováno mú-
zám. Uslyšíme přednášku dr. Še-
rých o osobnosti M. H. Rentze -
vynikajícího rytce ve službách 
F. A. Šporka (autor obsáhlé mono-
grafie o M. H. Rentzovi). „Barok-
ní hudební slavnosti“ je téma, kte-

rého se zhostí doc. Bohadlo
z Kuksu, aby nám přiblížil, jak to
v našem zámeckém parku vypada-
lo při šporkovských oslavách.

Abychom mohli získané infor-
mace ověřit, večer 13. září uzavře
koncert v zámeckém parku
(začíná ve 20 hodin). Do baroka
nás přenese Musica Florea s umě-
leckým vedoucím Markem Štryn-
clem - vynikající soubor interpre-
tů barokní hudby na dobové
nástroje. Pokud nám bude přát
počasí (nelze předem odhadnout),
zhlédneme po koncertě v „obno-
vené premiéře“ malý ohňostroj
v duchu barokních zahradních
slavností. Tohoto úkolu se zhostí
pan Pavel Céza z Litole.

Na Dny evropského dědictví
navážeme výletem za zámeckými
parky (Sychrov, Smiřice, Dobře-

nice), který náš odborný průvodce
odstartuje v sobotu 20. září.
Podrobnosti zveřejníme v zářijo-
vých listech. 

Tradičně připravujeme pod-
zimní koncert na Bon Repos,
který se bude konat v neděli 5. říj-
na. Neopomeneme ani slavnostní
výsadbu stromů v úterý 28. říj-
na, kterou opět zahájíme podzim-
ní zahradnickou sezónu (pro
změnu budeme sázet v zámeckém
parku). Sázet budeme i ve Staré
Lysé v rámci Starolyského švest-
kování (8. listopadu) a na farské
zahradě (9. listopadu).

Na realizaci III. ročníku
Polabských variací se finančně
podílí město Lysá nad Labem
a Středočeský kraj.

Za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda

Rodinné centrum MYŠÁK
pro Vás pořádá

Rodinné centrum MYŠÁK
pro Vás pořádá

www.rcmysak.cz info@rcmysak.cz723 589 614
607 842 881

plavání kojenců v domácím prostředí

plavání kojenců a batolat v bazénu Čelákovice

plavání dětí z mateřských škol

aquaaerobic

plavání probíhá v bazéncích
určených jen pro rodiče s dětmi

kurzy plavání vedou zku ené
instruktorky s osvědčením

bazénky splňují nejpřísněj í
hygienické normy

garance vrácení peněz, nebude-li
Vám kurz vyhovovat

š

š

Město Lysá nad Labem

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce

MISTRA
JANA HUSA

Položení kytice u Husovy busty

ve dvoraně Evangelického sboru
na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

neděle 6. 7. 2008 od 18.00

a

Petr Kopecký
radní města

Josef Kejř
projev

Ambrosius
Komorní pěvecké sdružení – jazzové spirituály

Polabské muzeum
Muzeum Bedřicha Hrozného

Vás srdečně zve na výstavu fotografií

JJJJaaaannnnaaaa    KKKKllllaaaabbbbaaaannnnaaaa
Lysá nad Labem - Kuks - Vysoké Tatry

Slavnostní zahájení výstavy proběhne 12. 7. 2008 
v 10 hodin v Muzeu Bedřicha Hrozného 

v Lysé nad Labem

Výstava bude otevřena od 12. 7. do 14. 9. 2008

Město Lysá nad Labem

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce

a

Položení kytice u Husovy busty

ve dvoraně Evangelického sboru
na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

neděle 6. 7. 2008 od 18.00

Petr Kopecký
radní města

Josef Kejř
projev

Ambrosius
Komorní pěvecké sdružení – jazzové spirituály

MISTRA JANA HUSA

Polabské variace 
si Vás dovolují pozvat na 

Letní koncert
studentského sboru Surrey Youth Choir z Velké Británie, 

který se uskuteční v úterý 22. 7. 2008 
od 19 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele 

v Lysé nad Labem

V s t u p n é  d o b r o v o l n é
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Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ
- ve čtvrtek 11., 18., a 25. září 2008

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

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

33

Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz; 
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 11. a 25. září 2008

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

ste si malé štípací a tvarovací kleště.

11

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

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

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

22

Rytíři zaplnili knihovnu
27. května proběhlo v Městské

knihovně Lysá n. L. pasování prv-
ňáčků na rytíře řádu Čtenářů.
Královna Abecedka I. společně
s dvorní dámou a šášou pasovali
pět tříd prvňáčků, celkem okolo
120 dětí. Děti měly za úkol před-
vést královně své čtenářské
umění. Královna se přesvědčila,
že všechny děti úkol splnily, pře-
četla pasovací formuli a už nic
nebránilo tomu, aby byly děti
pasovány mečem na rytíře. Každý
rytíř obdržel záložku do knížky
s klíčkem, který
pomyslně otevírá
všechny knížky
a pasovací glejt.
Královna také
poděkovala tříd-
ním učitelkám prv-
ních tříd za jejich
trpělivou práci a za
to, že naučily děti
číst. Děti si také
odnesly přihlášky

do knihovny a mnohé z nich tak
využijí možnost procvičovat své
čtenářské schopnosti. Děti mají
půjčování knih a časopisů zdarma.
Celou akci jsme zdokumentovali
na fotografiích. Rodiče, kteří mají
zájem, si mohou prohlédnout
fotografie buď na webových strán-
kách knihovny (www.knihovnaly-
sa.cz), nebo pří-mo v knihovně.
Jménem knihovny děkujeme také
městu Lysá n. L. za finanční pod-
poru této akce.

Michaela Baštecká

NONSTOP čtení 2008 - 11. ročník
Pocta bratřím Čapkům

K letošnímu 11. ročníku NON-
STOP čtení se opět, jako v minu-
lém premiérovém roce, připojila
i Městská knihovna v Lysé nad
Labem. NONSTOP čtení, které
každoročně pořádá Jazzová sekce
ve spolupráci s rádiem Hortus,
bylo letos věnováno životu a dílu
bratří Čapků. Ke „čtení“ jsme se
připojili 27. května 2007 ve 14
hodin. Oproti roku 2007 jsme četli
celé 4 hodiny. Celkem se do 18.
hodiny vystřídalo 17 čtenářů. Mezi
nimi nechyběli ani žáci z místních
základních škol, zástupci
města, společenského a kultur-
ního života v Lysé nad Labem.
V upomínku si domů odnesli
pamětní odznaky, které jim
budou připomínat, jak pevně
doufáme, příjemně strávené
odpoledne v naší knihovně.

Celý projekt byl přenášen
kamerou do internetové sítě,
kam se posluchači z celého
světa mohli on-line připojit. Od
června je možno na webových
stránkách naší knihovny
(www.knihovnalysa.cz) spustit
záznam celého NONSTOP
čtení. Tímto se naše knihovna
řadí k takovým místům, ze kte-
rých se také vysílalo, jako je

České centrum v Kyjevě, Verejná
knižnica Jána Bocatia v Košicích
a samozřejmě sídlo Jazzové sekce
ve Valdštejnské ulici v Praze. 

Doufáme, že NONSTOP čtení,
které si získává stále větší oblibu,
založilo novou a zajímavou tradici.

Závěrem patří poděkování
městu Lysá nad Labem za finanční
příspěvek, panu Srpovi z Jazzové
sekce a společnosti System 602,
a.s. za zajištění veškerého technic-
kého vybavení a realizaci této akce. 

Michaela Baštecká 

INFORMACE
Taneční kurz 2008

Kurz tance a společenské výchovy začíná 1. výukovou lekcí 
6. 9. 2008 v sále Záložna v Benátkách n. J. od 17 hod.

Kapacita míst v kurzu pro dívky je již vyčerpána, volných je ještě
několik míst pro chlapce. DOPRAVA bude zajištěna pouze pro

účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé jízdné 
v autobuse nebude možno zakoupit!

Plánované termíny:
Výukové lekce: 6.9., 13.9., 27.9., 11.10., 18.10., 25.10., 

8.11., 15.11., 16.11., 29.11., 6.12.  od 17 hod
Prodloužené: 4.10., 22.11. od 15 hod

Prodloužená: 27.10. od 20 hod
Věneček: 13.12. od 20 hod

(v termínech může dojít v průběhu kurzu k menším změnám)

Odjezdy autobusů
Na taneční začínající v 17 hod. v 15 hod. ve 20 hod.

Z Litole od kapličky 16,15 14,15 19,15
Zastávka u nadjezdu (Mírová ul.) 16,18 14,18 19,18
Husovo nám. (od „Pohody“) 16,21 14,21 19,21
Stržiště (od rest. „U podkovy“) 16,25 14,25 19,25
Zastávka na sídlišti 16,30 14,30 19,30
Zastávka v Benátecké Vrutici 16,33 14,33 19,33

Zaplacené průkazky do kurzu, na dopravu a gardenky budou 
k vyzvednutí na MěÚ odboru kultury od 18. 8. 2008.

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky českou minulostí
- Barokní umění 

Beseda se koná v úterý 2. září 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
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KVĚTINOVÁ SLAVNOST 2008

Zámeček Bon Repos. Místo
spojené s osobou hraběte Šporka.
Místo po dlouhá léta zahalené
tajemstvím. Místo, které se svými
tajnostmi i krásou začíná bezos-
tyšně chlubit…

Takhle nějak mohl uvažovat
ten, kdo po roce opět navštívil roz-
lehlý areál na bývalé Ptačí hůrce
nad vesnicí Čihadla. V sobotu 31.
května krátce po poledni se otev-
řely brány a vůně čerstvých květů
a vychlazeného vína zvala všech-
ny na druhý ročník Květinové
slavnosti. Tu zde pořádal Spolek
rodáků a přátel města Lysá nad
Labem za finanční a hlavně mate-
riální podpory mnoha oficiálních
i neoficiálních sponzorů, mecená-
šů i nejmenovaných pomocníků. 

Staleté stromy tvoří nad hlava-
mi návštěvníků příjemný stín,
který láká k posezení. Kaple
Nejsvětější trojice je nově zrestau-
rovaná a výzdoba uvnitř i vně
tohoto skvostu dává tušit, že se tu
bude konat svatba. Zámeckou
kašnu jakoby před chvílí opustily
vodní žínky. Na hladi-
ně se třpytí pouze bílé
lístky kopretin. Záme-
ček se skvěje novotou
a když nahlédneme do
(zatím) zavřeného
Arcibiskupského sálu,
čekáme všichni, že
z některých dveří
vyjde sličná komtesa,
či zámecký pán. Nová
střecha na Čínském
pavilonu září do daleka a pokud
vejdeme, můžeme všemi smysly
vnímat odkaz dávné historie.

Květinová slavnost je hlavně
o květinách všech možných barev,
tvarů a vůní, ale také o všem ostat-
ním, co s květinami souvisí.
Letošním tématem, které se obje-
vovalo v mnoha variacích, byla
SVATBA. Svatba nejen jako obřad
samotný, ale všechno to, co dané-
mu okamžiku předchází - zamilo-
vání se, první schůzky, láska jako
taková, ale i to, co po svatbě násle-
duje - společné okamžiky, příchod
dítěte, rodinné štěstí i vzpomínání

na krásné chvíle
v pozdním věku.

Po půl jedné přijíž-
dějí první autobusy
z Lysé a návštěvníků
začíná přibývat. Začíná
hrát hudba. Ve stínu
mohutného tisu se na
celé odpoledne usídlil
čelákovický Evergreen
kvartet, který příjemný-
mi melodiemi provází

návštěvníky celou slavností. 
Všichni příchozí dostávají do

rukou podrobný program, takže si
mohou vybrat, co si půjdou
poslechnout, kam se půjdou podí-
vat, aby bylo odpoledne podle
jejich libosti a vkusu. Hned první
část programu je velikým dilema-
tem pro některé muže. Ve stejném
čase začíná v Čínském pavilonu
koncert hobojového dua a praž-
ského sboru Svítání a na louce
v tentýž čas předváděla své ladné
křivky orientální tanečnice Eglal.
Obě „tělesa“ mají u diváků a pos-
luchačů velký úspěch. Ale to je
pouze začátek. To nejlepší nás
teprve čeká.

Hlavním bodem programu
Květinové slavnosti je svatební
obřad. I sám František Antonín
hrabě Špork kvůli němu zavítal na
Bon Repos. A díky výřečnosti své
drahé manželky Františky se
nakonec stává i nedobrovolným
oddávajícím. Mladí snoubenci si
řekli své ANO, přítomné dámy
otřely slzy dojetí a jde se slavit.

Nejdříve „po hraběcím způsobu“.
Na terase se tančí menuet, skláda-
jí se poklony a nakonec hofmistr
Seemann pokyne, otevírají se
dveře a svatební hostina může
začít. 

Za zvuku dobové hudby pro-
cházíme skvostně vyzdobeným
Arcibiskupským sálem. Tlumené
barvy nově zrestaurovaných fre-
sek se tu mísí s temnou zelení kvě-
tinových aranžmá a ve stříbrných
příborech na svatební tabuli se
odráží svit křišťálového lustru.

Vinná réva je nejen součástí kvě-
tinové výzdoby, ale ve své „tekuté

podobě“ se stává milou součástí
programu. Ano, i letos se na Bon
Repos ochutnává nové víno. A to
víno přímo zámecké, které bylo
vytvořeno pouze pro toto místo
a pro tuto příležitost. Premierové
ochutnávky se účastní většina
návštěvníků a mnoho z nich si
později odnáší domů celou láhev
tohoto příjemného moku. 

Se sklenkou vína v ruce pak
předsedkyně Spolku rodáků, paní
Dana Papáčková pronáší velký dík
majiteli zámečku, panu Charlesi
Butlerovi za vstřícnost a umožně-
ní konání této ojedinělé akce na
jeho soukromém pozemku. Z jeho

slov kromě jiného vyplývá, že by
byl velmi potěšen, kdyby se
z Květinové slavnosti stala akce
tradiční. Máme se tedy na co těšit.

Společně s „hraběcí delegací“
jsme pak všichni pozváni na malý
koncert složený z klasických
melodií.

Krátce po ochutnávce vína se
u bazénu objevují vodní víly, které
svým tancem lákají nově příchozí.
Místa na lavičkách jsou obsazena
během chvíle, dokonce i čerstvě
posekaný trávník poslouží unave-
ným návštěvníkům coby místo pro
jejich „bon repos“ (bon repos =
dobrý odpočinek). 

Po loňském úspěchu se i letos
u bazénu koná módní přehlídka.
Malé i velké manekýnky i mane-
kýni s noblesou předvádějí mode-
ly klasické i bláznivé, pro dny
všední i sváteční. Pánové oceňují
ladné pohyby a sličné tváře mla-
dých dívek, studentek SOU a SOŠ
z Lysé, dámy se spíše věnují stři-
hům předváděných modelů, které
zajímavě doplňují netradiční kvě-
tinové ozdoby. K dět-
skému oblečení, které
předvádějí současní
i bývalí „studenti“ MŠ
Dráček výborně ladí
krásné dřevěné hrač-
ky.V žáru odpoledního
slunce vydržela většina
diváků u bazénu až do
konce a všechny odmě-
nila velkým potleskem.

Jedním z posledních bodů pro-
gramu je druhá část pěveckého
vystoupení sboru Svítání, který
tentokrát zajímavými úpravami
lidových písní strhává posluchače
k bouřlivému potlesku. Čínský
pavilon, kde se koncert odehrál,
láká po celou dobu návštěvníky
nejen svým chladivým stínem
a krásnou hudbou, ale jsou zde
nainstalovány i dvě zajímavé
výstavy. První z nich formou foto-
grafií podává svědectví o právě
probíhající rekonstrukci zámecké-
ho areálu. Druhá je přehlídkou
prací žáků SOU a SOŠ z Lysé nad
Labem na téma Květiny.

O r g a n i z á t o ř i
Květinové slavnosti
nezapomínají ani na
dětské návštěvníky.
O zábavu těch men-
ších se s citem sobě
vlastním stará MŠ
Dráček. Větší děti
i mnozí dospěláci se
nemohou odtrhnout
od programu Skautů
z Lysé, kteří si pro ně

připravili více, či méně náročné
a hlavně zajímavé sportovní dis-
ciplíny. Divadlo Hvězdička
z Benátek dokonce přijelo zahrát
pohádku a množství dobrot, které
se prodávaly u stánků s občerstve-
ním uspokojilo hladové žaludky
i mlsné jazýčky dětí i dospělých.

Květinová slavnost 2008 se
vydařila. Návštěvnost předčila
všechna očekávání pořadatelů,
neboť areál zámečku Bon Repos
zatoužilo v onu sluncem rozpále-
nou sobotu dne 31. května roku
2008 vidět zhruba dva tisíce lidí.
Dva tisíce návštěvníků, kteří
nepřišli nebo nepřijeli pouze z nej-
bližšího okolí. Mnozí z nich vážili
cestu mnoho desítek kilometrů
dlouhou. A mnozí z nich se louči-
li se slovy, že příští rok přijedou
opět.

Květinová slavnost skončila,
ale my se už můžeme těšit na tu
další. Bude konat první červnový
víkend roku 2009 a všichni jste na
ni srdečně zváni.

Věra Škvrnová, kronikářka
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V sobotu 7. června 2008 od 13
hodin uspořádali lyští hasiči ve
svém areálu hasičské zbrojnice
v centru města v rámci oslav 130.
výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů (SDH) v Lysé nad
Labem kulturní odpoledne pro
hasiče a širokou veřejnost.

Program zahájila třicetičlenná
hasičská dechovka z Lysé n. L.
svým hodinovým koncertem, ve
kterém se návštěvníkům předsta-
vili zpěváci i sólisté orchestru.

Úderem čtrnácté hodiny byla
nástupem hasičské jednotky ve
slavnostních stejnokrojích, Zněl-
kou záchranářů v podání trubačů
hasičské dechovky, hlášením veli-
tele jednotky Bc. Miroslava Ko-
nečného starostovi města Mgr. Ji-
římu Havelkovi a státní hymnou
zahájena oficiální část oslav.

Moderátor všeho hasičského
dění, náměstek starosty SDH pan
Jiří Zima, požádal po krátkém
úvodu všechny sedící přítomné
o povstání a uctění památky
všech, kteří se dnešního slavnost-
ního dne nedožili, minutou ticha,
za které tříčlenná čestná stráž
hasičů v bílých přilbách a rukavi-
cích položila věnec k pomníku
všem hasičům v areálu hasičské
zbrojnice. 

Pak přivítal mezi přítomnými
významné hosty: ředitele kancelá-
ře krajského ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru Středo-
českého kraje pana plk. JUDr
Jaroslava Mrnku, ředitele Hasič-
ského záchranného sboru Stč.
kraje, územního odboru Nymburk
a Mladá Boleslav pana plk.
Františka Hepa, starostu Okres-
ního sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska pana Vladimíra
Jeníka a Otce Pavla za římskoka-
tolickou farnost v Lysé n. L. 

Poté následovaly krátké zdravi-
ce těchto hostů.

To už ale zazněl rázný pochod
hasičské dechovky, za kterého
napochodovala „stará garda“ hasi-
čů, dnešních „šedesátníků“, kteří
už nejsou členy současné výjezdo-
vé jednotky, před nastoupenou
jednotku s novým praporem sboru
vyrobeným u příležitosti tak
významného výročí.

Prapor byl pořízen z finančních
prostředků sboru a byl zhotoven
podle návrhu výboru SDH Lysá 
n. L.

Stará garda v počtu čtrnácti
hasičů předala prapor do rukou
současného velitele jednotky Bc.
Konečného. 

Prapor symbolicky předali pan
Vladimír Tuzar, pan Miroslav
Pastrňák a pan Jaroslav Šubrt. Tito
lidé nepředávali prapor „jenom tak
náhodou“, všichni tři jsou totiž
předešlí velitelé sboru.

Následovalo předání stuhy
města Lysá nad Labem a její při-
pnutí z rukou starosty Havelky na
prapor. Poté dostal slovo otec
Pavel, farář římskokatolické far-
nosti z Lysé, který před zraky
všech přítomných - odhady hovoří
až o cca 700 lidech - požehnal pra-
poru, svatému Floriánu, patronu
hasičů a všem lyským hasičům-
opravdovým chlapům. 

Následně byli před zraky svých
spoluobčanů oceněni různými
svazovými oceněními aktivní čle-
nové sboru. Nejvýznamnější oce-
nění - medaile sv. Floriána - byly
předány z rukou starosty OSH
ČMS pana Jeníka a starosty města
Havelky naší dlouholeté a obětavé
člence výboru a zodpovědné
pokladní sboru paní Zdeně Žan-
tovské a starostovi sboru panu
Petru Šáchovi. 

Oficiální část odpoledne byla
zakončena fotografováním všech
lyských hasičů u pomníku na
památku tohoto slavnostního oka-
mžiku. 

A pak už mohl za horkého slu-
nečného odpoledne nerušeně
pokračovat kulturní program, ve
kterém se postupně představili
svými perfektními vystoupeními
žáci ZUŠ Lysá n. L., ZŠ B. Hroz-
ného Lysá n. L., folklorní soubor
Šáteček a hasičská dechovka.

Závěr kulturního odpoledne
patři dalším milým hostům - zpě-
vačce Petře Černocké s manželem
Jiřím Pracným a MUDr. Radimu
Uzlovi, který mezi známými pís-
ničkami manželského dua pobavil
publikum svými veselými histor-
kami ze svého lékařsko-sexuolo-
gického prostředí.

Večer už patřil hasičskému
tanečnímu orchestru Melodik,
který hrál k poslechu, ale přede-
vším k tanci početným přítomným
až do pozdních nočních hodin.

Během oslav byla v ulici
Legionářská a v parčíku u pomní-
ku v areálu zbrojnice vystavena
pro srovnání historická i moderní
požární technika sboru, kterou
využívali a využívají hasiči při
likvidaci požárů a jiných mimo-
řádných událostí. 

Občanům města byla, jak bylo
přislíbeno, předvedena nejnovější
požární technika pořízená v loň-
ském a letošním roce - moderní,
továrně nový hasičský vůz Tatra
815 - 4x4 Terrno a motorový člun
Marine 16Y, která byla pořízená

městem Lysá n. L. zcela (!) z dota-
cí poskytnutých Ministerstvem
vnitra a Ministerstvem financí (cis-
terna) a Středočeským krajem
(člun).

V garážích zbrojnice zaujala
návštěvníky výstava historických
dokumentů z archivu sboru, která
byla zajímavým průřezem života
sboru od jeho založení po součas-
nost a kterou precizně připravil
„archivář“ a člen výboru sboru
pan Jiří Ziegelheim. Výstava histo-
rických dokumentů a fotografií
sboru bude v průběhu června dále
pokračovat v prostorách Městské
knihovny Lysá nad Labem.

Před podiem byl zbudován roz-
lehlý taneční parket a hlediště pro
280 osob, vytvořené z laviček let-
ního kina města Lysá, které hasiči
před oslavou opravili a natřeli. 

Po celou dobu trvání akce bylo
zajištěno bohaté občerstvení
návštěvníků a možné posezení ve
stínu v párty stanech či garážích.

Za zmínku rozhodně stojí také
to, že tomu, aby areál hasičské
zbrojnice v době oslav a program
oslav vypadal tak, jak vypadal,
předcházely tři měsíce mravenčí
práce nejenom členů výboru sboru
při plánování programu oslav,
zhotovení praporu, napsání, zho-
tovení a předání k vytištění
Almanachu, katalogu techniky
a zajišťování všech upomínkových
předmětů, ale také každodenní
manuální práce aktivních členů
sboru, kteří po svém zaměstnání,
převážně po odpolednech a o so-
botách a nedělích odpracovali pod
vedením správce objektu a člena
výboru pana Jindřicha Ziegel-
heima, desítky hodin na zvelebení
budovy zbrojnice a zvláště vnitřní-
ho prostoru garáží, dílny, šatny,

kulturní místnosti, nádvoří. V are-
álu zbrojnice byl také kompletně
zrenovován již výše zmíněný pís-
kovcový pomník, který byl posta-

Dobrovolní hasiči v Lysé nad Labem oslavili 
130. výročí založení

Pokračování na str. 11



ven a jehož pamětní deska byla
slavnostně odhalena v roce 1978
při příležitosti 100. výročí založe-
ní sboru současnou „starou gar-
dou“. 

Výbor SDH Lysá n. L. touto
cestou upřímně děkuje všem
našim sponzorům, bez kterých by
se tak velkolepá akce nemohla
konat a kteří jsou: 

Město Lysá nad Labem,
Středočeský kraj a firmy Dywidag
Prefa a. s., Remondis, Thermoser-
vis, Belfor Czechia s.r.o. a agentu-
ra Forsound s.r.o.

Dále děkuje všem členům
sboru, kteří se aktivně podíleli na
přípravě oslav a na všech potřeb-
ných přípravných pracích!

Naše poděkování patří též všem

účinkujícím výše zmíněných sou-
borů, kteří se v horkém letním
odpoledni zhostili svého vystou-
pení na výbornou a zahráli či
zatančili s velkým úspěchem
u publika.

A v neposlední řadě výbor
SDH velmi děkuje všem rodinám
našich aktivních členů, jejich man-
želkám a ostatním příznivcům
sboru za ohromnou podporu při
pořádání tak nebývalé akce
a samozřejmě také všem přícho-
zím divákům za jejich návštěvu na
našich významných oslavách.

Spoustu fotografií z této akce
najdete na stránkách www.hasici-
lysa.cz

Za výbor Sboru dobrovolných
hasičů v Lysé nad Labem 

Roman Zima

Dobrovolní hasiči v Lysé nad Labem oslavili 
130. výročí založení
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Pokračování ze str. 10

Konfirmace v Evangelickém sboru
Začalo to už v sobotu odpoled-

ne. Kolem páté zazvonily u dveří
fary obě konfirmandky. Chtěly do
kostela. Kus za nimi stála dvě auta
plně obsazená jejich rodinnými
příslušníky. Je tady ve sboru tako-
vý zvyk vyzdobit si před konfir-
mací kostel. Když jsem se do něj
přišel asi po dvou hodinách podí-
vat, vlnila se po jeho bocích spirá-
lovitě stočená bílá stuha se snítka-
mi žlutozeleného buksusu. Okna
zdobily mohutné vázy s udatnou
a na stole Páně se skvěla kytice
červených růží. V neděli ráno se
pak ještě na každé lavici objevila
drobná kytička s dominující růžič-
kou. O ty byl veliký zájem a lidé si
je po bohoslužbách odnášeli na
památku domů.

V neděli v osm kostelník otev-
řel obě brány. První přišel jako
obvykle bratr učitel. Doprovází
spolu s varhanami společný zpěv
na housle a potřebuje, jak říká,
vždycky více času, aby se připra-
vil. Brzy po něm se začali trousit
další hudebníci. Flétny, violoncel-
lo, housle, lesní roh… Sborový
orchestr nehraje každou neděli, tu
konfirmační si však nemohl
nechat ujít. Zatímco v kostele ladil
orchestr, ve škole si svou píseň
naposledy zkoušel pěvecký sbor.
Pouze třetí hudební těleso, které
mělo vystoupit, se obešlo bez
zkoušky. Byly to děti z nábožen-
ství ze škol v Lysé a v Milovicích.
Ty spolu dokonce zpívaly poprvé
dohromady až teprve naostro.

Čtvrt hodiny před začátkem
bohoslužeb už bylo parkoviště

před kostelem plné. Lidé se zdra-
vili a proplétali sem tam mezi
auty. Jejich zdánlivě chaotický
pohyb je však vždycky nakonec
dovedl pod mohutnou korunu
památného stromu. Odtud pak už

jejich cesta nabyla zcela jasný
směr. Ve skupinkách i jednotlivě
kráčeli podél záhonu kvetoucích
růží a náhrobních kamenů, přene-
sených sem ze zrušeného evange-
lického hřbitova, až k chrámovým
dveřím. Před devátou se prostran-
ství před kostelem vyprázdnilo.
Zůstaly zde jen obě konfirmandky.

Vzápětí se v černém taláru objevil
bratr farář, pozdravil se s nimi
a všichni společně vstoupili za
zvuku varhan do kostela.

Kázání na text z 31. kapitoly
proroka Jeremiáše ukazovalo, co

je cílem zralé
víry: Není to
snaha být na
sebe tvrdý
a dostát záko-
nu vytesané-
mu do kamene
či napsanému
na papír.
Takto zvněj-
šku předklá-
danému záko-
nu se vždycky
v z p í r á m e
a snažíme se
jej obejít.
Zralá víra má
Boží zákon
z a p s a n ý
v srdci. Člo-
věk nedělá
určité věci
proto, že jsou
zakázané, ale
proto, že jsou
špatné. A on
dozrál k poz-

nání, že špatné věci dělat nechce.
Motivací k jeho jednání není
strach z trestu, ale touha přinést do
tohoto světa něco hodnotného
a krásného… Toto kazatelovo sdě-
lení nebylo samozřejmě určeno
pouze oněm dvěma konfirmand-
kám, ale všem přítomným.

Vlastní konfirmace měla tři

části. V první děvčata odpovídala
na otázky z biblistiky, věrouky,
církevních dějin a zpaměti předne-
sla vybrané biblické texty. Po pís-
ničce dětí z náboženství, se zvuč-
ným „ano“ přiznaly ke svému křtu
a vyjádřily svou vůli pokračovat
v cestě, na kterou je rodiče posta-
vili. Spolu se shromážděním řekly
Apoštolské vyznání a přijaly
požehnání. Pěvecký sbor jim pak
zazpíval píseň „Dej mi, Pane,
bdělé srdce“. Poté jim bratr kurá-
tor předal konfirmační list, Bibli
a zavzpomínal na jejich dětství.
Ke svým setkáním je pozvala mlá-
dež. Nakonec ony samy poděko-
valy svému faráři a rodičům a pře-
daly jim květiny.

Z kruchty zaburácel orchestr.
Když dohrál, vrátily se bohosluž-
by do svého běžného rytmu: ohlá-
šení, modlitba, poslání, požehnání,
píseň. Při vycházení podal bratr
farář ruku více než sto deseti
lidem. Prostranství před kostelem
se opět zaplnilo. Jednu část zahra-
dy obsadily rodiny konfirmandek,
které zde vytvářely stále nové
konfigurace pro fotografování. Na
vyhřáté lavičky začali usedat staří,
na své místo u zídky se stahovala
mládež a trochu v odstupu si
dopoledního dýmu užívali kuřáci.
A sluníčko svítilo a ptáci zpívali
a děti (až na jedno) byly hodné
a nám se to líbilo. Alespoň vzpo-
mínkou bychom se chtěli o svou
radost rozdělit s vámi, kteří jste
mezi námi nebyli.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář



Nejlepší slohové práce:
Zachování kulturního dědictví v našem městě a okolí

Naše památky, ty by se měly
chránit každopádně. Je totiž určitě
hezčí procházet se a pozorovat staré
a propracované stavby, než ty dneš-
ní, moderní a narychlo vybudované.

Chránit památky je sice důležité,
ale bohužel také drahé. Samozřejmě
bylo by velmi lehké rozmístit
v okolí chráněných staveb kamery,
snímat vandaly a později je snadně-
ji dopadnout. To ale není levná zále-
žitost. Zbývá tedy jen výstražné
upozornění a popřípadě omezit pří-
stup veřejnosti.

Každý občan by mohl k zachová-
ní kulturního dědictví finančně
pomoci. Peníze by se mohly vybrat
při nějakých akcích, jako třeba pro-
hlídka památek. Vybraná částka by
pak byla použita na zabezpečení
a nebo zrekonstruování již poniče-
ného dědictví.

Památkám by mohlo ale i město
více prospět. Neměli by památeční
místa měnit v obchodní centra nebo
jinak ničit. Město by mohlo zabránit
ubývání historických staveb a míst.
V dnešní době se vše modernizuje,
a tak památky mizí. Třeba by se
mohly peníze místo investování pro
výstavbu nových, možná i zbyteč-
ných staveb, věnovat spíše ochraně
a obnovení památek. Třeba by pak
byla i větší možnost zakoupení již
zmiňovaných kamer, nebo jiných
nápomocných prostředků.

Kdyby se všechno toto zrealizo-
valo, byli bychom k zachování krás-
ného bohatství, co nám ještě zbylo,
zas o krok blíž.

A naopak, když to všechno
necháme být, památky budou mizet,

mizet a mizet! Za pár let už nikdo
neuvidí jak vypadaly stavby v baro-
ku, romantismu či klasicismu. Nikdo
už nezhlédne významné sochy, pro-
tože nebudou přes vrstvy sprejer-
ských výtvorů ani vidět.

Dnes ale už mají lidé na tohle
názor asi odlišný. Řeknou si, na co
nám tohle je? Na co nám je starý his-
torický park, když ho můžeme mít
krásný, novodobý? Proč bychom
měli zachovávat starou okrasu domu,
když můžeme mít krásnou novou,
moderní fasádu? A když pak nevidí
důvod, proč by měli uctívat památky,
tak je pak ničí i pro legraci.

Mladí vandalové, kteří na památ-
kách nevidí nic víc než plochu na
sprejerské výtvory, teď už asi nebu-
dou památky chránit.

Ale co pak děti, které pojedou za
historickými místy a stavbami, ale
už nic nenajdou? Budou se všechno
muset učit jen z obrázků v učebni-
cích. A je škoda, že nezažijí kouzlo,
které z památek dýchá. Protože,
když dítě bude stát v našem zámku
a řekne si, tak tady chodili také
Habsburkové, Lucemburkové, kníže
Jaromír, generál Jan Špork, hrabě
Antonín Špork a jiní Šporkové i jiné
významné osobnosti, zapamatuje si
je lépe než z knihy!

Nebo v případě zájmu o město
Lysá bude možné k zhlédnutí muze-
um Bedřicha Hrozného. Pokud tedy
nebude vyměněno za obchod
s potravinami. Ale nebudou moci
sami zhlédnout kouzelné stavby,
které když navštívíme, zapůsobí na
nás a hned si lépe zapamatujeme, že
v našem zámku žili Šporkové.

Žijeme ve městě, které má velmi
dlouhou historii. Zajímavé je už
panorama, které můžeme vidčt
z velké dálky. Tvoří je budovy kláš-
tera, zámku a kostela.

Nejznámější historické památky
vznikaly v období baroka, kdy zde
žil hrabě František Antonín Špork.
Z této doby se zachovala i krásná
sochařská výzdoba zámeckého
parku, zámek, klášter a kostel sv.
Jana Křtitele, které tvoří to pěkné
panorama.

Známí jsou i slavní rodáci naše-
ho města. Mezi ně patří profesor
Bedřich Hrozný. Vyluštil chetitské
písmo. Dalšími rodáky byly profe-
sor Antonín Jedlička zakladatel
ústavu tělesně postižených a spiso-
vatel a kritik Jindřich Vodák. Na
jejich rodných domech byly umís-
těny pamětní desky.

Staré historické budovy ve stře-
du města se zasloužily o to, že část
města obdržela status památkové
zóny.

Nejenom město má své památ-
ky, ale i jeho okolí má svou historii.
Patří sem např. náves v Byšičkách
ve tvaru kruhu. Tvoří ji štíty sta-
rých stavení. Uprostřed návsi stojí
kaplička sv. Václava.

V lese u železniční trati na Prahu
se nachází kaplička sv. Václava se
sochami dvou andělů. V Přerově
nad Labem je umístěn zámecký
areál a skanzen. K zachování
památek je ovšem potřeba je chrá-
nit. Nejlepší by bylo zavést kame-
rový systém. Tak jako je tomu
například v zámeckém parku.
Doslova hlídají sochy před vandaly.

Tyto sochy jsou postupně restauro-
vány, aby byly zachovány do bu-
doucnosti. Opravena byla i střecha
a věž kostela.

Do boje proti krádežím a van-
dalům se musí zapojit všichni spo-
luobčané. Aby si ničitelé památek
a prostředí vůbec mohli vážit díla
našich předků a byli na ně hrdi,
měli by se podílet jak pracovně, tak
finančně na jejich opravě i úpravě,
na čištění poškozených věcí.

Příkladem mohou být účastníci
výzdoby podchodu pod nádražím.
Rozhodně by si sami své dílo
nezničili. Naopak, budou vždy
chlubit tím, co sami namalovali.

Ochranu potřebují i památné
stromy, které jsou svědky dáv-
ných časů. Některé z nich se
nachází u studánky pod Vinič-
kami, na návsi v Byšičkách nebo
ve Staré Lysé.

Vzhled měst zlepšuje a doplňuje
zeleň. Veřejnost by se měla sezna-
movat s jejím významem. Je nejen
produktem kyslíku, chrání před
nepřízní a prašnosti silnic, tlumí
i hluk, ale i jako památka zahradní-
ho umění a jeho vývoje v historic-
kých dobách.

Někteří občané se sami starají
o zeleň před svým bydlištěm, kte-
rou vkusně upravují, aby bylo
město čisté a pěkné. Jednou
z forem, jak upozornit na historii
našeho města, je například vydává-
ní tiskovin. Lidé si tak mohou více
vážit památek, být na ně hrdi a sna-
žit se je ochraňovat před vandaly.
Bylo by krásné, kdyby se zachova-
ly i pro budoucí generace.
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Výsledky soutěže „O nejlepší slohovou práci“
vyhlášené Městským úřadem Lysá nad Labem, odborem školství a kultury a Městskou policií 

Soutěž „O nejlepší sloho-
vou práci“ jsme vyhlásili
začátkem měsíce března pro
žáky II. stupně základních
škol a pro studenty středních
škol na téma „Zachování kul-
turního dědictví v našem
městě a okolí“. V první kate-
gorii bylo odevzdáno 23 prací,
ve druhé 20. 

Všechny práce byly zajíma-
vé, po slohové stránce origi-
nální. Většinou to byly úvahy
nad vandalismem, lidskou lho-
stejností, nepořádkem. Stu-
denti se zamýšleli nad funkcí
a významem památek a nabí-
zeli řešení, jak je chránit: 

1) výchovou v rodině 
a ve škole
2) zvýšenou činností
Městské policie 
a Policie ČR
3) kamerovým systémem.

Myslím, že nám dospělým
nezbývá, než s názory našich
dětí souhlasit. Přesvědčte se
sami a přečtěte si nejlepší
práce z obou kategorií.

Chtěla bych poděkovat
všem žákům a studentům za
účast v naší soutěži a školám
a jejich pedagogům za pomoc
dětem při ztvárnění daného
tématu.

Jmenovaní žáci a studenti
byli pozváni na městský úřad
a odměněni pěknými cenami.

Všem účastníkům gratulu-

jeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů. 

Věra Bodnárová,
odbor školství a kultury

Vítězové jednotlivých kategorií:

I. kategorie - II. stupeň ZŠ
1. Martin Bureš, ZŠ B. Hrozného
2. Pavlína Zoubková, ZŠ a MŠ Milovice
3. Markéta Vojteková, ZŠ B. Hrozného
4. Vlasta Nováková, ZŠ Komenského
5. Lucie Burešová, ZŠ B. Hrozného

II. kategorie - střední školy
1. Milena Ratajová, Obchodní akademie, Lysá nad Labem
2. Milan Krejčík, Obchodní akademie, Lysá nad Labem 
3. Leoš Soustružník, Obchodní akademie, Lysá nad Labem
4. Markéta Kůlová, Obchodní akademie, Lysá nad Labem
5. Sandra Pospíšilová, Obchodní akademie, Lysá nad Labem

Pavlína Zoubková, 9. B, ZŠ a MŠ Milovice Martin Bureš, 7. A, ZŠ B. Hrozného 



Milan Krejčík, 4. B, Obchodní akademie Lysá nad Labem
Toto ožehavé téma je v dnešní

době jistě aktuální. Nemusí se jed-
nat jen o město, ve kterém studuji,
tedy o Lysou nad Labem, ale
i o další města Či kulturně historic-
ká místa naší vlasti.

Co si vlastně představit pod
pojmem zachování kulturního
dědictví? Z mého pohledu to zna-
mená starat se o to, co vytvořili naši
předkové, kteří do svých děl vklá-
dali lásku a preciznost. Kvalita
zpracování tomu odpovídá. Nikdy
by je však nenapadlo, že by někdo
mohl znesvětit, či dokonce zničit
jejich monumentální dílo, na které
byli jistě pyšní. Bohužel dnešní
společnost si příliš neváží toho, co
patří do její historie. Dějiny je neba-
ví, jelikož je nepovažují za důležité,
byť je jim připomínáno, že by každý
měl znát svoji historii. Mám-li být
upřímný, patřím mezi ty, kteří se
k historii staví zády, avšak při
pomyšlení na dobu od „Vítězného
února“ do „Sametové revoluce“ mi
jde mráz po zádech, prostě tržní
hospodářství je tržní hospodářství.

Při pohledu do zámeckého parku
by se dalo říci, že zahradník není
vrahem, spíše naopak. Park je upra-
vený, živé ploty zastřižené, trávník

posečen a nejen důchodci jsou spo-
kojeni. Nesmí se však objevit něja-
ký vandal, který by se pokusil
„pomoci“ zahradníkovi a „vylepšit“
jeho dílo. Použití nůžek, motorové
kosy či dokonce pily by mohlo mít
pro zeleň nedozírné následky. Při
pomyšlení na spoušť, která by
vznikla, se mi tají dech.

Nedílnou součástí našeho parku
jsou sochy, které samozřejmě něco
symbolizují, pokud mě má paměť
neklame, mělo by se jednat napří-
klad o měsíce v roce, avšak jak je
uvedeno výše, se znalostí historie
na tom nejsem nejlépe. Sochy
samozřejmě musí procházet určitý-
mi fázemi oprav, jelikož povětraos-
tí podmínky jsou neúprosné a kyse-
lé deště udělají svoje. Restaurátor si
dlouhé hodiny hraje s tím, aby
památku uvedl do původního stavu
a nemusel za rok přijít znovu. Sice
jemu by to možná nevadilo, ale pro
město by to byl další výdaj v již
jistě napjatém rozpočtu.

Opusťme park a podívejme se do
ulic města. To, čeho si český občan
nevšimne, jistě neujde cizinci.
Nejedná se o nic jiného, než je
nepořádek. Dovolil bych si použít
i hovorového výrazu, který lépe

celou situaci vystihuje, nejde o nic
jiného, než je slovo „bordel“. Proč
si toho Čech nevšimne? Odpověď
je jednoduchá. Je na to zvyklý ze
všech končin naší země a nepřijde
mu to nějak neobvyklé. Ovšem jiná
situace je u cizince, lépe řečeno
turisty ze západu (levnou pracovní
sílu z postkomunistických zemí
bych do této kategorie neřadil). Ku
příkladu Němec je zvyklý na pořá-
dek ve své zemi a může být dokon-
ce znechucen z toho, jak to u nás
vypadá.

Jak předcházet nepořádku?
Jednou z možností je rozmístění
odpadkových košů po městě.
Nicméně ani toto nepřiměje všech-
ny občany, aby nadbytečné věci do
nich vyhazovali. Navíc, jak to tak
bývá, pokud v úvodu koš hezky
vypadá, stává se často, že po urči-
tém čase svoji podobu změní, nebo
dokonce přímo zmizí. Je to opět
výdaj z městské pokladny, který byl
jen vyhozen z okna, avšak snaha se
cení. Podobná situace může nastat
třeba u laviček, třeba takové, jaké
jsou na nádraží (o ně se možná sta-
rají CD, ale to myslím, že v této
situaci není důležité). Občas máme
pocit, proč si na ně vůbec sednout...

jistě nějaký ten rok pamatují. Pokud
obdrží nový nátěr, je možné, že se
objeví nějaký mladík se sprejem
v ruce a zanechá po sobě stopu
viditelnou již z dálky. Obměna lavi-
ček by jistě byla nákladnou záleži-
tostí, pokud by k tomu však došlo,
nesmí si úředník usmyslet, že
budou mít konstrukci z hliníku.
Sice nápad to je dobrý, lavička je
lehká, dobře se přenáší, má hezký
design. Avšak je tu jeden problém
se sběrači kovů. Hliník je vcelku
žádanou výkupní surovinou a lavič-
ku bychom nemuseli druhý den
najít na obvyklém místě. Dobrým
příkladem jsou dopravní ukazatele
nad dálnicemi, často bývá některá
jejich část ustřihnuta nůžkami.
Důvod je jasný: kov našedlé barvy.

O této problematice by se dalo
hovořit jistě více a sáhodlouze.
Avšak tyto příklady snad mluví za
vše. Jsou prostě mezi námi tací, kteří
si neváží toho, co druhý udělá, ať se
jedná o statky či služby. Vandalové
mají jednu nespornou výhodu, jsou
těžko dohledatelní a s obtížemi se
prokazuje, zda to ta dotyčná osoba
skutečně udělala. Jedinou možností
je chytit pachatele při činu, avšak to
se to podaří jen zřídka.
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Nejlepší slohové práce:
Zachování kulturního dědictví v našem městě a okolí

Ačkoli nejsem z města Lysá nad
Labem, myslím si, že problém
s ničením památek není problém
jen některých měst.

A proč vůbec k ničení památek
dochází? Není to snadná otázka, ale
myslím si, že může být zodpověze-
na. K ničení dochází různými pří-
rodními úkazy, ale bohužel i lid-
skou činností. Ničení památek vět-
rem a kyselými dešti se nedá zabrá-
nit, ani ničení památek mnohými
lidmi ne.

A proč to vlastně lidé dělají?
Můžeme si klást tuto otázku, ale
kdo opravdu zná. odpověď?
Myslím, že nejlépe ti lidé, kteří to
už někdy udělali. A proč to vlastně
udělali? Mnoho lidí, obzvláště těch
mladších, to dělá kvůli frajeřině,
zapadnuti do party, anebo se tím
zkrátka jen baví.

Jednou z takovýchto zábav
a způsobů ničení je sprejerství.
A co to vlastně je, sprejerství?
Někdo tomu říká pouhé čmárání na
budovy, mosty a další řadu objektů,
kterými jsou mnohdy i kulturní
památky. Já si ale myslím, že spre-
jerství je druh umění, takové jakési
kulturní dědictví lidí, kteři k tomu
mají určitý vztah.

A proč zmiňuji právě sprejer-

stvi? Protože mnohými lidmi je
odsuzováno. Kolikrát jste prošli
kolem posprejováných domů,
památných stromů, které měly
posprejováný kmen a kolik soch už
tím utrpělo na kráse? Mnoho. Ale
jsou sprejeři, kteří nám ukazují
druh umění a spřejeři, které takto
nemůžeme ani nazvat, jelikož jejich
umění je jen pouhých pár čar.

Je to tedy vandalismus. A co je
to vandalismus? Vandalismus, jak
nazýváme chování a následky,
které po sobě nechávají někteří
lidé, je vlastně svévolné ničení
jakéhokoliv majetku. A co vše se

dá zahrnout pod pojem vandalis-
mus? Je to již zmíněné sprejer-
ství, ničení soch, úmyslné poká-
cení památného stromu a mnoho
dalších věcí.

Proč tomu vlastně tak je? Možná
pro ně památky nepředstavuji nic
víc, než něco, co se dá vidět kdeko-
li. Myslíte si ale vážně, že to tak je?
Samozřejmě, že není. Každá pa-

mátka je
j e d in e č n á ,
v ý j im e č n á
a nenahradi-
telná. Nebo
snad ne? Já
mám oblíbe-
ná místa,
která patří do
k u l t u r n í h o
dědictví celé
České repub-
liky.

Další na
řadu přichází
krádeže. Co
může mít

osoba z toho, když ukradne památ-
ný kříž? Abych se přiznala, ani
nevím. Co ale mohu říct s klidem
je, že mi takové chování vadí.
Ničením památek dochází ke ztrá-
tám, které jsou nevyčíslitelné.

Proč by se měly památky vlastně
chránit? Každá památka je jedineč-
ná. Kdy budeme mít možnost vidět
více než stoleté lípy a další stromy?
Kdy se budeme moci projít po
cestě, kterou kdysi chodili naši
předci? To vše je přece nutné chrá-
nit. Možná, že už to ani další gene-
raci nebude zajímat. Ale dokud jsou
mezi námi tací, kteří obdivuji
památky, jezdí za nimi desítky kilo-
metrů daleko, možná i několikrát za
rok, je stále převaha těch, kteří si
památek váží.

Nikoho nemůžeme přinutit, aby
změnil ze dne na den své chování
ani ho hlídat, aby neudělal nic špat-
ného. Ale je dobré se zamyslet nad
tím, co bude dále? Ano, památky
nejsou jen pastvou pro oči, ale i pro
duši.

Jaké je to dnes? Vše je stejné.
Staví se domy, které vypadají, že
jsou naklonované. Vyrůstají pane-
lákové dámy, už se nejedná o ty
krásné, zdobené budovy. Na všech-
na jakoby dýchal jeden člověk
a všemu dal stejnou podobu.

Co tedy napsat závěrem? Možná
jsem trochu odbočila od daného
tématu, ale myslím si, že chránit
památky a starat se o ně je stejné,
jako starat se o sebe samé.

Milena Ratajová, 1. B, Obchodní akademie Lysá nad Labem



Cvičení intregrovaných
záchranných složek 

Studenti prvních ročníků OA
Lysá nad Labem se dne 23. května
2008 zúčastnili jako figuranti cvi-
čení složek IZS u rybníka
Řehačka nedaleko Lysé nad
Labem. Na akci bylo nutné se při-
pravit; čtyři žáci byli namaskováni
jako zranění. Zároveň proběhla
odborná instruktáž, jak se mají
během cvičení chovat. 

Po příjezdu k rybníku bylo již
slyšet sirény přijíždějících hasič-
ských vozů a záchranné služby.
Hasiči spustili na vodu záchranné
čluny a začali „evakuovat“ stu-
denty z druhého břehu. „Zranění“
byli odborně ošetřeni záchranáři
a na nosítkách transportováni do
člunu, který je odvezl do bezpečí.
Poté následovala evakuace zbýva-
jících studentů, učitelů a jednoho
psa. Problém byl pouze se psem,
který odmítal naskočit do člunu,
ani nechtěl vylézt zpátky na břeh.

Musel být přivolán potápěč, který
ho konečně vytáhl a odměnil vuř-
tem.

Během převozu studentů probí-
hala také záchrana „tonoucího“.
Přes poskytnutou první pomoc se
ho bohužel nepodařilo zachránit.

Nejzajímavějším okamžikem
cvičení bylo použití vrtulníku při
záchraně tonoucích. Pilot se při-
blížil nad zachraňované osoby
a zkušený záchranář se spustil
dolů pro ně. Po jednom je vytáhl
nahoru a za hlasitého potlesku při-
hlížejících studentů, hasičů,
záchranářů i pana starosty akce
skončila. Následoval nástup jed-
notlivých složek IZS a oslava
úspěšného průběhu akce.

Studenti si kromě spousty foto-
grafií přivezli i mnoho nových
zážitků.

Ing. Jitka Holečková,
OA Lysá nad Labem
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Jak jsme poznávali krásy
Anglie

Naše škola uspořádala studijní
a poznávací zájezd do Anglie.
V pondělí 12. května jsme se
vydali autobusem z Lysé nad
Labem směrem na Rozvadov
a dále přes Německo, Belgii
a Francii do Anglie. Následující
ráno jsme projeli eurotunelem
a už jsme se blížili k cíli -
k Londýnu. V hlavním městě
zrovna panovala ukrutná dopravní
zácpa, proto nás autobus vyklopil
na nejbližší stanici metra a dál
hezky hromadnou dopravou.
To byl zážitek. Metro sice jezdí
každou minutu, má spoustu linek
a přestupů, ale dostat se do plného
vagonu, není nic jednoduchého.

Pak už byl ten pravý Londýn.
Big Ben, parlament, Westmin-
sterské opatství, Buckinghemský
palác, Tower, Tower Bridge,
Trafalgar Squere a další. Po
důkladné prohlídce Toweru pro
nás přijel autobus a odvezl nás na
místo, kde na nás čekaly anglické
rodiny, v kterých jsme byli ubyto-
vaní. Druhý den ráno jsme si měli

o čem vyprávět. Jak kdo bydlí,
jakou měl večeři, to bylo zážitků.

Pak naše putování pokračovalo
na magický Stonehenge. Mimo
jiné je to výborné místo ke společ-
nému fotografování.

Následovala cesta do Salisbury
a Winchesteru. Rovněž jsme nav-
štívili obchodní centrum, kde jsme
měli možnost nakoupit různé tra-
diční potraviny. 

Třetí den začal vyjížďkou lodí
po řece Temži. Cesta trvala asi
hodinu a půl a dojeli jsme do
Windsoru. Prohlédli jsme si letní
královské sídlo a prestižní chla-
peckou školu Eton. Putování jsme
zakončili ještě nějakým drobným
nákupem suvenýrů a potom hurá
domů. Byla to pro nás nová
a velmi zajímavá zkušenost. Všem
se nám v Anglii líbilo a těšíme se
na další poznávací zájezd, který
naše škola uspořádá.

Michaela Baudyšová,
9. A, ZŠ B. Hrozného,

Lysá nad Labem

SOŠ a SOU Lysá nad Labem
v Paříži

Již podruhé se vydali žáci školy
na pětidenní zájezd za památkami
Paříže. Za krásného počasí zhlédli
nejvýznamnější památky tohoto
pozoruhodného města. Mezi neza-
pomenutelné zážitky patřila
návštěva Eiffelovy věže, Notre-
Dame, Sacré-Coeur s vyhlídkou
na Paříž, Louvru se skleněnými
pyramidami před vchodem s pře-
krásnými sbírkami umění, super-
moderní čtvrti La Défense plné
mrakodrapů a supermoderních
staveb, Invalidovny s hrobem
Napoleona a Versailles, sídla fran-
couzských králů s krásnými inter-
iéry tohoto zámku a ještě krásněj-
šími zahradami se zámky Malý

a Velký Trianon. Uvnitř muzea
D’Orsay si žáci prohlédli některé
obrazy Vincenta Van Gogha,
Augusta Renoira, Camille Pissarro
a Eduarda Maneta. Z Paříže se
všichni vrátili v pořádku díky
vzorné péči a bezvadné jízdě řidi-
čů, kteří to v přeplněné Paříži
neměli jednoduché. Žáci školy se
těší na příští školní rok, kdy se
opět se svými učitelkami vydají
na zahraniční zájezd do Itálie či
Francie načerpat nové cestovatel-
ské zážitky a inspiraci pro žákov-
ské práce v oborech modelářství
a grafika. 

Ing. Iva Bittnerová

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
J. A. Komenského 1534, Lysá n. L.  

se bude konat ve dnech:

28. srpna 2008 14 - 17 hod.
29. srpna 2008 9 - 13 hod.
1. září  2008     7 - 13 hod.

Počet přijatých dětí bude omezen vyčerpáním 
kapacity ŠD.

PROVOZNÍ DOBA ZÁMECKÉHO PARKU

Červenec 8.00 - 19.00 hod.
Srpen 8.00 - 19.00 hod.
Září 8.00 - 18.00 hod.
Říjen 8.00 - 17.00 hod.

Odbor SMI
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Dětský den 
Jak se již stalo zvykem, připra-

vujeme pro děti z naší farnosti
dětské odpoledne. Při této příleži-
tosti vždy připravujeme nejen
zábavu, ale sázíme květiny pro
děti z dětského domova nebo chy-
táme jiné dárečky. Letos jsme vše
připravovali na zahradě, sekali
trávu, chystali zahradu, uklízeli
altán. Když už bylo vše připrave-
no, v neděli od rána pršelo. Změna
plánu. Honem jsme uklízeli klu-
bovnu a část stodoly. Bylo toho
hodně, ale díky tomu, že se sešlo
dost obětavců, jsme to během
dopoledne stihli.

Tentokrát byl pro nás dětský
den něčím víc, protože jsme
pozvali i děti z dětského domova
a paní ředitelka pozvání přijala.
Přijelo kolem dvaceti dětí. Chtěli
jsme tedy přichystat něco, co by
i pro ně bylo příjemnou změnou.

Kromě běžných soutěží jako je
chytání ryb, házení na panáka,
stříhání lízátek, jsme měli objed-
nané i vystoupení paní Inky
Rybářové.

Za sebe chci říci, že se mi ten-
tokrát dětský den opravdu moc,
moc líbil. Nejen to, že děti z dět-
ského domova byly spontánní
a ihned se zapojily do tanečků,
písniček, ukazování a soutěží,
které pro ně připravila paní
Rybářová a její manžel, ale i cel-
ková nálada dětí. Nadchlo mě, jak
se děti zapojily a zamíchaly mezi
sebe a společně si užívaly toto

nedělní odpoledne. Pan Rybář,
který byl převlečen za klauna, si
ihned získal všechny děti. A tak
jsem ocenila i takovou maličkost,
že když skončilo jejich vystoupe-
ní, zapojil se mezi ně. Chodil po
stodole, kde děti soutěžily v chy-
tání ryb a povzbuzoval je nebo
občas prohodil nějaký vtípek pro
rozveselení dětí.

Chci poděkovat všem, jakou
udělali atmosféru a nádhernou
náladu v toto odpoledne. Je to
velice příjemné ocenění snahy
udělat něco pro druhé. 

Ráda bych ještě na závěr podě-
kovala všem, kteří tuto akci při-
pravovali a organizovali a za sebe
mnohokrát děkuji paní Labutové
za přípravu a organizaci všeho, co
se kolem této akce chystalo.

Lenka Šípková

Poděkování za přípravu akce:
Manželům Šípkovým a Koubovým
za úklid a přípravu soutěží,
Stanislavu Svobodovi za krásnou
zahradu, firmě pana Horváta za
včasné dokončení krásného chod-
níku ke klubovně, Olince Čvanča-
rové za pomoc a za květiny pro
děti, Martině Klejchové za pomoc
a za organizování sponzorských
darů pro Dětský domov v Milo-
vicích, panu J. Blažkovi za zmrzli-
nu pro děti. Děkujeme městu Lysá
nad Labem za finanční příspěvek
na tuto akci. 

Jaroslava Labutová

Odborné praxe studentů 
OA Lysá nad Labem

Rok se sešel s rokem a studenti
třetích ročníků OA v Lysé nad
Labem v květnu tohoto roku opět
vyrazili do podniků, bank, úřadů
a dalších institucí, aby absolvovali
souvislou odbornou praxi v délce
dvou týdnů. Tato povinnost je dána
učebním plánem.

Smyslem a účelem odborných
praxí je získání zkušeností, uplatně-
ní znalostí nabytých při výuce, zjiš-
tění, že to, co se učí, je v praxi
potřebné a v neposlední řadě sezná-
mení se světem práce. Ten je mno-
hým studentům jinak uzavřen
a teprve nyní získávají představu
o svém budoucím povolání
a o nárocích, které na ně budou kla-
deny.

Ne každý podnik či instituce
však umožní studentům praxi vyko-
nat. Vedoucí praxe přebírá za stu-
denta odpovědnost, připravuje mu
práci, odpovídá na jeho dotazy,
kontroluje výsledky jeho snažení

a ještě musí dělat práci vlastní. A to
všechno bez nároku na odměnu.

Odměnou jim budiž alespoň
poděkování a uznání učitelů, ale
především studentů OA za čas, sta-
rosti a péči, kterou jim věnovali.
Mnozí poskytovatelé praxí zůsta-
nou veřejnosti utajeni, protože si
nepřejí tyto informace zveřejnit.
Můžeme však uvést alespoň města
či obce, ve kterých proběhla převáž-
ná část odborných praxí. Byla to
tato města či obce:

Lysá nad Labem, Nymburk,
Mladá Boleslav, Brandýs n. L. -
Stará Boleslav, Milovice, Praha,
Horní Počernice, Čelákovice, Pře-
rov nad Labem, Semice a další.

Zvláštní poděkování pak patří
pracovníkům Výstaviště Lysá n. L.,
VZP Nymburk a MěÚ v Lysé n. L.,
kteří spolupracují se školou dlouho-
době a umožňují vykonávat praxi
i nižším ročníkům.

Ing. Vladimír Kopecký

Exkurze prvních ročníků 
na krajském úřadě v Praze

První ročníky OA Lysá nad
Labem se ve středu 28. května
2008 zúčastnily dne otevřených
dveří na krajském úřadě v Praze.
Studenty naší školy a dalších
zúčastněných škol ještě před vstu-
pem do budovy přivítal hejtman
Středočeského kraje Petr Bendl.
Všichni se potom přesunuli na
nádvoří, kde je čekal doprovodný
program uváděný Alešem Valentou. 

Na úvod se rozehřáli zeměpis-
nou soutěží, ve které si vyzkouše-
li orientaci na slepé mapě.
Následovaly ještě další zábavné,
ale i poučné hry, např. poznávání
významných památek středočes-
kého regionu. Naši studenti se
vždy umístili mezi prvními
a odnesli si zajímavé ceny.

Potom si mohli prohlédnout
hasičskou a policejní techniku
a vyzkoušet si, jak se spouští poli-
cejní maják, jak se sedí na policej-
ní motorce nebo si zkusit hasič-
skou uniformu. Svůj vůz předved-
la také záchranná služba Středo-
českého kraje. 

Návštěvu jsme zakončili pro-
hlídkou budovy krajského úřadu;
paní průvodkyně nás dovedla
labyrintem chodeb až k pracovně
hejtmana, kde jsme byli odměněni
bonbony a čokoládou. Na závěr
jsme ještě zhlédli slavnostní uve-
dení nových policistů a policistek
do služby a plni nových zážitků
jsme opustili přátelskou atmosfé-
ru skoro sto let staré budovy.

Ing. Jitka Juhaňáková

ZŠ B. Hrozného přijme pracovníka na místo 

školníka (údržbáře) 
Nástup dle dohody. Požadavky: výuční list, 

bezúhonnost. Vhodné i pro šikovné důchodce. 
Kontakt: 325 551 088
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Radosti v Domově na Zámku pokračovaly
Po mém článku v Městských 

listech „To je radosti“ jsem začala
přemýšlet o jejich množství od
počátku letošního roku a o těch, co
se starají, aby tu radost mezi obyva-
teli „Domova“ skutečně docílili, jich
bylo hodně.

Církev katolická.
Církev evangelická.
Přednášky o dějinách naší vlasti,

o dějinách zámku a rodu Šporků,
o sochách a znacích soch v parku,
o kráse a památkách cizích zemí,
vše v doprovodu obrazem svým
manželem, nám s láskou přibližují:
paní PaedDr. Marie Kořínková a pan
MVDr. Jan Kořínek.

Pan doktor již roky nás obohacu-
je svým zpěvem a hudbou. Jeho
neutuchající elán docílil dokonce
založením malého hudebního tělesa.
Název „Šporkovjanka“. Hodiny
hudby a zpěvu obyvatel pokračují
v odpoledních hodinách často
i v kavárně.

Ti, kteří jsou upoutání na vozíč-
ky, nachází uplatnění dle svých
zálib a možností u ručních prací.
Nebo čtením. Výběr knih je převeli-
ký a vzorně uspořádaný. Ruční
práce vede paní Mgr. Daniela Ško-
dová. O její snaze svědčí ceny, kte-

rými byli na výstavišti při „Výstavě
seniorů“ v dubnu poctěni naši oby-
vatelé.

Na každé chodbě je televize. I tu
nachází své diváky.

Vedení „Domova“, paní ředitelka
Marie Beníková se svým kolektivem
vymýšlí, které akce jsou dostupné
a co je možné s ohledem na zdravot-
ní stav obyvatel podnikat.

Letos to byla návštěva skanzenu
v Přerově nad Labem, prohlídka
výstav v Archivu a v Muzeu.
V poslední době je možnost podívat
se Zámeckým Pendolínem za malou
částku 6,- Kč do města a zpět. 

Ze skladu se vytáhly kuželky,
oblíbené to zápolení v síle.

Nelze neohodnotit práci sociální-
ho a zdravotního úseku, práci údrž-
by, umění kuchařek, práci prádelny,
práci ve vrátnici, práci paní uklízejí-
cích. Domov, to je jako krabice kos-
tek - když jedna schází, nelze žáda-
ný obrazec docílit.

Proto oceňujeme i kavárnu
s milou a ochotnou pani vedoucí.

Jestli jsem někoho přešla, pak
prosím o prominutí. Za výbor oby-
vatel přejí hezké léto předseda
výboru a jeho členové.

Terezie Procházková

Běh zámeckou zahradou 
- 44. ročník

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

V prvním ročníku závodilo 8 běžců, ale v roce
1947 již tento významný závod vyhrál Emil

Zátopek. Před čtyřmi lety se k pořadatelství vrátil Sokol za spolupráce
Svazu českých turistů. 

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

Program letošního BZZ je stejný jako v minulých letech:

Prezentace od 12,30
Zahájení závodu 13,50

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

Vyhlášení výsledků 
uvedených závodů 15,20

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

Osudová osmička
V letošním roce si připomíná-

me, že mnoho významných udá-
lostí v českých i českosloven-
ských dějinách se stalo v letech,
jejichž letopočet končí číslicí
OSM. Pro Lysáky přistupuje
k těmto celonárodním či celostát-
ním rokům ještě jedno datum -
1898. V tomto roce totiž vydal
učitel místní měšťanské školy
František Otruba vlastním nákla-
dem svou knihu „Paměti města
Lysé nad Labem, panství lyského
a vesnic okolních“. Toto stěžejní
dílo historie našeho města (a jeho
okolí) slaví letos 110 let své exi-
stence. V průběhu let se „Paměti“
dočkaly tří vydání a jsou i pro
dnešní čtenáře zajímavým čtením

i poučením o historii lyského regi-
onu. I když v pozdějších letech
vznikly další publikace zabývající
se historií i přítomností našeho
města, na „Otrubu“ nemají. Asi je
jen málo míst, která se mohou
chlubit podobnou publikací o udá-
lostech a poměrech ve své obci
v průběhu minulých staletí. Na
toto dílo můžeme být právem hrdi.
Umožňuje nám poznat dějiny
města, ve kterém žijeme, a poznat
dávný život a osudy předků.
Druhé přepracované a doplněné
vydání „Pamětí“ vyšlo v roce
1925, třetí vydal městský úřad
v roce 1997.

Ing. Zdeněk Svoboda

Víme, jaké je to být 
na jedné lodi...

Závody dračích lodí se už stávají
pojmem a stále více lidí spojí ele-
gantní úzká loď na krátké okamžiky
v jeden tým. Jsou spolu prostě na
jedné lodi, nebo táhnou za jeden
provaz... ať už to řekneme jakkoliv,
pojí je v určitou chvíli společný
zájem, musí se spoléhat jeden na
druhého. Na dračí lodi jste jednou
dvacetinou úspěchu či porážky.
Tady nejste za sebe, nemůžete
vyniknout jako jedinec, ale musíte
se přizpůsobit, musíte "poslouchat".
A cítíte-li, že jste se stali součástí
dvacetihlavé dračí posádky, máte
vyhráno. A to i tehdy, když nedoje-
dete do cíle jako první. Žijeme

v době, kdy vítězí silné individuality
a jakási lidská sounáležitost, která
by nás spojovala v touze dosáhnout
k společnému cíli, je bohužel dost
ojedinělá. Vstoupíte-li na palubu
dračí lodi, můžete jedině získat.
Žáci SOŠ a SOU v Lysé nad Labem
se v letošním roce zúčastnili závodů
dračích lodí prvně, ale okamžitě se
dokázali pro štíhlou loď s dračí hla-
vou nadchnout. Nejen že na nováč-
ky vynikajícím způsobem reprezen-
tovali na závodech středních škol
Středočeského kraje v Praze, ale své
síly spojili s několika učiteli
i v neděli 15. června na závodech
v Nymburce. V obou případech tvo-
řili výborný tým, který si závod
dokázal do poslední chvíle užít.
Hlavně v Praze, kde se soutěžilo do
pozdních odpoledních hodin a na
jízdy se čekalo poměrně dlouho,
využili každou volnou chvilku.
Nečekali, až jim někdo zorganizuje
nějaký program, ale sami bavili sebe
i ostatní - ať už vyhlášením hudební
soutěže "Dračí x-faktor", nebo stav-
bou pyramidy z lidských těl, či
vltavskou koupelí….. Byli prostě
bezvadní a kolektivní duch jim roz-
hodně nechyběl. Zřejmě se zrodila
nová tradice dračího týmu SOŠ
a SOU Lysá nad Labem a to je
báječná zpráva. 

Mgr. M. Fandáková

Poděkování paní učitelce
Ráda bych touto cestou poděkovala paní učitelce Pišlové ze Základní

školy Bedřicha Hrozného za krásné tři roky, které s ní moje dcera a ostat-
ní děti prožili. Nejvíce oceňuji profesionální výuku a přístup k dětem 
a také humor, pro který ji děti zbožňují. Přeji paní učitelce mnoho zdra-
ví, úspěchů, hodné a chytré žáky a spokojené rodiče. 

Durdanová Alena
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Výletní sezónní vlak „Polabský motoráček“ 2008
...přijeďte poznat krásy Polabí po železnici...

Středověké opevnění města
Nymburk, zámek s barokní zahra-
dou v Lysé nad Labem, historické
centrum Botanicus s ukázkou lido-
vých řemesel nebo třeba klidně
procházky lázněmi Poděbrady a
malebný soutok Labe a Jizery, to
je jen krátký výčet turistických
lákadel v Polabí, na dosah od
hlavního města Prahy. Ve vybra-
ných víkendech letní sezóny 2008
navíc tato a další místa bude spo-
jovat historický výletní motoráček
pro radost nejen nejmenším cesto-
vatelům. Klub železničních cesto-

vatelů (KŽC) a sdružení měst a
obcí v Polabí přichází s originál-
ním projektem „Polabský motorá-
ček“...
Fakta o projektu:
Termíny jízd:
● červenec 5., 6. sobota a neděle
CYRILOMETODĚJSKÉ
SVÁTKY
● srpen 2., 23., 30. sobota, sobo-
ta, sobota NYMBURSKÉ SLAV-
NOSTI, ŠPORKOVSKÉ SLAV-
NOSTI
● zaří 6. sobota NYMBURSKÉ
SLAVNOSTI

● prosinec 6. sobota
MIKULÁŠSKÉ JÍZDY

Trasa:
Čelákovice - Lysá nad Labem
- Milovice - Lysá nad Labem
- Nymburk hl.n. - Poděbrady
- Libice nad Cidlinou - Poděbrady
- Nymburk hl.n. - Lysá nad
Labem - Čelákovice - Mochov - 
Čelákovice - Lysá nad Labem.

Lysá nad Labem - Čelákovice-
Mochov - Čelákovice - Lysá nad
Labem - Nymburk hl.n.-

Poděbrady - Libice nad Cidlinou
- Poděbrady - Nymburk hl.n. -
Lysá nad Labem - Milovice-
Čelákovice - Lysá nad Labem. 

Vozidlo: 
historický motorový vůz řady 830
Obsaditelnost: 
56 míst k sezení

Služby ve vlaku: 
studený bufet (pivo, nealko,
pochutiny), prodej upomínkových 
předmětů s železniční tématikou
(knihy, pohlednice, aj.)

Dopravce: KŽC Doprava s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9
tel. 606 366 199

e-mail: vlaky@kzc.cz, internet: www.kzc.cz
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OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
SOUTĚŽ V DĚJEPISNÝCH ZNALOSTECH  -

STŘEDNÍ ŠKOLY

A. ZNALOSTI OBECNÉ
1. V jakém časovém rozpětí vládla v českých zemích habsburská monar-

chie?
2. Jaké politické strany vznikaly na území Čech před 1. světovou válkou?
3. Vyjmenuj čelné představitele domácího odboje!
4. Vyjmenuj české představitele zahraničního odboje. Ve kterém státě

a městě sídlili?
5. Kdo, kdy a kde vydal prohlášení o československé nezávislosti?
6. Kdy byla vyhlášena československá samostatnost?
7. Co je to „Martinská deklarace“ a kdy byla přijata?
8. Kdy se připojila k ČSR Podkarpatská Rus?
9. Kdy vzniklo Národní shromáždění a na čem se na svém 1. zasedání usneslo?
10. Kdo tvořil nejsilnější národnostní menšinu a jaký byl vztah této menši-

ny k ČSR?
11. Kdy vznikla nová ústava ČSR? Z kolika zemí se ČSR skládala? 
12. Co jsou to státní symboly a čeho jsou výrazem?
13. Kdo je autorem státní vlajky a hymny? Co nacházíme na středním znaku

ČSR z první republiky a co na znaku současné ČR? 

B. ZNALOSTI Z MÍSTNÍ HISTORIE
1. Jaké spolky a kluby vznikaly v Lysé n. L. koncem 19. století?
2. Charakterizuj život v Lysé n. L. v průběhu 1. světové války. Osvětli

pojmy „chlebenky“, „náhražky“, „špiclovství“!
3. Kdy se sešla v Lysé n. L. oslavná schůze na počest vzniku republiky?
4. Jak probíhaly v Lysé n. L. oslavy na počest vzniku republiky?
5. Které spolky se podílely na vytvoření prvního místního národního výbo-

ru v Lysé n. L.?
6. Kdy byl postaven a na čí popud pomník padlým v 1. svět. válce, kde se

dnes nachází?
7. Jak byste si představovali městské oslavy k 90. výročí vzniku ČSR? 

LITERATURA: Učebnice dějepisu pro střední školy. Atlas českých dějin, 
2. díl - od r. 1618. Otruba: Paměti města Lysé a vesnic okolních. Internetové
stránky.

OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
SOUTĚŽ V DĚJEPISNÝCH ZNALOSTECH  -

ZŠ - 6. - 9. třídy

A. ZNALOSTI OBECNÉ
1. Jak se jmenovala monarchie, jejíž součástí byly české země do

r. 1918?
2. Kdy, kdo a kde veřejně prohlásil nezávislé Československo za samo-

statnou republiku?
3. Kdy byl vydán zákon o zřízení samostatného československého státu?
4. Jaký význam pro ČSR měla „Martinská deklarace“?
5. Kdy se sešlo „Revoluční NS“? Napiš 3 body jeho zasedání!
6. Kdy byla k ČSR připojena Podkarpatská Rus?
7. Kdy vznikla nová Ústava ČSR?
8. Kdo navrhl vlajku ČSR?
9. Kdo je autorem československé hymny?
10. Jaké znaky se nacházely na středním znaku nové republiky?

B. ZNALOSTI Z MÍSTNÍ HISTORIE
1. Jak vypadal život v Lysé n. L. před 1. svět. válkou - spolková činnost?
2. Stručně charakterizuj život lidí v Lysé n. L. za 1. světové války!
3. Kdy se sešla v Lysé n. L. oslavná schůze na počest vzniku republiky?
4. Jaký program byl uspořádán v Lysé n. L. ke vzniku republiky?
5. Které spolky se podílely na vytvoření prvního místního národního

výboru v Lysé n. L.?
6. Kdy byl postaven pomník padlým v 1. svět. válce a kde se dnes 

nachází?
7. Jak byste si představovali městské oslavy k 90. výročí vzniku ČSR? 

LITERATURA: Dějepis - nejnovější dějiny - 9. Ročník základní školy.
Atlas českých dějin, 2. díl - od r. 1618. Otruba: Paměti města Lysé a ves-
nic okolních. Internetové stránky.

SPOLEK PRO ROZVOJ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
ve spolupráci s PaedDr. Marií Kořínkovou 

a Odborem školství a kultury MěÚ Lysá n. L.

vyhlašuje k příležitosti 90.výročí vzniku Československé republiky

SOUTĚŽ V DĚJEPISNÝCH 
ZNALOSTECH

Soutěž je určena pro žáky a žákyně škol v Lysé n. Labem 
a rozdělena je do dvou věkových kategorií:
- kategorie žáků a žákyň 6. - 9. ročníku ZŠ.

Jejich úkolem je odpovědět písemně na sedmnáct otázek, 
uvedených v části A a B příslušného zadání.

- kategorie žáků a žákyň středních škol. 
Jejich úkolem je odpovědět písemně na dvacet otázek, uvedených 

v části A a B příslušného zadání. 

Kriteria hodnocení: věcná správnost a rozsah odpovědí             
Termín a způsob odevzdání: nejpozději 12. září 2008 

pověřenému pracovníkovi školy
Vyhlášení výsledků a předání cen: 28. října 2008 v rámci oslav stát-
ního svátku v kostele Českobratrské církve evangelické v Lysé n. L. 

Případné dotazy směrovat na:
V. Šťastný, tel. č. 721 649 337 nebo

pí. Labutová, městská knihovna t.č. 325 551 255

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

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

ANGLIČTINA - NĚMČINA -
FRANCOUZŠTINA - ŠPANĚLŠTINA -
ITALŠTINA - RUŠTINA - ČEŠTINA
jazykové kurzy * překladatelsko - tlumočnický servis

Nabízíme:

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

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

s kvalifikovanými lektory
● konverzace s rodilými mluvčími
● čeština pro cizince 

Z a č á t e k  v ý u k y : z á ř í  2 0 0 8 !
Bližší informace:

AJ - kont. osoba: Mgr. Petr Otradovský, tel.: 325 551 498, 
728 678 993, e-mail: p.otradovsky@seznam.cz

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

e-mail: d.papackova@seznam.cz

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

Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

Přihlášky k vyzvednutí v prodejně prádla proti poliklinice, 
v knihkupectví „Cesta“ u Plusu nebo přímo v jazykové škole.
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Výsledky ankety 
k rekonstrukci areálu škol 

v Lysé nad Labem
V dubnu 2008 proběhla v ZŠ J.

A. Komenského, na obchodní aka-
demii a v základní škole (bývalá
zvláštní škola) anketa, která měla
přispět k upřesnění návrhu na
rekonstrukci a opravu areálu škol.
Ankety se zúčastnilo celkem 233
žáků, 164 rodičů a 45 pracovníků
škol. Z ankety vyplynulo, že 34 %
respondentů podporuje rekon-
strukci tělocvičny, zprovoznění
sprch a sociálních zařízení, 30 %
se vyslovilo pro vybudování půdní
nástavby na pavilonu OA a uvol-
nění prostor v pavilonu G (bývalá
zvláštní škola), 18 % podporuje
rekonstrukci stávajících šaten
v pavilonu A a ná-vrh vybudovat
šatny pro bývalou zvláštní školu

v pavilonu G. Jedenáct procent
účastníků ankety podpořilo návrh
na vyčlenění pavilonu G pro
potřeby bývalé zvláštní školy, 7 %
je pro vybudování nových společ-
ných prostor pro školní družinu
v největším pavilonu D. Účastníci
ankety dále požadovali rekon-
strukce tříd, lepší zabezpečení
školy (vrátnice, kamery), umístění
skříněk místo šaten, rekonstrukci
hřiště, lepší vybavenost elektro-
technikou (PC, TV, DVD,…),
zavedení zvonění, vybudování
bazénu, prostorů pro hry a relaxa-
ci, žaluzie do oken a samostatný
vchod pro pavilon E (TV). 

Vedení škol

a) vybudovat půdní nástavbu na pavilon
OA a uvolnit prostory v pavilonu G

b) vyčlenit celý pavilon G pro potřeby
bývalé Zvláštní a Pomocné školy

c) vybudovat nové společné prostory pro
školní družinu v největším pavilonu D

d) zrekonstruovat tělocvičny a zprovoznit
u nich sprchy a sociální zařízení

e) zrekonstruovat stávající šatny 
v pavilonu A a šatny pro bývalou
Zvláštní školu zbudovat 
v pavilonu G

Anketa na rekonstrukci areálu Komenského 1534

Firma KOLORA s. r. o., zateplování fasád - realizace 
a prodej, pracoviště Lysá nad Labem

hledá:

asistentku, asistenta
Náplň práce:
● fakturace
● příprava účetních dokladů a zaúčtování
● objednávky u dodavatelů
● zajištění objednávek zákazníků
● skladová evidence a organizace skladu
● zajišťování dopravy zboží
● telefonický kontakt se zákazníky a dodavateli
● vedení kanceláře v Lysé n. L., tj. administrativní 

a organizační činnost

Požadujeme:
● aktivní přístup k práci
● samostatnost a flexibilita
● komunikační schopnosti
● řidičský průkaz skupiny B ( není podmínkou )
● znalost anglického nebo německého jazyka vítána

Nabízíme:
● samostatnou a pestrou práci 
● dobré finanční ohodnocení odpovídající výkonům

Nástup:
● možný ihned

Nabídky s životopisem zasílejte na: otto99@seznam.cz
Případné dotazy na Ing. Otto Lanc, jednatel, tel. 602 365 865

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách

Pá 18.7. MUDr. Matasová
So 19.7. MUDr. Čerňanská
Ne 20.7. MUDr. Čerňanská
Po 21.7. MUDr. Čerňanská
Út 22.7. MUDr. Matasová
St 23.7. MUDr. Chocholová
Čt 24.7. MUDr. Čerňanská
Pá 25.7. MUDr. Chocholová
So 26.7. MUDr. Matasová
Ne 27.7. MUDr. Matasová
Po 28.7. MUDr. Chocholová
Út 29.7. MUDr. Matasová
St 30.7. MUDr. Chocholová
Čt 31.7. MUDr. Chocholová
Pá 1.8. MUDr. Čerňanská
So 2.8. MUDr. Matasová
Ne 3.8. MUDr. Matasová

Červenec 2008
Po 30.6. MUDr. Čerňanská
Út 1.7. MUDr. Chocholová
St 2.7. MUDr. Chocholová
Čt 3.7. MUDr. Dáňová
Pá 4.7. MUDr. Čerňanská
So 5.7. MUDr. Dáňová
Ne 6.7. MUDr. Matasová
Po 7.7. MUDr. Čerňanská
Út 8.7. MUDr. Matasová
St 9.7. MUDr. Dáňová
Čt 10.7. MUDr. Dáňová
Pá 11.7. MUDr. Matasová
So 12.7. MUDr. Dáňová
Ne 13.7. MUDr. Dáňová
Po 14.7. MUDr. Čerňanská
Út 15.7. MUDr. Dáňová
St 16.7. MUDr. Čerňanská
Čt 17.7. MUDr. Dáňová

Pro registrované pacienty 
těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

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

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách

Pá 15.8. MUDr. Chocholová
So 16.8. MUDr. Chocholová
Ne 17.8. MUDr. Chocholová
Po 18.8. MUDr. Čerňanská
Út 19.8. MUDr. Čerňanská
St 20.8. MUDr. Čerňanská
Čt 21.8. MUDr. Čerňanská
Pá 22.8. MUDr. Čerňanská
So 23.8. MUDr. Dáňová
Ne 24.8. MUDr. Dáňová
Po 25.8. MUDr. Dáňová
Út 26.8. MUDr. Čerňanská
St 27.8. MUDr. Dáňová
Čt 28.8. MUDr. Dáňová
Pá 29.8. MUDr. Čerňanská
So 30.8. MUDr. Dáňová
Ne 31.8. MUDr. Dáňová

Srpen 2008
Po 28.7. MUDr. Chocholová
Út 29.7. MUDr. Matasová
St 30.7. MUDr. Chocholová
Čt 31.7. MUDr. Chocholová
Pá 1.8. MUDr. Chocholová
So 2.8. MUDr. Matasová
Ne 3.8. MUDr. Matasová
Po 4.8. MUDr. Dáňová
Út 5.8. MUDr. Matasová
St 6.8. MUDr. Chocholová
Čt 7.8. MUDr. Dáňová
Pá 8.8. MUDr. Matasová
So 9.8. MUDr. Matasová
Ne 10.8. MUDr. Matasová
Po 11.8. MUDr. Chocholová
Út 12.8. MUDr. Matasová
St 13.8. MUDr. Chocholová
Čt 14.8. MUDr. Matasová
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Za Lysou krásnější XIII.
O prázdninách všichni vyrazí-

me do přírody - na kole i pěšky.
Budeme prohlížet hrady, zámky
a cizí města. Ale za hezkými místy
nemusíme daleko. Další z pěk-
ných veřejných prostranství je na
návsi v Byšičkách. Když jsem se
tam v květnu podíval, zjistil jsem,

že téměř celé Byšičky jsou na
místní (lyské) poměry nebývale
pečlivě a vkusně udržované míst-
ními usedlíky.

Při výběru předzahrádky jsem
se rozhodl udělat malou výjimku
a nafotit jich více. Stojí za to. Před
domem č. p. 7 je sice starý trval-
kový záhon s kosatci, pivoňkami,
lupinou, kopretinami a růžemi,
vzhledem k druhovému složení je
však typickou ukázkou venkov-

ských zahrá-
dek. Přesně
takových jaké
b y c h o m
v památkově
hodnotných
B y š i č k á c h
očekávali. 

Na druhé
straně návsi
u domu
č. p. 10 máme
zase záhon
s převahou
růží. I to je

pěkná ukázka pochopení návesní-
ho prostoru. Stejně tak jako střízli-
vá úprava před rekreačním objek-
tem č. ev. 130, kde je pouze tráv-

ník a stará jabloň. Mimocho-dem,
ovocné stromy nám z krajiny
a vesnic nějak mizí. Naopak ros-
tou zástupy jalovců, cypřišů
a rododendronů - typických
zástupců městských zahrad.

Na závěr procházky Byšičkami
jsem narazil na bohaté, většinou
růžové, předzahrádky u domů
č. p. 1, 11, 20, 21 (doufám, že
jsem na někoho nezapomněl).

Až při psaní těchto řádků mne
napadlo, jak obyvatelé Byšiček
dbají o vzhled své obce. Nečekají
až město přijede posekat městský
trávník před jejich domem, na roz-

díl od „měšťanů“ z Lysé, kteří
kvůli neposekané trávě a schnutí
stromů před svým domem jsou
schopni volat na odbor správy
majetku i třikrát týdně. Zde je
třeba též uvést, že tak jako pečuje-
me postupně o svou zahradu,
i město postupně seče trávníky -
město nebude nikdy kompletně
posekané za týden! Takže tímto
všem občanům Byšiček děkuje-
me za pomoc při zlepšování
vzhledu města a jeho údržbě.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Máte strach o svůj majetek?
Potřebujete zabezpečit svůj dům, plochu nebo firmu?

Nedůvěřujete elektronickým systémům?

Bezpečnostní služba 
zajistí ostrahu 
objektů a ploch.
Pouze se služebními psy!

Dlouholetá praxe, výborné výsledky, diskrétnost 
a spolehlivost.

Pro bližší informace volejte na tel: 602 492 025

Jak správně zateplovat dům - Pozor na hnízdící ptactvo!
Na těchto řádcích bych rád

upozornil případné zájemce o za-
teplování domů na možná úskalí,
která mohou být zapříčiněna hníz-
dícím ptactvem. K článku mne
donutila skutečnost, že v mnohých
případech se investor tímto vůbec
nezabývá. To může být velmi
závažný problém, který ve svém
důsledku může být ohodnocen
pokutou až do výše 2 000 000 Kč.

Předně je třeba říci, že každý
z nás má postupovat při staveb-
ních a terénních pracích s ohledem

na v území se vyskytující hodnoty
(je jedno zda přírodní či památko-
vé). V tomto směru je závazný § 5
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění
- obecná ochrana rostlin a živoči-
chů. K obecné ochraně se od roku
2006 pojí ještě ochrana volně žijí-
cích ptáků dle § 5a a 5b výše uve-
deného zákona a pak samozřejmě
v případě ohrožených druhů (vlaš-
tovka obecná a rorýs obecný)
zvláštní ochrana.

Je proto povinností všech

investorů před přípravou pro-
jektu zjistit výskyt hnízdícího
ptactva a to včetně momentálně
neobsazených hnízdišť. Po zjiště-
ném výskytu doporučujeme pře-
dem záměr projednat na MěÚ
Lysá nad Labem, odboru životní-
ho prostředí, který již v rámci pří-
pravy projektu poskytne konzulta-
ce (návrh úpravy zateplení v blíz-
kosti hnízd, stanovení termínu pro
vlastní práce atd.). Po vyhotovení
projektu musí MěÚ Lysá nad
Labem vydat rozhodnutí o od-

chylném postupu při ochraně
ptáků, které závazně stanoví
podmínky ochrany ptáků.

Zdánlivě složitý proces má jedi-
ný cíl, zachránit ptactvo před
„zazděním“ za živa, jak se již něko-
likrát stalo. Proto nepodceňujte pří-
pravu a konzultace, které mají za
cíl vám pomoci a vyvarovat vás
pozdějším nepříjemnostem. Na
závěr uvádím, že takováto ochra-
na se nevztahuje na holuby.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Výsledky rybářských závodů
dětí a mládeže

Tradiční rybářské závody pro
děti a mládež pořádané MO Čes-
kého rybářského svazu spolu
s Rybářským klubem v Lysé nad
Labem se konaly v sobotu 7. červ-
na na rybníku Okrouhlík. 

Letos se závodů zúčastnilo 34
mladých rybářek a rybářů z Lysé
a okolí ve věku od šesti do pat-
nácti let, kteří za pěkného sluneč-
ného počasí tři hodiny zkoušeli
štěstí na položenou i na plavanou. 

V kategorii mladších obsadily
tři první místa děti z Litole.
Klukům to ukázala vítězka Katka
Poustková, která nalovila 145 cm
ryb, druhý skončil Adam Herajn
a na třetím místě se umístil čer-
stvý držitel rybářské povolenky

Šimon Kluzáček, kterému se
podařil husarský kousek. Ne-
dlouho před koncem závodu zdo-
lal 70 cm štiku, která mu skočila
na chleba. 

V kategorii do 15 let zvítězil
výkonem 634 cm Ondřej Zeman,
na dalších místech se umístili
Stanislav Stránský a Jakub
Sýkora. 

Kromě diplomů si nejlepší
závodníci odnesli pěkné ceny,
méně úspěšní alespoň upomínko-
vé předměty. Organizátoři děkují
sponzorům - panu Melingerovi
z prodejny rybářských potřeb
v Poděbradově ulici a firmě IPAN
pana Nováka z Ostré.

Za MO ČRS Petr Eliška
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Májový závod agility
Dne 10. 5. 2008 proběhl na cvi-

čišti v Lysé nad Labem 2. ročník
Májového závodu agility -
Superpes.

Nad organizátory akce snad
drží ochrannou ruku sám vládce
počasí, a tak už v časných ranních
hodinách vítalo všechny zářivé
sluníčko. Organizační tým pod
vedením Jany Frydrychové připra-
vil vše potřebné, včetně krásných
cen, za jejichž zajištění patří dík
především paní Romaně Hanous-
kové, která by se sháněním spon-
zorů jistě mohla živit - taková je
její úspěšnost .

Po 8 hodině ranní se začali sjíž-
dět první závodníci ze 102 přihlá-
šených týmů.

Okolo 9 hodiny pan rozhodčí
vytyčil první z mnoha připrave-
ných tratí tohoto dne, aby na ni
mohli vyrazit první závodníci.
Dvojice stíhala dvojici, malá ple-
mena pejsků vystřídala ta větší
a největší, nováčci se vyměnili za
ty zkušenější a ti za opravdové
mistry. Střídaly se kategorie
i obtížnost skoků a pan rozhodčí
sledoval přísně, ale spravedlivě
chyby a rozdával diskvalifikace.

Na všech pejscích byla vidět
radost z pohybu a na jejich psovo-
dech nebylo vidět zklamání z pří-
padných neúspěchů.

Den utekl jako ve zrychleném
filmu. Po šesté hodině večerní

skončily poslední rozběhy a bylo
rozhodnuto o vítězích i těch, kte-
rým to zrovna dnes nevyšlo.

Organizační tým si oddechl, že
všechno dobře dopadlo a nevy-
skytly se žádné problémy.

A už tu bylo rozdávání cen.
Těch bylo takové množství, že
žádný ze závodníků neodjížděl
s prázdnou.

Všichni se rozjeli domů a čle-
nové týmu agility Lysá -
Superpes, už pomalu začali pře-
mýšlet o ročníku dalším. Za to, že
ten letošní dopadl tak dobře, je
třeba poděkovat zejména členům
ZKO 432 Lysá nad Labem, kteří
se na jeho přípravě a zajištění
podíleli a všem sponzorům: 
FITMIN - www.fitmin.cz, Václav
Přibyl - řeznictví Čelákovice,
Květiny Romantic - Lysá
n. Labem, Kábrt - Vinárna
Poděbrady, A. Henys - München,
Jiří Kubela, MVDr. M. Hod -
Praha, SPC-NET Lysá 
nad Labem, www.krmeni.cz,
www.stavebniny-hanousek.cz,
www.vetoquinol.cz, www.
superpes.cz, www.candy.cz,
www.dibaq.cz, www.tenesco.cz

Více o celém závodě, výsledky
jednotlivých závodníků a přes
2000 fotografií najdete na interne-
tové adrese www.superpes.webs-
nadno.cz

Kamila Kuchařová

Setkání briardů
V neděli 18. 5. 2008 se na

kynologickém cvičišti v Lysé nad
Labem konalo setkání briardů.

Briard - celým jménem Berger
de Brie - je staré francouzské
ovčácké plemeno psů, využívané
v zemi původu v dávných dobách
i dnes k pasení ovcí a u nás zařa-
zené mezi pracovní plemena psů.
V současnosti se však briard stává
stále více psem společenským,
jeho impozantní zjev a vyrovnaná
a veselá povaha, kterou si zacho-
vává až do vysokého věku, mu 
získává stále nové příznivce
a majitele.

A právě pro lidičky, kteří briar-
da mají, o koupi briarda uvažují,
nebo se jim jen toto plemeno líbí
a fandí mu, pořádá Briard klub
ČR a jeho Pobočka Praha a střed-
ní Čechy pravidelná setkání
zaměřená na výchovu, výcvik,
výstavy, chov apod.

Jedno, již tradiční, se koná
vždy v květnu na cvičišti v Lysé
nad Labem a je zaměřeno na
výchovu a výcvik.

Letošní květnová neděle bri-
ardům a jejich páníčkům nepřá-
la. Od rána pršelo a v deset
hodin, kdy mělo setkání začít, se
na cvičišti krčilo pár nejstateč-
nějších účastníků s již úplně
mokrými chlupáči. Najednou se
ale začala sjíždět další auta
a konečný počet účastníků se
zvýšil na 18 pejsků a téměř
dvojnásobný počet páníčků,

protože na setkání jezdí větši-
nou celé rodiny.

Při naplnění programu se
vzhledem k počasí muselo hodně
improvizovat. Po přivítání proto
jako první proběhlo teoretické
seznámení s novou disciplínou
výcviku psů - Obedience. Po teo-
retickém seznámení předvedla
Kamila Kuchařová se svou fenou
Prodigy des Corbeaux Fraouches
praktickou ukázku cviků obedien-
ce v kategorii začátečníci.

Poté byly zodpovězeny všech-
ny dotazy účastníků k jednotli-
vým cvikům a způsobu jejich
výcviku i k dalším problémům,
které s pejsky při cvičení řeší.

A protože pršet stále nepřestáva-
lo, rozhodli se páníčci, že když už
jeli takovou dálku do Lysé, tak si to
opravdu užijí a i v tom nejprudším
dešti se rozeběhli po cvičišti, aby si
se svými pejsky zacvičili, zkusili
nové prvky z agility, nebo se jen tak
nechali své čtyřnohé kamarády
vyběhat. Za malou chvilku běhalo
po cvičišti klubko bahnitých, ale
šťastných koulí, mezi méně šťastný-
mi ale přesto spojenými hloučky
majitelů.

Setkání skončilo po druhé
hodině odpolední a podle ohlasů
přítomných se ho ani špatnému
počasí nepodařilo zkazit.

Více fotografií najdete na
http://zkolysa.rajce.idnes.cz/set-
kani_briardu_18.5.2008/

Kamila Kuchařová

Koupím pozemek pro stavbu rodinného domu v Lysé nad Labem.
Tel.: 606 205 017
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Husqvarna 137 e-series
Lehká pila na domácí použití s ergono-
mickým designem a sníženými hladina-
mi hluku a vibrací. Systém Air Injection 
a funkce Smart Start. 1,6 kW/2,2 k – 
15”/38 cm – 4,6 kg. Součástí nabídky je 
DVD o práci s řetězovou pilou zdarma.

Běžná cena 6.990 Kč
Akční cena 6.290 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 629 Kč*

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

Běžná cena 14.990 Kč
Akční cena 13.990 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.399 Kč*

Husqvarna - jaro, léto, 
podzim, zima

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

Běžná cena 84.900 Kč
Akční cena 79.900 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 7.990 Kč*

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

Běžná cena 154.900 Kč
Akční cena 149.900 Kč

Cena nezahrnuje žací ústrojí

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 14.990 Kč*

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

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

Běžná cena 18.490 Kč
Akční cena 16.990 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.699 Kč*

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

Běžná cena 11.990 Kč
Akční cena 11.490 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.149 Kč*

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

Navštivte naši prodejnu:

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

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

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

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

skladník
Požadavek: vyučen

obsluha výrobní linky
3 směnný provoz
Požadavek: vyučen

technik do zkušebny
3 směnný provoz
Požadavek: maturita

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

Informace
Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku o místních

poplatcích, která mimo jiného ukládá u poplatku ze vstupného
povinnosti: 

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

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

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

Zastupitelstvo města dne 26. 3. 2008 schválilo OZV č. 2/2008
o místních poplatcích,kterou se doplňuje OZV č. 9/2005 a OZV
č. 2/2007. Poplatky ze vstupného za plesy konané od 1. 1. 2008
do začátku platnosti novely budou prominuty.

Ing. Polenová Ivana

Informace pro občany
Na městské policii jsou zdarma

k dispozici sáčky na psí exkrementy.
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Jsou letní vedra, myšlení bolí
a docházejí náměty. Tak si pomá-
hám tím, že použiji, co napsali
jiní. Cizím slovem se tomu říká
„kompilát“. Vyjadřuje to snůšku
cizích poznatků s přidáním mála
osobních zkušeností.

S ohledem na vlastní publikač-
ní činnost v tomto časopise mě
lidé občas zastavují na ulici a ptají
se mě na podrobnosti, o kterých
jsem psal. Bohužel, ne vždy jsou
moje znalosti dostačující, proto
musím někdy vyhledat podrob-
nosti jinde.

V poslední době jde zejména
o stavbu domu pro důchodce
a zástavbu Fruty.

Domov důchodců byl zřízen
v lyském zámku na jaře v roce
1961, ve východním křídle ze 16.
století, v nejstarší části zvané
Lovecký zámek krále Ferdinanda.
Začínalo se tu se 100 lůžky. Jejich
počet se během tří let zvýšil na
210. V té době byl využit již téměř
celý prostor zámku, včetně části
kláštera. Vedoucím zde byl tehdy

velký soudruh pan J. Borecký. Na
toho pána mám velmi špatné
vzpomínky. Ve jmenovaném
východním křídle zámku stála
v prvním patře starobylá kamna
s ručně malovanými kachlíky na
míšeňském porceláně. Ač jsem
pana Boreckého několikrát upo-
zorňoval na nevyčíslitelnou hod-
notu těchto kamen, nechal je o své
vůli učni rozkopat a vyvézt na
skládku. Prvorepublikový finanční
magnát Preis za ně nabízel půl
milionu a postavení přesné kopie.
V odborném časopise se psalo
o ztrátě dvou milionů korun. Panu
Boreckému se nic nestalo, těžce
ho dohnaly až boží mlýny.

Dalším zvrhlým plánům tohoto
pána jako zrušení tříramenného
schodiště v rohanském křídle,
nebo přeměně kaple odstarněním
všech sakrálních prvků na promí-
tací místnost, jsem zabránil žalo-
bou u památkové péče. Chudáci
památkáři, když přijeli, ručně na
skládce vyhrabávali zachovalé
kachle z kamen.

V klášteře se v té době také
započalo se stavbou velké kotelny.
Při hloubení zapuštěné části jsme
narazili na základy kaple Panny
Marie a hroby s četnými kosterní-
mi pozůstatky v zachovalých rak-
vích zde pochovaných opatů
a významných členů augustián-
ského řádu. Kostí byl plný pohřeb-
ní vůz. Je víc než pravděpodobné,
že nebožtíci byli pochováni i se
svými osobními šperky a insignie-
mi. Vše bylo stavbou zničeno,
nebo nenávratně zmizelo. Zmizely
i mnou pořízené nákresy základů
a fotografie.

Přes četné stavební úpravy
a modernizace prostory zámku
dnes nevyhovují požadavkům
doby pro přestárlé osoby a zaříze-
ní bude zrušeno. Pokud se nepo-
staví nově projektovaný domov
pro seniory, musí se obyvatelé
zámku vystěhovat. Kam, to nechť
zodpoví ti, kteří výstavbě všemož-
ně brání!

Dalším neuralgickým bodem ve
městě je zástavba pozemku bývalé
Fruty. Původně zde stával pivovar
ze 16. století. Ten byl v roce 1631
zničen saskými vojsky. Nově
postavený pivovar byl panským
majetkem, nejdéle v držení barona
z Leitenbergů. Roku 1923, po po-
zemkové reformě, zabraný maje-
tek koupil sládek Jan Slunéčko,
který zařízení významně zmoder-
nizoval. Vyráběl zde i 13° zdravot-
ní světlý ležák Lysan. Po roce
1948 byl pivovar režimem znárod-
něn a podnik přeměněn na
Středočeskou Frutu. Hlavním pro-
duktem byly sterilizované okurky,
zelí a ovocné kompoty.

Dnes jsou všechny bývalé
výrobní objekty zdemolovány

a prázdný prostor slouží jako sběr-
ný separační dvůr a málo využíva-
né parkoviště.

Jak při minulých výhledových
studiích, tak i v současných územ-
ních plánech města se zde vždy
počítalo se stavbami pro kulturní,
sportovní a další společenské vyu-
žití. To musí být dodrženo! Pokud
se tak nestane, bude to hřích na
nás občanech města.

Zdá se, že plány, které se
v tomto směru v poslední době
prezentují, mají příznivý výhled.
Koncem května totiž geodeti
zaměřovali přilehlou Slunéčkovu
zahradu, která má být nedílnou
součástí celé zástavby. Je tedy
pravděpodobné, že majitel zahra-
dy pan Meixner, nemá již proti
stavbě žádné námitky.

To mě velmi potěšilo, rád bych
se ještě dožil slavnostního uvede-
ní celého areálu do provozu.

Je zde však jedno velké riziko.
Developmentská firma, která bude
celý projekt zastřešovat, musí
vynaložit velké finanční prostřed-
ky, blízké jedné miliardě. Bude
chtít tedy vydělat a to za každou
cenu. Město si musí zajistit nezá-
vislou stavební a ekonomickou
expertizu projektu a zejména
podrobné posouzení předložených
smluv. To může realizovat jen zku-
šený odborník s mnohaletou praxí. 

Použité prameny: B. Chmelová
- Příběhy, pověsti a historie města,
F. Borský - Lysá nad Labem.

Malý dovětek na konec.
Zmíněné dva miliony za zničená
kamna byly míněny v konvertibil-
ní měně, tedy v hodnotě tuzexo-
vých korun.

Václav Mrkvička

Tentokrát budu trochu opisovat

w w w . k u c h y n e p o s s e l t . c z
Jaro s novou kuchyní GORENJE
● Úpravy všech typů starších kuchyňkých linek, výměna pracovních desek, dvířek,

malířské, obkladačské práce, elektro, voda, odpady atd.
● Nově vestavné skříně
● Kompletní sortiment spotřebičů GORENJE-MORA ke kuchyním s 20% slevou.
● Návrh 3D, zaměření, doprava, montáž zdarma

kuchyně od A-Z

Kuchyně Gorenje - Jan Posselt
U rybníka, Přerov nad Labem, tel.: 602 387 120, 739 433 724

Znovuotevřená 
obecní hospoda v Kostomlátkách

vás zve k posezení
v příjemném prostředí uvnitř i na terase. 

Nabízíme i možnost zajištění akcí 
(narozeniny, párty, country večery). 
Najdete nás na trase cyklostezky 

Lysá n. L. - Nymburk.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Masérské, rekondiční a regenerační služby
rehabilitace a fyzioterapie

Odborný fyzioterapeut
Mgr. Karina Holubová

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

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

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LYSIN - LYSKÁ INICIATIVA,
VESLAŘSKÝ KLUB LYSÁ NAD LABEM

VÁS ZVOU NA VII. ROČNÍK

SLAVNOSTI LABE 2008  
neděle 6. 7. 2008

od 14.00 hodin Veslařský klub Litol

Program:
soutěž posádek dračích lodí - soutěž koupacích úborů

- soutěž o nejoriginálnější plavidlo

V š i c h n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i !
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Žáci fotbalového klubu Slovan Lysá nad Labem byli 
v krajském přeboru úspěšní

Lyský Montmartre slavil narozeniny

Starší i mladší žáci fot-
balového klubu Slovan
Lysá nad Labem si jako
nováček vedli velice
úspěšně v krajském pře-
boru žáků. Starší kluci ze
čtrnácti družstev skončí
na pěkném 5. místě.
Zbývá sehrát ještě jedno
utkání, ale to nebude mít
na konečné umístění vliv.
Před jeho sehráním získa-
li 53 bodů za 16 vítězství,
5 nerozhodných zápasů
a 8 proher, soupeřům
nastříleli 67 branek
a dostali jich 49. Po pod-
zimním kole byli ještě
o dvě místa výš a to na
třetí. Na jaře hráli většinu
utkání s družstvy ze špič-
ky na jejich hřištích.
I domácí hřiště nebylo již

pro soupeře nedobytné. Zmínit se
musím i o důležitém „derby“, utká-
ní s Polabanem Nymburk, které
bylo zásluhou některých funkcio-
nářů soupeře, ovlivněno rozhod-
čím. Bohužel jsou i u mládeže
funkcionáři, kteří chtějí dosáhnout
úspěchu za každou cenu, a to pro
výchovu mladých fotbalistů jistě
není dobré! Na jaře pak bylo druž-
stvo oslabeno o jednu z opor, bran-
káře Ondřeje Nováka, který odešel
na hostování do divizního Meteoru
Praha 8. Většina kluků přechází do
kategorie dorostu a o některé z nich
již projevili zájem kluby z vyšších
soutěží, včetně ligových, které je
chtějí do svých středisek mládeže.
O nástupce bychom neměli mít
obavy. Následníci, mladší žáci, si
nevedli taky špatně, když se umístí
v horní polovině tabulky, nejspíš na

Montmartre naleznete na severním
okraji Paříže. Je to jedinečná čtvrť.
Romantické místo s úžasnou atmosfé-
rou. Úzkými uličkami, které jsou
místy nahrazeny schodištěm, se dosta-
neme až na nejvyšší místo Paříže.

Lyský Montmartre se od svého
počátku odehrává v Žižkově ulici a při-
lehlých uličkách podzámčí, které
svým mírným spádem a krásným kolo-
ritem připomínají světoznámou paříž-
skou čtvrť a zavedou nás až na nejvyš-
ší místo Lysé nad Labem.

Začátky Lyského Montmartre byly
setkáním výtvarníků, žijících v Žizko-
vě ulici, jejich kolegů a přátel.
Každým rokem přibývalo výtvarníků
i návštěvníků a po několika letech se
Lyský Montmartre rozprostřel i do
okolních ulic a uliček. 

Pokud se nějaká akce koná již desá-
tým rokem, dá se o ní říci, že se z ní
stala akce tradiční. I Lyský Mont-
martre slavil letos desáté narozeniny.
A oslava to byla vskutku velkolepá.
Přišlo mnoho hostů a bylo o ně jakse-
patří postaráno. Všemi smysly mohli
po celé sobotní odpoledne vnímat vše,
co jim hostitel nabízel.

Asi nejbohatší byly zrakové vjemy.

Nepřeberné množství výtvarných tech-
nik, od klasických olejomaleb, přes
jemné kresby, koláže, fotografie, obra-
zy na dřevě, hedvábí, plátně nebo na
chodníku. Dřevěné hračky, sochy
i objekty prazvláštních tvarů. Šperky

a další ozdoby
ručně vyráběné
z drátků, prováz-
ků, korálků
i polodrahoka-
mů. Batikované
obrazy, oblečení
i oděvní doplň-
ky. Keramické
výrobky všech
možných tvarů,
barev i způsobů
využití. Někdo
vystavoval v im-

provizované „galerii ve stanu“, jiný
vyráběl přímo na místě, ostatní tiše
obdivovali všechnu tu krásu.

Ke zraku se velice rychle přidal
hmat. Vzít do ruky dřevěnou hračku,
pohladit si oblý kamínek nebo ponořit
ruce do keramické hlíny a zkusit si
„vytočit“ svůj první výtvor lákalo
mnoho návštěvníků bez ohledu na věk.

Ve vzduchu byla po celé odpoledne
i večer cítit obrovská pohoda a kromě
ní zaznamenával čich všech návštěvní-
ků i jiné vjemy. Vůni květin a bylinek
u stánku „kytičkářů“, příjemnou vůni
ručně zpracované kůže, ale hlavně pro-
nikavou vůni dobrot, které nabízely
stánky s občerstvením.

V tuto chvíli se k čichu přidala
i chuť. Slané i sladké lahůdky v pev-
ném či tekutém stavu teprve dotvářely
tu správnou atmosféru a činily všech-
ny přítomné šťastnými a spokojenými.

Určitě si říkáte, že člověk má přece
pět smyslů. Který jsme vynechali?

Zrak, hmat, čich, chuť… zbývá nám
sluch. Správně. První, koho návštěvní-
ci krátce po třinácté hodině slyšeli, byl
Jirka Hanžlík, který celým programem
provázel, představoval účinkující, upo-
zorňoval na zajímavosti ve stáncích
i v improvizovaných galeriích.

K Lyskému Montmartre vždy patři-
la i hudba. Nejdříve jako doplněk
a posléze jako plnohodnotná součást
programu. Soustředit hudební vystou-
pení do prostoru u sochy svatého
Floriánka se ukázalo jako výtečný
nápad. Od té doby se na podiu
U Floriánka vystřídalo mnoho zná-
mých i méně známých hudebních
seskupení. A kdože nám zahrál letos?

Jako první se představila česko-slo-
venská kapela Plum jam, kterou jsme
již v Lysé měli možnost slyšet.
Bluesová klasika i vlastní písničky
s doprovodem akordeonu navodily tu
správnou francouzskou atmosféru.
V podobném duchu se neslo i vystou-
pení Čecho-Francouze, kytaristy
Cyrila Bab el Reggae. K večeru nás
čekalo příjemné hudební překvapení
z Prahy. Kapela Hm… (pro nezasvěce-
né - Hm tri bodky). Zhudebněná poe-
zie klasiků (Seifert, Orten, Apollinaire
a další), prvorepublikový jazz, sema-
forské nápěvy, rock i folk, to vše vtip-
ně a hravě smíchané do úžasného
vystoupení, kterému tleskali poslucha-
či všech věkových kategorií.

Hudební vystoupení vyvrcholila
večerním koncertem Jazz orchestra
ZUŠ F. A. Šporka z Lysé. Kapela, ač
pokaždé trochu jiná, již patří k tradič-
ním hostům na pódiu U Floriánka.

V Žižkově ulici po celé odpoledne
hrálo procházejícím návštěvníkům
několik pouličních muzikantek.

Stejně jako na všech ostatních

akcích Spolku rodáků, bylo pamatová-
no i zde na dětské návštěvníky. Ti
úplně nejmenší si mohli pohrát v pro-
storu, který pro ně připravilo MC
Parníček. Lákalo i svezení na kolotoči
nebo malování přímo na chodník.
Vrcholem programu (nejen) pro děti
byla dvě divadelní představení.
S pohádkou „Ferda Mravenec“ se při-
šly pochlubit děti ze ZŠ Litol a jako
každým rokem sklidily obrovský
potlesk. „O kohoutkovi a slepičce“ pak
zahrálo Malé divadélko z Prahy.

Lyský Montmartre vkročil do druhé
desítky svého života. Za tu dobu hodně
vyrostl a zesílil. První krůčky ho učili
bratři Čechové a paní Jana Křížová.
V dnešní době se o jeho „zdárné
vychování“ stará hlavně paní Dagmar

Pechová s neúnavně pomáhajícím
týmem „rodáků a přátel“. Díky nim si
mnohý Lysák i mnohý přespolní mohl
říci: „Sobotní odpoledne na Mont-
martre nemělo chybu…“

Věra Škvrnová, kronikářka

Žáci starší: stojící: Hodboď Dominik, vedoucí družstva Pačes, Grus Jan, Hanke Ondřej,
Doležal Zdeněk, trenér Šťastný Bohuslav, Hajný Fanda, Cáska Jaromír, Šťastný David, asistent
trenéra Hanke, Kubelík Filip, Kodeš Jan, Pačes Petr, klečící: Müller David, Anderš Miroslav,
Baran Marek, Šťastný Patrik, Krátký Jan, Schneiberg Aleš, ležící brankáři: Hajný Petr a Pleva
Lukáš, v podzimní části chytal Novák Ondra (není na snímku) Pokračování na str. 25
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Stolní tenis v Lysé nad Labem v sezóně 2007/2008
Oddíl stolní-

ho tenisu TTC
Sokol Lysá nad
Labem zakončil
před měsícem
svou již …

sezónu. A třeba říci, že velmi
úspěšnou. Po dlouhých letech jeho
nejlepší hráči okusili náročnost
krajské soutěže, přičemž jako
nováčci obstáli na výbornou.
Jejich výsledky podpořili též borci
zbylých dvou mužstev, bojujících
v okresních soutěžích do posled-
ních kol o postup.

Družstvo A ve složení Josef
Sádlo, Miloslav Bittner, Martin
Havel, Jan Vlček a Lukáš Novák
dokázalo, že umí hrát i se silnými
družstvy z krajské soutěže. Již od
prvních kol se pohybovalo v polo-
vině tabulky skupiny B 2. třídy
krajského přeboru Středočeského
kraje (http://www.stcstolnite-
nis.cz/souteze/soutez.php?id=62).
Několik smolných proher v jarní
části soutěže je sice odsoudilo
k boji o záchranu, avšak z 8. místa
v 1. kole tzv. play out již v prvních
dvou zápasech porazili tým
STEER Mladá Boleslav a v soutě-
ži se bezpečně udrželi. Poté, co
tým Sadské opustil divizi, LOKO
Nymburk 1. třídu krajské soutěže,
Libice nad Cidlinou udržela 1.
třídu a Krchleby nepostoupily do
1. třídy kraje se jedná o nejvýraz-
nější výsledek družstev z nymbur-
ského okresu (http://ping-
pong.nymburk.cz/). 

Družstvo B v obvyklém složení
Karel Havlena, Luboš Ludvíček,
Jan Vlček a Jakub Šichta do
poslední chvíle bojovalo o přímý
postup do 1. třídy nymburského
okresního přeboru. O jejich třetím
místě nakonec rozhodly dvě jasné
prohry s Městcem Králové
a výprask na podzim v Žehuni,

která na jaře bodíky štědře rozdá-
vala všem konkurentům. Jelikož
však vítěz 1. třídy okresního pře-
boru, družstvo LOKO Nymburk B
chce postoupit do kraje, uvolnila
se v 1. třídě 3 místa a naše B tak
může postoupit!

Družstvo C v základní sestavě
Martin Vlček, Michal Řezníček,
Jakub Šichta, Tomáš Domnosil
a František Michal si bez větších
problémů zopakovalo vítězství
v 3. třídě okresního přeboru

z minulé sezóny. Jelikož úroveň
nejnižší okresní soutěže povážlivě
poklesla, nemají borci družstva C
v soutěži přiměřenou konkurenci
a těší se již na účinkování o třídu
výše.

Někteří hráči, především niž-
ších soutěží, se zúčastnili též tra-
dičního okresního přeboru jednot-

livců v Sadské, memoriálu Zdeňka
Fajmana v Pískové Lhotě, a také
jednoho z turnajů přeboru
Barákovy župy v Mratíně. Minulé
léto si také vyzkoušeli soutěž
družstev Kolínska a Poděbradska,
tzv. Letní ligu, organizovanou
družstvem Sokola Písková Lhota.

Po dvou sezónách bez účinko-
vání mládeže se podařilo přivést
do klubu novou krev, a to jak
z Lysé nad Labem, tak i z Benátek
nad Jizerou. Žáci by se měli od

příštího roku opět účastnit tradič-
ních bodovacích turnajů žactva
okresu a nejlepší z nich i nejnižší
soutěže mužů, neboť dlouhodobá
soutěž žáků a dorostenců se
v nymburském okrese nehraje.

V právě skončené sezóně zača-
li do klubu přicházet noví hráči
i v kategorii dospělých. „Nábor“
se zatím daří především v Milo-
vicích. Daří se také postupně
vylepšovat naši hernu a celkovou
prezentaci klubu, a to jak novými
dresy pro všechna mužstva, tak
i kvalitní webovou prezentací, kde
je možné najít všechny důležité
informace o našem klubu
(http://ttclysa.wz.cz/).

Stolní tenis je často považován
za doplňkový, poměrně nenáročný
sport, při němž se jen „stojí za sto-
lem“ a pinká. Stačí se však přijít
podívat i na zápas nižších okres-
ních soutěží, aby bylo poznat, že
jde o rychlou a pohybově nároč-
nou hru, pro kterou zdaleka nesta-
čí rychlá ruka, postřeh, ale také
slušná fyzička, trpělivost, kreativi-
ta v myšlení. Ve stolním tenisu
nezřídka silný a zkušený borec
vyhoří v zápasu s podceňovaným
outsiderem, jehož styl mu prostě
„nesedí“, takže zápasy nebývají
vždy zcela jednoznačné a zvyšují
napětí a atraktivitu tohoto sportu.
Přijďte se podívat do naší herny
a případně si vyzkoušet své
dovednosti!

Michal Řezníček

Žáci fotbalového klubu Slovan Lysá nad Labem byli 
v krajském přeboru úspěšní

7. místě. Před závěrečným utkáním
získali 47 bodů, 13 utkání vyhráli,
7x hráli nerozhodně a 9x prohráli,
vsítili 75 branek a dostali jich 44.
Když vezmeme v úvahu skuteč-
nost, že v krajském přeboru žáků
hrají kluby z měst, jejichž počty
obyvatel přesahují naše město, je
umístění našich kluků cennější!

Na dosažených výsledcích mají,
kromě žáků, velkou zásluhu
i jejich trenéři a vedoucí. Ti se
jejich fotbalové přípravě věnují
dobrovolně, bezplatně a bez ohle-
du na svůj volný čas, třikrát týdně
na tréninku a každý víkend při
zápasech. Jejich systematická
výchova, s kterou začínali v době,
kdy kluci hráli za přípravku, a to
jim bylo kolem sedmi let, přináší
výsledky. To je dobré nejen pro
fotbal a to nejen lyský.  Věřme, že

i v budoucnu se najdou
nadšenci a obětavci, kteří
se budou výchově mladých
fotbalistů v našem klubu
věnovat a budou pokračo-
vat v naplňování priority
našeho klubu, kterou je
výchova mladých fotbalis-
tů. Zájem o fotbal mezi
kluky stále je. Můžete se
o tom přesvědčit v úterý
nebo ve čtvrtek odpoledne,
kdy na tréninku přípravek
jich pobíhá po hřišti kolem
čtyřiceti! Pokud máte
někdo zájem přijít nám
pomoci s výchovou mláde-
že, nebo ve výboru fotba-
lového klubu, přijďte. Rádi
Vás mezi sebe vezmeme!

Urban Jaroslav,
sekretář klubu

Žáci mladší: stojící: trenér Schneiberg Aleš, Hajný Václav, Schulz Martin, asistent trenéra
Hanke Jaroslav, Vojtíšek Rudolf, Šťastný Patrik, Baran Marek, Otradovec Petr, Lustik
Oldřich, Šnajdr Marek, klečící: Kočandrle Jaromír, Baran Jakub, Špecht Pavel, Krucký Jiří,
Schulz Václav, Šulc Martin, ležící brankáři: Hajný Petr a Chaloupka Jan

Pokračování ze str. 24
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Obnovení Sokola v roce 1990

Nejslavnější doby Sokola skon-
čily po XI. Všesokolském sletu,
kdy sokolské ideály byly na 40 let
potlačovány, ale v malých obcích
a městech většina věrných sokolů
se nedala umlčet a působila
i nadále pod hlavičkou ČSTV.

Slavnostní obnovení Českoslo-
venské obce sokolské se konalo 7.
ledna 1990 ustavujícícm sjezdem
v Praze, kterého se také zúčastnila
početná delegace našich sokolů -
Černohorská B., Fišerová J., Kon-
valinková L., Marešová L., 
Piskáčková J., Řeháková J., Dene-
mark J., Fišer K., Křena J., Pro-

cházka J., Svoboda J. Sjezd se
konal v Parku kultury a po odpo-
ledním jednání se znovu obnovila
ČOS. Od znovuzahájení činnosti
ČOS jsme se spolu s dalšími soko-
ly snažili o oživení sokolských tra-
dic.

Obnovení Sokola v Lysé se
konalo na slavnostní první valné
hromadě v sále místní hasičské
zbrojnice 17. února 1990 za účasti
85 členů. Byli jsme první jednotou
na okrese, která vstoupila do ČOS
a po 40 leté době trvajícímu útlu-
mu začala opět žít. Do prvního

výboru byli zvoleni - starosta br.
Josef Křena, jednatel br. Karel
Fišer, náčelník br. Jaroslav Dene-
mark. 

Je začátek léta 1990 - čtrnáct
autobusů vyjíždí z Prahy a míří do
Paříže. Neuvěřitelné, po tolika
letech jedeme na sokolský slet. Po
pádu komunismu je to první příle-
žitost k setkání sokolstva, k setká-
ní věrných. Ocitli jsme se v atmo-
sféře svobody a sokolského bratr-
ství. To v co jsme už ani nedoufa-
li, se stalo skutečností.

Pamětníci, senioři, věrná garda
- starší až nejstarší členové
Sokola, kteří ještě mohou cvičit
a tedy pravidelně cvičí ve svých
jednotách a jednou za šest let se
sejdou na všesokolském sletu,
nebo již díky různým nemocem
cvičit nemohou, ale o dění
v Sokole se živě zajímají. Někteří
členové Sokola už po „Vítězném
únoru“, který pro mnohé zname-
nal začátek tvrdých postihů dál
v tělovýchovné práci nepokračo-

vali. Jiní u této práce setrvali
a snažili se alespoň vlastním pří-
kladem vštěpovat zakázané So-
kolské ideje. Většina bývalých
členů Sokola se po lednu 1990
k Sokolu zase přihlásila a na
mnoha místech se podílela na
obnovování jednot a žup.
Zásluhou těchto členů mohl být
Sokol znovu obnoven a patří jim
za to dík.

Další valná hromada Sokola
Lysá konaná 2. února 1992 v naší
sokolovně, kde nám tehdy do kro-
niky napsal první starosta ČOS po

obnovení JUDr. Jiří Janoš:
„Upřímně blahopřeji ! Sokol to je
skutečnost i věčné snažení, pře-
krásný sen, provázející celý život.
Zůstaňme navždy věrni.“

Po obnovení činnosti naší
sokolské jednoty jsme hledali
cestu jak správně pokračovat

a podařilo se nám sestavit jak
výbor, tak cvičitelský sbor v prů-
měru věkem mladší a tudíž
i s nadějí do budoucna. Jsme
pyšní, že se nám oproti jiným jed-
notám daří. A víme také, že je to
díky schopnosti a obětavosti
našich cvičitelů a pomahatelů,
kteří cvičení dětí věnují svůj volný
čas. 

Po krachu totalitních režimů
v listopadu 1989 se u nás více
využívá konzumní způsob života.
Přiznejme si, že od posledního
obnovení Sokola se v ČOS tato
otázka dostává na okraj zájmu.
I Když bychom všichni dospělí
chtěli, aby Sokol zaujímal stejné
nebo ještě významnější postavení
ve společnosti, jaké mu vydobyli
naši předchůdci, určitě tomu tak
není a ještě dlouho nebude.

Sokol se příliš neodlišuje od
ostatních spolků, podobné problé-
my má celá česká společnost
a nejsou cizí ani Sokolu.

Důležitý je vzor - chování cvi-
čitele, trenéra, činovníka. Tady
máme určitě ještě co dohánět.
Zkusme se společně zamyslet nad

tím, jak a co pro dobré jméno
Sokola můžeme vykonat. Všichni
spoelčně i každý z nás. Hlavně co
je třeba udělat pro zlepšení vztahů
uvnitř Sokola. Sokolové si přeci
vždycky zakládali na tom, že
žádná otázka kterou vznesl i ten
nejmenší žáček, nesmí zůstat bez
pravdivé a srozumitelné odpovědi.
Ale zkusme vyžadovat pouze kva-
litu a pohodové, přátelské ovzduší
a tím můžeme přinést do našich
tělocvičen nové členy a zároveň je
přesvědčit, že jim u nás bude
dobře.

Uběhlo 17 a půl roku, naše jed-
nota slaví 140 let trvání Sokola. Za
tu dobu jsme udělali spoustu práce
a přece jí nebylo dost. Doba pádí
a chceme-li stačit jejím požadav-
kům, nesmíme váhat. 

Jarka Piskáčková

Lysá nad Labem
140 let

Čelo průvodu při oslavách školy B. Hrozného

Delegace na sjezdu v Praze při obnovení Sokola v roce 1990

KVĚTY
10.7. - 13.7.2008
12. celostátní výstava květin 
a zahradnické trhy


