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● Návrh zástavby Fruty 
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● Program letního kina 
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● Polabské variace - str. 8
● Zápis do školní družiny 
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● Nové metody podvodníků 

- str. 16
● Prázdninové cvičení 
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Pranostiky
● Červenec přináší žniva 

a psí dny mívá.

● Prší-li 4. července, říká se, 
že svatý Prokop vysévá houby.

● Červenec - úrody blíženec.

● Červenec žne žita a višně skýtá.

● Červenec z paren, dešťů, bouřek 
a potu spletenec.

● Sv. Vavřinec (10.8.) dá létu první
zďuchanec.

VodaLéto

XI. Šporkovy 
slavnosti

v sobotu 25. 8. 2007 
v areálu zámku

Součástí oslav mimo jiné bude:
● Koncert hasičské dechové hudby a dechové hudby z Norska na náměstí B. Hrozného
● Troubená svatohubertská mše v kostele sv. J. Křtitele
● Audience u hraběte Šporka v atriu kláštera
● Berounští měšťané - barokní vojenský tábor a tržiště s ukázkami lidových řemesel
● Odpolední koncertní program v kostele sv. J. Křtitele
● Výstava vítězných prací III. ročníku historické soutěže v Muzeu B. Hrozného
● Bohatý program pro děti
● Ochutnávky Šporkovského menu a Šporkovského vína
● Petr Kotvald, jak ho neznáte - koncert
● Tradiční večer v Byšičkách
● Cyklovýlet Ve stopě Emila Zátopka (1.9.2007)

Bližší informace: na plakátech, ve vývěsní skříňce Spolku, na www.spolekrodakulysa.unas.cz
Srdečně zve

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA
za finanční podpory STŘEDOČESKÉHO KRAJE a MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

Městský úřad Lysá n. L., odbor životního prostředí
Občanské sdružení LYSIN - lyská iniciativa

Veslařský klub Lysá nad Labem

si Vás dovolují pozvat na šestý ročník akce

SLAVNOSTI LABE
které se konají

v neděli 8. července 2007 od 15.00 hodin
v areálu Veslařského klubu Lysá n. L. v Litoli

Přijďte si se svými přáteli a s námi změřit síly na Dračí lodi 
Start v 15.15 hodin 

Po 16.00 hodině bude zahájena soutěž o nejoriginálnější plavidlo
a koupací úbor

Registrace soutěžících všech kategorií bude od 14.45 hodin
Na závěr je plánován táborák s hudebním doprovodem

Vstup volný

Krásné prázdniny dětem,
učitelům i rodičům přeje

redakce Listů
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11. jednání rady města se kona-
lo 29. 5. 2007. V prvním bodu se
projednávala výměna na místě ředi-
telky ZŠ Komenského. Výběrová
komise dne 17. 5. 2007 posoudila 5
uchazečů a navrhla nástupkyni za
Mgr. Karáskovou, ale rada města si
ponechala před konečným verdik-
tem čas na rozmyšlenou. V bodu č.
2 bylo schváleno přijetí finančního
daru 122 tis. Kč od Výstaviště Lysá
n. L. na restaurování sochy Října
v zámeckém parku. Také další bod
přispěje ke zlepšení stavu další
sochy - Fond obnovy památek
Středočeského kraje poskytne
městu 150 tis. Kč na opravu sochy
Apollona. V bodu č. 4 se diskutova-
lo, zda povolit nebo nepovolit pou-
ťové atrakce na Husově náměstí.
Nakonec se rozhodlo povolit, ale za
podmínek, že na ploše budou pouze
atrakce, bude dodržován klid po 22.
hodině a k dispozici bude mobilní
WC. Provozovatel složí kauci 10 tis.
Kč na případné opravy dláždění po
ukončení pouti. V dalším bodu rada
přispěla 2 tis. Kč Českému Červené-
mu kříži Nymburk na soutěž mla-
dých zdravotníků. V bodu č. 6 se
jednalo o příspěvku Spolku rodáků
na další ročník oslav hraběte Špor-
ka. Rada doporučuje 70 tis. Kč, ale
konečné slovo bude mít zastupitel-
stvo. Sbor dobrovolných hasičů
Lysá nad Labem obdrží 20 tis. Kč
na vydání katalogu hasičské techni-
ky. Provozovatel kina p. Kužílek
pořádá od května do října cyklus 7
komponovaných večerů. Rada
města na ně přispěje 15 tis. Kč
z kulturního fondu. V bodu č. 9 rada
schválila umístění 3 jednotlivců a 1
manželského páru do uvolněných
bytů v DPS. Dva body se týkaly
investičních akcí: zakázku za 1,4
mil. Kč na předláždění pravé strany
chodníku v Sojovické ulici získala
firma HALKO z Nové Vsi. Opravu
římsy u pavilonu B v ZŠ
Komenského provede FABREAL-
STAV Všetaty za 515 tis. Kč. Za-
kázku na rekonstrukci Legionářské
ulice za 5,47 tis. Kč získala společ-
nost HALKO. V letošním roce bude
provedena I.etapa za 4,47 tis. Kč,
v příštím roce II. etapa za zbývající
1 mil. Kč. Další 3 body se týkaly
hospodaření města a mikroregionu
a budou ještě schváleny v zastupi-
telstvu. Body č. 15 až 17 se budou
projednávat příště, protože předkla-
datel p. Sedláček byl pracovně
mimo město. Blok dalších 7 bodů se
týkal pozemkových záležitostí,
a tak se přesuneme až k č. 25,
v němž se projednávala protihluko-
vá úprava v Obecním domě č. 5

v Litoli. V patře je volný byt, který
bude nabídnut zájemcům. Vybraný
uchazeč uhradí předplacený nájem
200 tis. Kč, za něž se stavební úpra-
va provede. Dlouho očekávaným
bodem byl č. 29 - návrh na parcela-
ci pozemků v Drážkách. Po mnoha
jednáních se soukromými vlastníky
vše spěje ke zdárnému konci, aby
z polí mohly vzniknout stavební
parcely. I tento bod půjde do zastu-
pitelstva. V závěrečné diskusi byli
členové rady informováni o přecho-
du na elektronickou distribuci pro-
jednávaných materiálů od července
2007. 

12. jednání rady města se
konalo 12. 6. 2007. V úvodu jedná-
ní se rada vrátila k problému,
jakým způsobem omezit parkování
nákladních automobilů v ulicích
města. V řadě měst se používá
vymezení zóny s časově omezeným
zákazem stání nákladních vozidel.
To vyžaduje umístit na příjezdo-
vých silnicích do města další
dopravní značky se začátkem
a koncem zóny, což by představo-
valo finanční náklad asi 90 tis.
Kč. Rada po diskusi rozhodla tyto
peníze použít na zabezpečení pře-
chodů pro chodce (osvětlení,
výstražná světla) a k problému se
vrátí při tvorbě rozpočtu na rok
2008. V prvním jednacím bodu
rada vzala na vědomí zprávu o pro-
vedené hygienické kontrole ve škol-
ní jídelně, provozované Eurestem.
Kontrola dopadla dobře a drobné
závady budou odstraněny během
prázdnin. V dalších pěti bodech se
rozdělovaly finanční příspěvky:
rada přispěla částkou 20 tis. Kč na
VII. romský festival; 10 tis. Kč na
příměstský tábor, pořádaný sdruže-
ním Klub dobré zprávy; 2 tis. Kč
pro ZŠ Hrozného na soutěže na
škole v přírodě; 10 tis. Kč SOŠ
a SOU Lysá n. L. na velkou módní
přehlídku na Výstavišti a 4 tis. Kč
Farnímu sboru Českobratrské círk-
ve evangelické na vzpomínkovou
slavnost M. J. Husa.

Bod č. 7 naopak znamenal příliv
peněz do pokladny města. Stavební
firma p. Frňky z Frýdku-Místku se
stane sponzorem opravy sochy
Lvice. Opravu v hodnotě 60 tis. Kč
provede firma vzešlá z výběrového
řízení. Osmý bod přinese změnu ve
vymáhání pohledávek města.
V minulém roce byla uzavřena spo-
lupráce s Exekutorským úřadem p.
JUDr. Usnula z Prahy 9, ale výsled-
ky novou radu nepřesvědčily, a tak
bude po výběrovém řízení zahájena
spolupráce s úřadem p. JUDr. Miky

z Klatov. Další dva body - audit
hospodaření a zástavba Fruty,
budou projednávány ještě v zastu-
pitelstvu, a tak se přesuneme dále.
K bodům č. 11 a 12 přednesl úvod-
ní slovo p. Sedláček - šlo o II. a III.
etapu zpracování biologicky rozlo-
žitelného odpadu. Rada schválila
zahájení osvěty ve školách, jejíž
součástí bude také instalace velko-
objemových kompostérů ve ško-
lách a školkách města. Cílem je
nejen oddělení a zpracování biolo-
gického odpadu, ale i snížení nákla-
dů na likvidaci odpadů, které obča-
né odkládají do velkoobjemových
kontejnerů. V bodu č. 13 byly
schváleny finanční příspěvky po 10
tis. Kč od obcí Stratov, Ostrá
a Jiřice hasičům z Lysé za to, že
zajišťují požární bezpečnost v uve-
dených obcích.

S dalšími čtyřmi body vystoupil
opět p. místostarosta Sedláček.
Ordinace a čekárny lékařů navrhuje
vybavit klimatizačními jednotkami,
a tak se bude zjišťovat zájem lékařů
a jejich ochota podílet se i finančně
na zlepšení prostředí. Střecha na
škole B.Hrozného č.p. 1318 (staro-
nová) bude v příštích několika
letech potřebovat generální opravu.
Pan Sedláček navrhuje, aby se při
rekonstrukci krovu udělala příprava
pro následnou vestavbu 2 půdních
bytů pro učitele. V bodu č. 16 se
hovořilo o rekonstrukci topných
systémů v základních školách
a odbor správy majetku bude při-
pravovat záměr na optimalizaci
vytápění školních budov. Obdobný
cíl - snížení nákladů na topení,
resp. ohřev teplé užitkové vody,
měl i bod č. 17. Plochá střecha
jídelny a kuchyně nabízí možnost
umístění solárních panelů, a tak by
vodu na nádobí mohly ohřívat slu-
neční paprsky. Navíc je v tomto pří-
padě velká šance na získání dotace. 

Dalších 9 bodů bylo věnováno
pozemkovým záležitostem, a tak se
přesuneme k bodu č. 27. Členové
rady posuzovali, zda vymazat dluh
firmy MOLDAU-TRADE ve výši
31 tis. Kč z účetnictví města. Tak
jako v jiných případech, ani zde
nebyl dluh odpuštěn a město bude
trvat na uhrazení pohledávky.
V dalším bodu rada města souhlasi-
la s odprodejem plynárenských
zařízení v ulicích Komenského
a Zámecká firmě STP NET
s.r.o. Dosud plynaři používali zaří-
zení pro dodávku domácnostem
platili městu roční nájem 353 Kč.
Odprodejem získá město 113 tis.
Kč. Zakázku na opravu nevyhovu-
jící elektroinstalace v MŠ Dráček

v Litoli získala ve výběrovém říze-
ní firma Elektrosdružení Skořepa-
Petráček z Kamenného Zboží. Dílo
za 111 tis. Kč provede během
prázdnin.

V bodech č. 31 a 32 se hovořilo
o úpravách dopravního systému
města. Pan Sedláček navrhl uzavřít
průjezd kolem budovy školy na
Školním náměstí, protože zvláště
v době výstavby Domova důchodců
se zde zvýší pohyb nákladních
automobilů, ale nenašel pro svůj
návrh dostatečnou podporu.
Obsáhle se diskutovalo v bodu
následujícím, a sice o zjednosměr-
nění některých ulic v centru města.
Posuzovalo se také vytvoření
podélného stání u obchodů na jižní
straně Husova náměstí. Nakonec
však převládl názor, že při rekon-
strukci Legionářské ulice by nebylo
dobré vnášet do dopravy další
změny, a tak se k návrhu rada
znovu vrátí v roce 2008 před ukon-
čením rekonstrukce.

V bodu č.37 rada vybírala realit-
ní kancelář pro plánovaný prodej 3
domů ve vlastnictví města - č.p. 74,
151, 253. Ze tří nabídek byly dvě
velmi vyrovnané a rada rozhodla,
že prodej nemovitostí bude zadán
jak firmě MIREAS, tak i Realitní
kanceláři Ing.Mlčáka.

Závěrečným bodem jednání s č.
43 bylo odvolání ředitelky ZŠ
Komenského Mgr. Karáskové k 31.
7. 2007 v souvislosti s jejím odcho-
dem na odpočinek a jmenování
nového ředitele. Členové rady vyu-
žili uplynulých dnů k řadě jednání,
a proto mohli už potvrdit hodnoce-
ní výběrové komise a jmenovali
paní Mgr. Marii Novákovou do
funkce ředitelky ZŠ Komenského.
Tím byl ukončen pětihodinový
„maratón“ a pan starosta mohl jed-
nání uzavřít.

4. zasedání zastupitelstva
města se konalo 20. 6. 2007, netra-
dičně ve školní jídelně ZŠ Komen-
ského. Oproti jiným zasedáním 
se dostavil větší počet občanů, pro-
tože v úvodu byl představen nový
parkovací systém ve městě. Člen
zastupitelstva p. Dr. Kořínek nejpr-
ve ve fotodokumentaci zachytil
parkování v ulicích města během 
3 dnů začátkem června. Násle-
dovala prezentace p. Řezáče, ob-
lastního ředitele firmy ACTIV s.r.o.
z Kladna, jež zvítězila ve veřejné
zakázce na dodavatele a provozova-
tele parkovacího systému. Prezen-
tace byla dobře připravena a většina
přítomných si dovedla představit,

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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jak by měl systém fungovat. Po
půlhodině se rozproudila diskuse,
místy velmi dramatická a emotivní.
Bylo poznat, že přítomné občany
tato problematika velmi zajímá,
a tak ředitel Řezáč a vedoucí provo-
zu parkování p. Hauptfogel byli
vystaveni doslova palbě otázek.
Pan starosta musel občas chladit
rozpálené hlavy diskutujících
a situaci s přehledem zvládl. Totéž
se nedá říci o některých odpově-
dích pana Řezáče, zvláště pokud
dotazy směřovaly k uzavřené
smlouvě mezi městem a společnos-
tí ACTIV. Diskuse byla rozdělena
do dvou částí - dvě hodiny byly
vyhrazena pro veřejnost, potom po
krátké přestávce měli další hodinu
vyhrazenu zastupitelé. Rozsah
článku nedovoluje uvést dotazy,
protože jich bylo opravdu hodně
a bylo vidět, že tazatelé se podrob-
ně se zveřejněným nařízením o pla-
ceném parkování seznámili. Člen
zastupitelstva p. Ing. Otava předlo-
žil soupis 22 otázek, které veřejně
přečetl a předal panu starostovi
k písemnému zodpovězení. Po 3,5
hodinách pan starosta poděkoval
všem diskutujícím za aktivní pří-
stup a poté byla tato část programu
uzavřena. Většina veřejnosti opusti-
la jednací sál a zastupitelstvo se
věnovalo podle programu bodům
ke schválení.

V prvním bodu byl schválen

závěrečný účet města za rok 2006
a přezkoumání hospodaření bylo
schváleno bez výhrad. Obdobný
souhlas platí pro hospodaření
Mikroregionu Polabí. Další dva
body přinesou peníze sponzorů do
městské pokladny - stavitel p.
Frňka věnuje 60 tis. Kč na opravu
sochy Lvice v zámeckém parku
a firma UNICA zafinancuje výmě-
nu oken v MŚ Dráček v celkové
hodnotě přes 900 tis. Kč. Další 3
body se týkaly věcných břemen
a pozemkových záležitostí. V bodu
č. 8 byla schválena smlouva o sdru-
žení prostředků na jednotku požár-
ní ochrany Lysá n. L.-Stratov-
Ostrá-Jiřice. Za roční příspěvek 10
tis. Kč z každé ze jmenovaných
obcí budou hasiči z Lysé zajišťovat
požární bezpečnost v obcích, kde
dobrovolní hasiči „vymřeli“ a čin-
nost sborů se nebude obnovovat.
V dalším bodu se směnou a částeč-
ným odkoupením pozemků podaři-
lo po letitém úsilí uzavřít problema-
tiku obecní uličky ve Dvorcích.
V bodu č. 11 byla schválena směna
pozemků s Mysliveckým sdruže-
ním Doubrava. Myslivci přenechají
pozemek se stodolou městu pro
výstavbu Domova důchodců
a náhradou jim město poskytne
pozemek s novou stavbou na
pozemku pod Šibákem. Bod č. 13
udělal radost Spolku rodáků, proto-
že příspěvek 70 tis. Kč na uspořá-
dání letošních Šporkovských slav-

ností byl zastupitelstvem schválen.
Po několika pozemkových zále-

žitostech byl program oživen
bodem č. 16, v němž se schvalovaly
výběrové podmínky pro výstavbu
v areálu bývalé Fruty. V podmín-
kách se zohledňují výsledky ankety,
v níž občané vyjádřili svá přání, co
by na poslední velké ploše v centru
města mělo vyrůst. Pro předkládání
návrhů byla stanovena lhůta do
poloviny prosince 2007. S vybra-
ným zájemcem bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí na
koupi pozemků s tím, že smlouva
bude uzavřena až po povolení uží-
vání staveb. Nabídnutá a schválená
kupní cena bude k datu prodeje
povýšena o roční inflační koeficien-
ty. Úprava rozpočtu v dalším bodu
byla projednána v radě a ve finanč-
ním výboru, a tak k materiálu neby-
lo námitek. Rozšiřujícími zprávami
byly změny v topném systému v ZŠ
Komenského. Technický stav rozvo-
dů po třech desetiletích provozu je
nevyhovující a jednotlivé topné
okruhy se nedají uzavírat, natož
regulovat. Do výběrového řízení se
přihlásila firma Thermoservis

Nymburk, která provede úpravu
rozvodů a montáž regulačních
prvků do začátku topné sezóny.
V bodu č. 19 byla schválena parce-
lace pozemků v Drážkách, kde by
měla vzniknout nová lokalita s 33
rodinnými domy. Poté následovalo
projednání zápisu z finančního
výboru a informace o termínech
jednání rady a zastupitelstva města
ve II. pololetí 2007. V závěrečné
diskusi se hovořilo o úklidu města -
aktuální je údržba travnatých ploch.
Většina témat se také objevila
i v interpelacích, kdy p. Ing. Gregor
předal členům rady písemné znění 7
okruhů, na něž požaduje odpověď.
Po schválení usnesení pan starosta
jednání ukončil. 

Jednání rady města v I. pololetí
2007 se uzavřelo 26. 6. již po
redakční uzávěrce, a tak si informa-
ce z něj přečtete až po prázdninách.
Stejně jako v minulých létech se
bude rada scházet v 3-týdenním
intervalu a zastupitelstvo se sejde
až 5. září. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2

Městský úřad Lysá nad Labem,
odbor životního prostředí, nechal
v souladu s ustanovením § 25
odst. lesního zákona, zpracovat
Lesní hospodářskou osnovu (dále
jen LHO), tato osnova se zpraco-
vává pro všechny vlastníky lesa
do výměry 50 ha. LHO je předpis
opatření, která může vlastník lesa
při svém hospodaření v lese vyko-
nat, aniž by jeho činností došlo
z neznalosti k poškození lesa.
LHO obsahuje tzv. hospodářskou
knihu a porostní mapu. 

V hospodářské knize je popis
porostů (věk, průměrná tloušťka
a výška stromů, zásoba v m3)
a návrh opatření, to znamená
pokud je porost v mýtním věku,
čím vzniklou holinu a v jakém
počtu sazenic zalesnit. U mladších
porostů zde také zjistíme intenzitu
zásahu prořezávky či probírky.

Dále se vlastník dozví tzv. závaz-
ná ustanovení, tj. pro vlastníka do
3 ha maximální celkovou výši
těžeb a pro vlastníka nad 3 ha 
celkovou výši těžeb. Dále pak
podíl melioračních a zpevňujících
dřevin při obnově porostu.

Pro získání dotací poskytova-
ných MZe ČR je nutné hospodařit
v souladu s převzatou LHO. V pří-
padě, že vlastník tuto osnovu
nepřevezme, nemůže na svou čin-
nost požadovat poskytnutí dotací
ze státního rozpočtu. 

Tuto LHO obdrží každý vlast-
ník lesa bezplatně na odboru ŽP,
MěÚ Lysá nad Labem, dveře č. 17
v úřední hodiny pondělí, středa
7.00-11.30 a 12.00 - 18.00, v neú-
řední dny po telefonické domluvě
tel: 325 510 286.

Za odbor ŽP Luděk Horčička

Výzva k převzetí 
Lesní hospodářské osnovy

I N F O R M A C E  ●● I N F O R M A C E   ●● I N F O R M A C E

Město Lysá nad Labem ve spo-
lupráci s městem Nymburk a Re-
gionální radou regionu soudržnos-
ti střední Čechy uskuteční dne 6.
9. od 10.00 hodin v Obecním
domě Nymburk seminář k Regio-
nálnímu operačnímu programu
NUTS 2 Střední Čechy pro pro-
gramové období 2007 - 2013.
Seminář je určen všem potenciál-

ním žadatelům, tj. obce, svazky
obcí, neziskové organizace a pod-
nikatelé v cestovním ruchu. 

Podrobnosti operačního pro-
gramu NUTS 2 střední Čechy
naleznete na webových stránkách
www.ropstrednicechy.cz.

Za odbor městského investora
Jana Javorčíková

Regionální operační program
NUTS 2 střední Čechy

V měsíci srpnu bude zahájena
stavba rekonstrukce místní komu-
nikace ulice Sokolovská. Jedná se
o úsek od křižovatky ulice Bro-
žíkova po křižovatku ulice Škrou-
pova za celkové finanční náklady
ve výši 2.700 tis. Kč. Součástí
stavby je nejen samotná komuni-
kace, ale i výstavba jednostranné-
ho chodníku, vjezdy a rekonstruk-

ce stávajícího veřejného osvětlení.
V měsíci říjnu bude zahájena

stavba rekonstrukce ulice Legio-
nářská, která spočívá ve výstavbě
kanalizace, vodovodu, komunika-
ce, chodníků, vjezdů, parkovacích
ploch a veřejného osvětlení za cel-
kové náklady 5.500 tis. Kč.

Za odbor městského investora
Jana Javorčíková

Investiční akce 

Poděkování
Zastupitelstvo města Lysé nad Labem děkuje firmě

DYWIDAG Prefa, a.s., Lysá nad Labem a firmě
LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., Lysá nad Labem 
za peněžní dary na nákup nového požárního automo-
bilu.
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se souhlasem pana starosty
a rady města byl na úvod jednání
zastupitelstva města dne 9. květ-
na t.r. představen ve zjednodušené
podobě jeden z více mnou inicio-
vaných investorských projektů na
realizaci výstavby společensko-
bytového komplexu na ploše cca
18 000 m2, tj. na pozemku města
(bývalý areál Fruty) a soukromém
pozemku pana Ing. Meixnera.
Prezentaci projektu provedla spo-
lečnost MK Trading Praha,
s.r.o. a Raiffeisen - LEASING
REAL ESTATE, s.r.o.

Jak všichni víte, byla vyhlášena
anketa, týkající se uvažované
zástavby výše uvedeného areálu
bývalé „Fruty“. Anketní lístek byl
prezentován v Listech č. 2/2007
a občané města Lysé nad Labem
byli požádáni o názor, co by mělo
v daném prostoru být postaveno.
Obrázek z druhé strany anketního
lístku ukazoval dosud jedinou
zpracovanou maketu, znázorňující
jednu z variant možné výstavby,
zpracovanou pravděpodobně pro-
jektantem spolupracujícím se spo-
lečností PLUS Diskont. Dosa-
vadní představy o rozvoji města
měli obyvatelé v prostoru bývalé
Fruty jiné, než jsou znázorněny na
maketě.

Výsledky ankety občanů vč.
ankety provedené na školách uká-
zaly, že si obyvatelé města přejí
zejména společensko-kulturní ob-
jekt, resp. alespoň variabilní kul-
turní sál s odpovídajícím záze-
mím, parkoviště v centru města,
resp. rozšíření parkovacích míst,
bazén, terapeutické a rehabilitační
zázemí, nové prostory pošty
a další. Je samozřejmé, že se nelze
zavděčit všem a vše nejde realizo-
vat najednou a v jednom prostoru.
Zvláště když se zde ve městě za
posledních 18 let realizovalo
v tomto směru poměrně málo sta-

veb, i když z pohledu bývalého
rozsahu rozpočtu bylo uděláno
jistě maximum a bylo třeba řešit
spolufinancování významných
investic, jako byla např. 1. část
obchvatu a nová budova ČD.

Je však známo, že obyvatelé
města srovnávají již dlouhodobě
výstavbu v sousedních městech
jako jsou Čelákovice, Brandýs 
n. L. - Stará Boleslav, Benátky
apod., a je třeba konstatovat, že
v tomto směru skutečně v řadě
oblastí zaostáváme.

Na základě těchto skutečností
jsem se zúčastnil, jak jsem
v úvodu uvedl, několika jednání
s potenciálními investory s cílem,
aby se návrhy alespoň maximálně
přibližovaly potřebám a názorům
občanů v Lysé nad Labem.

V současné době napjatého
rozpočtu města, kdy bylo nutno
potlačit i dlouhodobě plánované
investice, není pravděpodobně
reálné, aby město bez konkrétních
dotací takovýto stánek v brzké
době realizovalo a zejména provo-
zovalo.

Prezentující se investor, který
projednal odkup pozemků
Ing. Meixnera, má zájem na obou
pozemcích realizovat komplex,
sestávající z domu pro seniory,
hotelu, pěti bytových domů,
a podzemního parkoviště pro cca
330 aut.

Objekty tvoří uzavřený klidný
vnitroblok - zahradu přístupnou
veřejnosti, která bude tvořit oázu
klidu a zeleně uprostřed města.
Investor na základě požadavku
města umístil do komplexu i více-
účelový sál o výměře cca 500 m2

napojený na restaurační komplex
a městský bazén 25 m s tobogá-
nem a rozšířenými zábavními
prvky (vířivky, masážní trysky,
perličky). Bazén bude navazovat
na balneoprovoz domu pro seniory

(relaxační vířivky, jacuzzi, bahen-
ní a slané koupele, možná kryoko-
mora, kardio fitness) a umožní
veřejnosti využívání i těchto zaří-
zení.

Všechny budovy komplexu
budou navrženy s důrazem na
úspornost v hospodaření s energií
a budou v nich využívány i aktivní
prvky k získávání energie (solární
kolektory pro ohřev teplé vody,
rekuperace tepla při větrání, solár-
ní ohřev bazénu. Architektura
objektů bude využívat tradičních
přírodních materiálů (dřevo,
kámen, lícové cihly, omítky), aby
vytvořily příjemné a přátelské
prostředí pro všechny rezidenty
i návštěvníky komplexu.

Výchozím předpokladem zás-
tavby areálu Fruty je tedy skuteč-
nost, že nejen z celostátního hle-
diska, ale i z pohledu města bude
obyvatelstvo stárnout a do
budoucna zde bude žít cca 1/3
důchodců nebo lidí vyžadujících
specifickou péči. Proto jedním
z nosných prvků zástavby by byl
dům pečovatelské služby, ale ne
zcela klasického pojetí. Šlo by
o objekt, který by plnil i společen-
sko-kulturní poslání a částečně
i umožnil sportovní vyžití.

Dále by zde byl renomovaným
hotelovým řetězcem vybudován
moderní hotel o kapacitě cca 100
lůžek, který zde jednoznačně
chybí, zejména pro potřeby koná-
ní významnějších společenských,
kulturních nebo sportovních akcí,
a to celostátního nebo i meziná-
rodního významu, vč. akcí na
výstavišti pro vystavovatele i pří-
padné návštěvníky. Blízkost hlav-
ního města by byla pro klientelu
jistě přínosem. Další část plochy
by byla vyhrazena pro 1 menší
bytový dům, který by byl vedle
bazénu. Ostatní 4 bytové domy
budou postaveny na přilehlém

soukromém pozemku. Předpo-
kládá se i umístění nové pošty,
dojde-li k dohodě s jejím vede-
ním.

Bytový komplex by napomohl
řešit bytovou situaci ve městě
(chybí údajně cca 1000 bytů)
a současně umožnil zvýšit počet
obyvatel cca na 9000, což by bylo
přínosné i z hlediska daní
a následně i příjmů do rozpočtu
města a samozřejmě i pro celkový
rozvoj společenské a podnikatel-
ské činnosti ve městě.

Výstavbou podzemních garáží
o kapacitě přibližně 330 stání by
areál zabezpečil tak potřebná par-
kovací místa, kterých je v centru
města naprostý nedostatek. Určitá
představa o jednotlivých objek-
tech je podrobněji znázorněna na
prezentačních fotografiích vč.
jejich základního popisu.

Celkové náklady výstavby
budou přesahovat 500 mil. Kč.

Na závěr jednání zastupitelstva,
konaného dne 9. 5. 2007 pan sta-
rosta informoval, že se přípravou
vyhlášení výběrového řízení na
realizaci výstavby občanské vyba-
venosti v prostorách bývalé Fruty
a stanovením podmínek výběrové-
ho řízení bude zabývat rada města
tak, aby tyto návrhy mohly být
projednány a schváleny na zasedá-
ní zastupitelstva dne 20. 6. 2007.

Tak to i vyplývá ze zápisu
z květnového jednání zastupitel-
stva.

Předem se čtenářům a občanům
omlouvám, neboť v realitě mohou
být mé některé informace již pře-
konány výsledky červnového
zasedání rady a zastupitelstva
města vzhledem k redakčnímu 
termínu odevzdání článku.

Ing. Petr Gregor
zastupitel - iniciátor 

a autor záměru,
předseda kontrolního výboru

Vážení spoluobčané,
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Pane starosto Jiří Havelko,
musím reagovat na váš článek
v Listech 6/2007 „Proč jsem
neodstoupil!“ V úvodu uvádíte, že
jste si můj článek v květnových
Listech přečetl se zájmem. Kdyby
tomu tak bylo, musel byste reago-
vat na ty stěžejní důvody, které
tam uvádím, proč jsem odstoupil.
Pro oživení uvedu podle Vás
„snůšku polopravd“. Nesouhlas
s vytvořením druhého místa
zástupce starosty a zdůvodnění,
proč k tomu došlo. Nesouhlas 
se zvýšením poplatků za odvoz
odpadků, protože částka vynalo-
žená na provoz kanceláře druhého
zástupce starosty by zvýšené
náklady za odvoz odpadu mini-
málně čtyři roky pokryla a pod-
trhl jsem, že celá operace byla
provedena neprofesionálně. Dal-
ším důvodem bylo, že mi chybí

i jiné složení rady. Zmínil jsem se
o ideologické podjatosti a na tom
se nic nemění. Ve Vaší reakci jste
to jen potvrdil a k tomu ještě
s dobrou znalostí dějin KSČ.
Největší problém, který jsem
uvedl je, že za ty roky v zastupi-
telstvu si strašně moc pamatuji
a některé věci nedokáži „strávit“.
Pokud byste, pane starosto, měl
zájem, mohu je na stránkách Listů
zveřejnit.

Z uvedených důvodů mé rezig-
nace jste ani jeden nevyvrátil
a nepotvrdil, že jsem napsal polo-
pravdy. Je třeba to vyvrátit argu-
menty a ne ideologickou nálep-
kou, že jsem kandidoval jako
nestraník za KSČM. Do práce
zastupitele jsem nikdy netahal
politiku ani nikdo z MěV KSČM
mi ji nevnucoval. Kdyby tomu tak
bylo, jen stěží bych na květnovém

zastupitelstvu obdržel věcný dar
a poděkování za kvalitní práci
v uplynulých letech.

Pane starosto Jiří Havelko, nyní
k Vašemu lživému a ničím nepod-
loženému výroku, že příčiny
rezignace vidíte v neúspěšné kan-
didatuře na tajemníka městského
úřadu.

Pro upřesnění na tajemníka
není kandidatura, ta je na členy
městské rady, ale je výběrové říze-
ní. Výběrového řízení jsem se
zúčastnil před sedmi a respektive
před pěti lety a musím vám sdělit,
že v prvním z pěti a ve druhém
z jedenácti uchazečů jsem vyšel
jako vítěz. Proč jsem nebyl do
funkce tajemníka ustanoven?
Postarali se o to zástupci strany
modré barvy - stačil důvod, že
jsem byl zastupitelem jako nestra-
ník za KSČM!

Kdyby mi šlo o to, abych se za
podpory stranických kolegů
a zastupitelů z jiných stran stal sta-
rostou, stačilo v prosinci 1999 na
nabídku říci ano. Chtěl jsem při
výběrových řízeních dokázat, že
na to mám, že bych pro MěÚ byl
přínosem. Bohužel zvítězila ideo-
logická podjatost.

Máte pravdu, že na některé věci
veřejné máme názory, ale o těch
napíši někdy jindy. Vždy jsem
jako zastupitel hájil zájmy našeho
města a budu i jako občan.

Pane starosto Jiří Havelko, na
závěr bych Vás chtěl požádat,
abyste psal a informoval tak, aby-
ste neubližoval a čtenáře Listů
nepřiváděl v omyl, zkrátka pravdi-
vě. Na faktech jsem uvedl, že jste
v článku „Proč jsem neodstoupil“,
tak nečinil.

Ján Šturm

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

Přistavení velkoobjemových kontejnerů dle rozpisu na rok 2007.
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa
majetku tel. 325 510 231.

referent SM Černá B.

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

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

Provozní doba:
Po: 9:00 - 12:00 13:00  -  17:00
St: 9:00 - 12:00 13:00  -  17:00
So: 9:00 - 12:00

Přistavování kontejnerů v měsíci
červenci 2007 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

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

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

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

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

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

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

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

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

l. sobota:
7.7.2007

3. sobota:
21.7.2007

3. pondělí:
16.7.2007

3. úterý:
17.7.2007

3. středa:
18.7.2007

3. čtvrtek:
19.7.2007

3. pátek:
20.7.2007

Přistavování kontejnerů v měsíci
srpnu 2007 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

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

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

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

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

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

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

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

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

l. sobota:
4.8.2007

3. sobota:
18.8.2007

3. pondělí:
20.8.2007

3. úterý:
21.8.2007

3. středa:
15.8.2007

3. čtvrtek:
16.8.2007

3. pátek:
17.8.2007

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

Kříženec něm. ovčáka a pitbula 
č. 60
- pes, 2 roky, barva černá, přátel-

ský, vhodný na zahradu

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

do bytu, povahy klidné

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

náprsenkou, vhodná na hlídání,
ostrý pes

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

pejsek, vhodný k dětem

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

přítulné a hodné štěně

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

Pudl č. 32
- pes, 2 roky, barva bílá, veselý,

hravý, vhodný do domácnosti

Štěně kříženec pitbula č. 36
- pejsek, 6 měsíců, černé barvy,

hravé štěně, vhodné na zahradu

Německý ovčák č. 37
- pes, 2 roky, barva černá 

s pálením, kamarádský, vhodný 
i k dětem 

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

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hrabanov
č.p. 535, tel. 325 551 221, nebo na
tel. 723 342 174 p. Čápová. V útul-
ku jsou umístěni i pejsci z jiných
měst a obcí, které si můžete přijít
prohlédnout. Doba pro návštěvy
útulku je PO - ČT 8.00 - 13.00, PÁ
8.00-12.00 a každou první sobotu
v měsíci od 9.00 - 11.00 hodin.

Noví majitelé, kteří se ujmou
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 B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

množí se dotazy a žádosti
ohledně přidělení laviček
k domům na sídlištích.

Odbor správy majetku insta-
luje lavičky pouze na veřejná
prostranství, tzn. v parcích
(nám. B. Hroz-ného, Husovo
nám., u Plusu, Ve Skále apod.)
a zajišťuje i jejich údržbu.

Lavičky, které město vyřadí
z evidence (obnova laviček),
lze na základě žádosti přidělit
vlastníkům bytových jednotek,
ale veškerá údržba již leží na

jejich bedrech. V současné
době žádnými vyřazenými
lavičkami město nedisponuje.

Lavičky ve špatném technic-
kém stavu byly ze sídlišť od-
straněny vždy po upozornění
vlastníků byt. jednotek nebo
zastupitelů města.

Městský mobiliář u dětských
pískovišť, včetně laviček, spra-
vuje odbor školství a kultury.

Za odbor SM
Vrbová Lenka

Vážení spoluobčané,
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ČERVENEC + SRPEN
Kino Café Bar HOGO FOGO

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

e-mail: alesh@hogo.cz
otevřeno st-so 18:00-24:00,

ne 15:00-22:00 

L E T N Í  K I N O  
- začátky představení 21:30, 

od srpna 21:00
- v zámeckém parku, 

vstup bránou naproti škole
- v případě nepříznivého počasí budou

představení přesunuta do kina na náměstí
- nedělní představení pro děti jsou stále 

v kině na náměstí

Č E R V E N E C

čt 5.7. 21:30 
PIRÁTI Z KARIBIKU 
- NA KONCI SVĚTA

pá 6.7. 21:30
SPIDER-MAN 3

so 7.7. 21:30
NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ 

LINKOU - projekt 100

st 11.7. 21:30
SHREK TŘETÍ

čt 12.7. 21:30
BESTIÁŘ

pá 13.7.
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

- začátek 20:00 
- lístky v předprodeji za 150,- / 

na místě 180,-

so 14.7. 21:30
DIVOČÁCI

ne 15.7. 15:00
ROBINSONOVI
v kině na náměstí 

st 18.7. 21:30
ROMING

čt 19.7. 21:30
HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL

pá 20.7. 21:30
300 : BITVA U THERMOPYL

so 21.7. 21:30
MECHANICKÝ POMERANČ 

- projekt 100

ne 22.7. 15:00
OŠKLIVÉ KAČÁTKO A JÁ 

- v kině na náměstí

čt 26.7. 21:30
TAJNOSTI

pá 27.7. 21:30
PIRÁTI Z KARIBIKU 
- NA KONCI SVĚTA

so 28.7. 21:30 
... A BUDE HŮŘ

S R P E N  

čt 2.8. 21:00 
APOCALYPTO

pá 3.8. 21:00
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO

KRÁLE

so 4.8. 21:00
ROMING

st 8.8. 21:00
RENESANCE

čt 9.8. 21:00
TAJNOSTI

pá 10.8. 21:00
SUNSHINE

st 15.8. 21:00
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO

NASAZENÍ

čt 16.8. 21:00
PUSINKY

pá 17.8. 21:00
SMRTONOSNÁ PAST 4

so 18.8. 21:00
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK

čt 23.8. 21:00
SIMPSONOVI VE FILMU

pá 24.8. - so 25.8.
V RYTMU AFRIKY

- promítání foto/video z Afriky, vernisáž
fotografií

- work-shopy žonglování a bubnování
- africká jídla, prodej fair-trade výrobků

- hudba, film

pá 31.8. 21:00
EDITH PIAF

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

KINO
CAFÉ BAR

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

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

7.7. Válkovo kočovné divadlo
- odpolední pohádka pro děti

- večerní představení pro dospělé

v letním kině v zámeckém parku

8.7. Slavnosti Labe
od 15,00 hod. v areálu Veslařského klubu

12.-15.7. Výstava Květy

Výstaviště

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

24.8.-25.8. V rytmu Afriky
hudba, film, vernisáž, work-shopy, …

kino na Husově nám. a letní kino

25.8. Slavnosti hraběte Šporka
zámecký park, Byšičky

1.9. Cyklistický výlet „Ve stopě Emila Zátopka“
v 8,30 hod. od kostela

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

na www.otomtoje.cz.

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

Francois-Marie Arouet Voltaire

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

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Vlasta Závodníková

paní Marie Nováková
paní Květoslava Jeníková

85 let
paní Marie Zelbová
paní Anna Černá

paní Jiřina Synková

90 let
paní Květoslava Borecká

93 let
paní Anežka Falcmannová

Válkovo
kočovné divadlo

7 .  Č E R V E N C E  2 0 0 7
v letním kině v zámeckém parku (v příp. 

nepříznivého počasí v kině na Husově náměstí)

od 15,00 hod. „Čert to nemá nikdy lehké“
pohádka pro děti

od 19,00 hod. „Komedie o chytrosti“
komedie pro dospělé

V S T U P N É  D O B R O V O L N É

ŠPORKOVSKÝ CYKLISTICKÝ OKRUH

1. září 2007
Zveme Vás na oblíbenou akci Slavnosti hraběte Šporka, kdy náš hrabě dává
volno svým poddaným k poznávání okolí.

Trasa cca 36 km:
střelnice Sporck Stará Lysá - Zelená bouda - stadion v Houštce, síň Emila
Zátopka - Košíkářské muzeum Čelákovice - restaurace El Paso

Mimořádná „crazy“ vložka:
běh na jedno kolo o pohár „Ve stopě Emila Zátopka“ s ceremoniálem vyhlá-
šení vítěze. Nelze běžet v cyklistických botách se špunty!

Občerstvení:
svačina cestou, oběd El Paso Čelákovice cca 13.30 hodin

Čas:
start u Černých vrat, rozchod individuální po obědě s muzikou Druhej dech
do 15.30 hodin

Přihlášky:
přijímá sl. Magda Horčičková na Městském úřadě, odbor městského investo-
ra ve 2. patře spolu s přihláškou ke startu „závodu na Zátopkovo kolo“.
Zápisné 120 Kč, uzávěrka přihlášek ve středu 29. srpna.
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Město Lysá nad Labem
a Farní sbor Českobratrské církve evangelické

pořádají u příležitosti státního svátku
slavnost k památce

MiSTRA
JANA HUSA

Jiří Havelka, starosta města
Pavel Keřkovský, Evangelická teologická fakulta UK

Vít Andršt kvartet, jazz

Položení kytice u Husovy busty

pátek 6. 7. 2007 od 18,00 hod.
ve dvoraně Evangelického sboru

na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

K letošnímu jubilejnímu 10.
ročníku NONSTOP čtení pod
záštitou primátora hlavního města
Prahy MUDr. Pavla Béma se při-
pojila 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
Jaroslava Haška. Pro naši kniho-
vnu to byla velká premiéra. Ke
„čtení“ jsme se připojili 29. květ-
na 2007 ve 14 hodin. Celkem se
do 16. hodiny vystřídalo 8 čtenářů
a zároveň obdivovatelů spisovate-
le Jaroslava Haška. Mezi nimi
nechyběli zástupci města, spole-
čenského a kulturního života
v Lysé nad Labem. Jmenovitě se
zúčastnili: paní Marcela Chloup-
ková, Dana Kolmanová, Marie
Nováková, Václava Šolcová a pá-
nové Jaroslav Minařík, Pavel
Porochnanec, Jan Řehounek
a Bedřich Stehno. V upomínku si

domů odnesli pamětní odznaky,
které jim budou připomínat pří-
jemně strávené odpoledne v naší
knihovně.

Celý projekt byl přenášen
kamerou do internetové sítě, kam
se posluchači z celého světa mohli
on-line připojit. Tímto se naše kni-
hovna zařadila k takovým místům,
ze kterých 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 ne-
bylo ojedinělou akcí tohoto druhu,
a že byla založena nová tradice, na
kterou navážeme i v příštím roce.

Závěrem patří velké poděková-
ní za zapůjčení veškerého technic-
kého vybavení a pomoci při reali-
zaci této akce společnosti
System602, a.s..

Za Městskou knihovnu
Michaela Baštecká

NONSTOP 2007 
- 10. ročník čtení

Pocta Jaroslavu Haškovi
Již v průběhu loňského zavádě-

cího ročníku Polabských variací
náš organizační tým promýšlel, na
jaké akce se zaměříme v roce
2007. Nechtěli jsme dělat obsaho-
vě druhé Šporkovské slavnosti ani
nic podobného. Chtěli jsme se
zaměřit na ty věci, které jsou
našemu smýšlení nejbližší a které
nám zde chybí. Velikou výhodou
v pořádání variací nám byla pod-
pora města Lysá nad Labem
i Středočeského kraje, bez jejichž
finanční pomoci by to samozřej-
mě v takovém rozsahu nešlo. 

A co jsme pro vás připravili?
Pro Lysáky možná nezvyklé hlav-
ní téma: „Krásný sloh - gotika“. 

Prvně se s gotikou seznámíme
v rámci Dnů evropského dědic-
tví o víkendu 15. a 16. září
v doprovodných programech
k vybraným památkám. Letošní
centrum dnů bude v prostorách
Polabského muzea Poděbrady -
Muzea B. Hrozného. Dny poté
uzavře autobusový „Zájezd za
vykopávkami“ v sobotu 22. září.

Tradiční pod-
zimní koncert bude
letos dříve, v neděli
7. října. Uslyšíme
pro nás netradiční
gotickou hudbu
v podání souboru
Karmína.

Další program bude věnován
Dni stromu. Jako v loňském roce,
i letos předpokládáme společnou
výsadbu stromů. Na neděli 28.
října plánujeme pozvat zajíma-
vou osobnost, s jejíž pomocí
opět zkrášlíme část města.

Závěr variací bude patřit
baroknímu divadlu v podání
souboru Geisslers Hofkome-
dianten z Kuksu. Zájemci jej
budou moci zhlédnout v prosto-
rách nově zrekonstruovaného
čínského pavilonu na Čihadlech
v neděli 11. listopadu.

Podrobnosti k jednotlivým
akcím budou zveřejněny v zářijo-
vých Listech.

Za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda

Polabské variace 2007

L E T N Í  K I N O  V  Z Á M E C K É M  P A R K U

pátek 13. 7. 2007

ROBERT KŘESŤAN
A DRUHÁ TRÁVA

- začátek 20.00 hodin
- lístky v předprodeji za 150,- / na místě 180,- Kč

Dne 16. 5. 2007 naše škola
oslavila 45. výročí založení
Zvláštní školy v Lysé nad Labem.
Od rána byla škola připravena při-
vítat bývalé učitele a žáky, rodiče
a veřejnost. Nabídli jsme hostům
ukázky výrobků našich žáků, naše
třídy, fotografie mapující historii
i současnost naší školy. V 10
hodin vystoupili naši žáci s připra-
veným programem. Zpívali, hráli
na flétnu, tančili, hráli pohádky

a recitovali. Děvčata cvičila aero-
bik. Děkuji všem vyučujícím,
kteří s žáky připravovali vystoupe-
ní. Byli jsme všichni potěšeni, že
přišlo hodně lidí, bývalí učitelé
i pracovníci školy, žáci, rodiče,
zástupci některých škol i zástupci
našeho města. Děkujeme p. Mar-
cele Chloupkové, která přinesla
našim žákům sladkou odměnu.

Mgr. Irena Dlabolová,
zástupkyně školy

Naše oslava
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Žáci z pěveckého sboru
Fontána při ZŠ B. Hrozného při-
pravili vystoupení pro obyvatele
domova důchodců. Ač bylo
vystoupení určeno babičkám k
jejich májovému svátku, kdy se
slaví každou druhou květnovou
neděli Den matek, zhlédli je s
nadšením i dědečkové. Svůj pro-
gram předvedli nejdříve naši
nejmenší prvňáčkové a druháčko-

vé, poté zazpívali naši starší zpě-
váčci. Svými písničkami potěšili
všechny posluchače. Dětem podě-
kovali nejen obyvatelé svým
potleskem, ale též personál
Domova na zámku v Lysé nad
Labem. Bylo to velmi příjemné
odpoledne pro všechny. 

Pěvecký sbor „Fontána“
pod vedením paní učitelky

Lenky Kremlíkové

Vystoupení v Domově
důchodců

Dobrou tradicí naší školy je
pořádat jednodenní exkurze za
poznáním k našim sousedům.
Letošní školní rok jsme vyrazili
už na druhý zájezd. Ten první se
uskutečnil do předvánočních
Drážďan a tento mířil do blízkého
a velmi významného okolí tohoto
města. Vydali jsme se na cestu
v pátek 18. května. První zastáv-
kou byla starobylá Míšeň. Naše
kroky směřovaly nejprve do
manufaktury na výrobu slavného
porcelánu se světovou značkou
dvou modrých zkřížených mečů.
V jednotlivých dílnách nám
zaměstnanci porcelánky předvedli
všechny fáze výroby - od zpraco-
vání kaolinu až po finální glazova-
ný produkt. Pak jsme všechnu tu
nádheru obdivovali v místním
muzeu. Před odjezdem jsme se
prošli křivolakými uličkami staré-
ho města a vyšplhali na hradní

kopec s velkolepým hradem Al-
brechtsburgem a Dómem. Byl
odsud krásný výhled na řeku Labe
a vinice v okolí.

Další zastávkou byl pohádkový
zámek Moritzburg. Stojí na ost-
růvku uprostřed jezera a je přesně
takový, jak ho známe z pohádky
O Popelce. Prostě nádhera.

Třetí zastávkou byly Drážďany,
tentokrát za krásného, skoro letní-
ho počasí. Prošli jsme centrum
a nábřeží a také jsme navštívili
obchodní domy. Nakoupili jsme
dárečky a upomínkové předměty.
Vrátili jsme se utrmácení, ale spo-
kojení, viděli jsme opravdu hodně.
Počasí nám přálo, takže naše
cestování nemělo chybu. Kam to
bude příště? Vídeň, Norimberk
nebo Pasov?

Žáci ZŠ B. Hrozného,
Lysá nad Labem

Exkurze do Míšně,
Moritzburgu a Drážďan

Ve dnech 4. - 8. 5. 2007 jsme
navštívili Toskánsko - italskou
oblast proslulou uměním, historií
a působivou scenérií. Jelikož se na
naší škole vyučují i umělecké
předměty, stala se cílem našeho
poznání právě architektura.

I když jsme měli na prohlídku
jen tři dny, stihli jsme navštívit
mnoho zajímavých míst. V koste-
le Santa Croce jsme se zatajeným
dechem přistoupili k hrobkám
významných umělců, na náměstí
Signorie jsme zhlédli kopii sochy
Davida a v městečku San Gimig-
nano jsme obdivovali jeho jednot-

nou středověkou architekturu.
Mimořádně okouzlující nám při-
šlo i město Siena - malá náměstí,
strmé uličky, pomalé a klidné
tempo života, to vše v nás zane-
chalo nezapomenutelný zážitek.

I přes nepřízeň počasí a vyčer-
pávající zpáteční cestu, kterou
jsme měli před sebou, jsme z Itálie
odjížděli plni dojmů. Na obrovské
umělecké bohatství a úžasnou kra-
jinu Toskánska budeme ještě dlou-
ho vzpomínat.

Lucie Bendlová 1. M,
SOŠ a SOU Lysá nad Labem

SOŠ a SOU Lysá nad Labem
napříč Toskánskem

Koncem března tohoto roku
vyhlásil Spolek pro rozvoj města
Lysá nad Labem soutěž na logo
svého spolku. Záštitu nad soutěží
převzal poslanec Evropského par-
lamentu Mgr. Hynek Fajmon.
Soutěž byla zveřejněna v Listech
města Lysá nad Labem a okolí
a určena byla pro osoby starší pat-
nácti a mladší devatenácti let
s trvalým bydlištěm v Lysé n.
Labem nebo navštěvujícím někte-
rou z místních škol.

V termínu
byly radou
Spolku přija-
ty čtyři návr-
hy. Autorem
v í t ě z n é h o

návrhu je Vladimír Zdražil z Lysé
n. L., student gymnázia v Nym-
burce. Komise ocenila především
jednoduchost a barevnou kombi-
naci návrhu.

Pro vítěze je připraven dvou-
denní poznávací zájezd do
Evropského parlamentu ve Štras-
burku a peněžitá odměna ve výši
2000 Kč.

Vladislav Šťastný,
předseda Spolku

Spolek pro rozvoj města 
Lysá nad Labem má své logo

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

J. A. Komenského 1534, Lysá nad Labem 
se bude konat ve dnech:

30. srpna 2007 14-17 hod.
31. srpna 2007 8-13 hod.
3. září 2007 7.30-13 hod.

Počet přijatých dětí bude omezen vyčerpáním kapacity ŠD.
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V úterý 29. května proběhlo již
potřetí v Městské knihovně Lysá
n. L. pasování prvňáčků na rytíře
řádu Čtenářů. Královna Abeced-
ka I. společně s dvorní dámou
a šášou pasovali pět tříd prvňáčků,
celkem okolo 120 dětí. Děti před-
vedly své čtenářské umění, krá-
lovna přečetla pasovací formuli
a už nic nebránilo tomu, aby byli
prvňáčci pasováni mečem na rytí-
ře. Každý rytíř obdržel záložku do
knížky s klíčkem, letos se žlutým,
který pomyslně otevírá všechny
knížky. Královna také poděkovala
třídním učitelkám prvních 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 mož-
nost procvičovat své čtenářské
schopnosti. Děti mají půjčování
knih a časopisů zdarma. Akci jsme
zdokumentovali na fotografiích.
Rodiče, kteří mají zájem, si
mohou prohlédnout fotografie buď
na webových stránkách knihovny
(www.knihovnalysa.cz) nebo pří-
mo v knihovně, kde jim je může-
me zkopírovat na CD. Jménem
knihovny děkujeme také městu
Lysá n. L. za finanční podporu
této akce. 

xxx

Pasování prvňáčků na čtenáře
dne 29. 5. 2007

Každý čtvrtek se scházíme
v Základní umělecké škole F.
A. Šporka za účelem si spolu
pěkně zahrát, pobavit se, ,,občas"
natrénovat nějakou tu písničku na
koncert. Ale poslední tři měsíce se
tyto důvody rozšířily ještě
o povinnost nacvičit repertoár na
soutěž jazzových orchestrů
základních uměleckých škol.
Skládala se ze tří kol: okresní,
které se konalo stejně jako krajské
v Poděbradech a kterými jsme bez
problémů prošli vždy s 1. místem
s postupem, a z celostátního.

Všichni jsme se moc těšili, byla
to pro nás čest a nesmírná zkuše-
nost zúčastnit se tak velkého
a důležitého hudebního klání.

Dne 8. 6. 2007 v 8.00 hodin
před Eurestem jsme nastupovali,
ještě dost rozespalí, do autobusu,
který měl naši hvězdně obsazenou
kapelu - Jitka Černohorská, Milan
Janoušek, Rebeka Vejnarová,
Vašek Flídr, Jana Flídrová, Ema

Klementová, Lucka Čepičková,
Ota Nauč, Kuba Zajan, Vojta
Černý, Martin Blažek, já a samo-
zřejmě pan učitel Vítek Andršt -
odvést do Litvínova, kde se ode-
hrávalo republikové (celostátní)
kolo zmiňované soutěže. Cestu
tam jsem prospala a probudila se
až mezi kopečky Krušných hor. Po
obídku, zmrzlině a poslechu ostat-
ních kapel, co hrály před námi,
jsme se šli koneč-
ně rozehrát,
ladit.... upravit,
navzájem se
povzbudit a šlo se
na věc. Z výkonu
jsme měli dobrý
pocit. Přijeli nás
podpořit dokonce
i pan starosta
Lysé pan Jiří
Havelka a také
paní ředitelka
,,ZUŠky“. 

Pak následo-

valo už jen čekání na vyhlášení
výsledků a verdikt poroty, která to
neměla vůbec jednoduché. A po
večeři to přišlo! Všichni jsme se
nahrnuli do hezkého prostorného
sálu divadla kulturního komplexu,
ve kterém se vše odehrávalo,
a začalo vyhlašování.

Naše Jazz orchestra ZUŠ Lysá
nad Labem se umístila na 5. místě
ze sedmi statečných, což je pro

nás velký úspěch. ,, Jsme 5. nej-
lepší orchestr v republice!" všich-
ni volali. (V kategorii středních
orchestrů do 16ti let).

Tímto bychom chtěli poděkovat
Vítu Andrštovi a celé ,,ZUŠce“ za
nesmírnou podporu a vůbec za
všechno.

Katka Brázdová 
a Jazz orchestra Lysá nad Labem

Těžká cesta k vrcholu

Beletrie pro dospělé
Krásné lži - L. Unger, Pátý jez-

dec - J. Patterson, Rock mého živo-
ta - O. Neff, Simon Výtažník -
P. Cimpoesu, Průvodce po
Zeměploše - T. Pratchett, Slabost
pro každou jinou pláž - D.
Zábranský, Kdo tě zná - M. H.
Clark, Peníze od Hitlera -
R. Denemarková, Vyjednávač -
P. Frýbort, Záhada kamene mudrců
- J. Bauer, V krvi a sněhu - L.
Kessler, Obsazeno - V. Nosková,
Kabinet kuriozit - J. D. Preston,
Čekárny mého života - L.
Reinerová, Temná zima -
A. McNab, Nemáme na vybranou -
A. Lustig, Na cestách - A. Born,
Andělé všedního dne - M.
Viewegh, Tanec na hrobech - M.
Waltari, Když chci zabít manžela -
I. Fuchsová, Muž na vlastní stopě -
I. Kraus, Miláčkové chřestýši
a jiné ženské horory - I. Klíma,
Nezkrotná královna - J. Plaidy,
Attila - W. Napier, Cesty z rodného
kruhu, Žít na vlastní pěst -
V. Řeháčková, Miluji tě, vole! -
S. Rudolf, Kámen v okně - R. Ráž,

Deník nemožné matky - S. Cal-
man, Řeka bohů IV. W. A. Smith,

Naučná lit. pro dospělé:
Proč se říká? - S. Kovářová,

Hitlerův pianista - P. Conradi,
Zamrzlá evoluce - J. Flegr, První
pomoc na cestách, Památky UNE-
SCO, 100 nej, Tajemství budouc-
nosti, Cvičení s miminkem,
Objektiv má 20 let - T. Šponar,
Skoro jasno, Lehké třítisícovky ve
východních Alpách, Bojové tech-
niky středověku, 

Beletrie pro děti:
Myši patří do nebe - I. Procház-

ková, Muminí moudra - T.
Jansson, Šarlotina pavučinka - E.
B. White, Lentilka pro dědu Edu -
I. Březinová, Já chci taky do školy
- A. Lindgren, Teta to zase plete -
I. Březinová, Nauč mě mluvit,
Dětem - J. Lada, Pěkně podle abe-
cedy, Cukrová vata - J. Wilson,
Čarodějnice Lilli čaruje - knister,
Pozor jede Noddy, Kočka Linda,
poklad rodiny - M. Zinnerová,
Pomáhej svým kamarádům.

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Komedie: Moje superbejvalka,
Noc v muzeu, My dva a křen          
Napětí: Pravidla lži, To není můj

život, Sejmi eso, Zastav a nepřeži-
ješ, Parfém
Historický: Marie Antoinetta

Nové videokazety ve videopůjčovně
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Představujeme...

Vážení čtenáři,
I v tomto prázdninovém čísle

vám chceme představit dalšího
z obyčejných lidí, kteří nedělají
až tak obyčejné věci. Lidi, kteří
vkládají do pomyslné mozaiky
života pestrá sklíčka. Tentokrát
úplně ne tak pomyslně, protože
člověk, kterého vám v Listech
představíme, zkrášlil část naše-
ho města a vtiskl jí zcela nový
rozměr.

Určitě všichni, alespoň občas,
využijeme k cestování služeb
Českých drah. Naše lyská želez-
niční stanice má několik let nový
podchod. Ten určitě po svém
otevření splňoval všechny para-
metry, ale byl trochu smutný
a jednotvárný. Dnes je krásně
vyzdobený malbami. S nápadem
vymalovat lyský podchod a zpří-
jemňovat tak lidem všední dny
přišel Jan Kořista v projektu
nazvaném Galerie v průvanu.

Je rodilým Lysákem, na
Karlově univerzitě nedávno
dokončil studia na Filozofické
fakultě, své znalosti germanisti-
ky, jazykovědy a fonetiky si pro-
hluboval i v Kolíně nad Rýnem,
má za sebou řadu odborných
seminářů a také studium podni-
kové ekonomiky, diplomacie
a dalších oborů. A jelikož tomu
nedávno byl právě rok, co zapo-
čala lyská Galerie v průvanu,
přišlo nám zajímavé zeptat se
s odstupem autora tohoto pro-
jektu, zda splnil jeho představy
a taky, aby nám, jako
i ostatní, řekl něco
o sobě.

Co vás přivedlo na ná-
pad zkrášlit nástěnnými
malbami lyský železniční
podchod?

V létě 2005 jsem se
zúčastnil semináře Nadace
Roberta Bosche poblíž
Vídně. Seminář byl určen
mladým lidem ze střední
a východní Evropy. Jeho
cílem bylo, aby tito lidé

udělali ve svém okolí ve volném
čase něco zajímavého. Právě na
tom semináři to všechno začalo.
Tématicky to nebylo nějak omeze-
né. A já, vzhledem k mým
zájmům o železnici a veřejné pro-
story, jsem se rozhodl pro pod-
chod.

To znamená, že máte vztah
i k výtvarnu?

Osm let jsem navštěvoval
výtvarku v lyské základní umělec-
ké škole. A tenhle projekt je tako-
vý můj návrat k výtvarnému umě-
ní a malování.

Takto to vypadá, že jste se
domluvili s partou kamarádů
a dětí, koupili si barvičky a šli na

to. Ale ve skutečnosti realizace
takovéhoto projektu musela být
velmi náročná. Jak vlastně pří-
prava probíhala a kde jste sehnal
finanční prostředky?

Část prostředků jsem na tento
projekt dostal přímo z Nadace
Roberta Bosche. Sehnání dalších
peněz už bylo na mně. Přispělo
město, České dráhy a pomohly
nám i firmy slevami na materiálu
a barvách. Musím říct, že město
i dráhy byly od samého začátku
velice vstřícné a podporovaly nás.

Na celém projektu ochotně spolu-
pracovalo mnoho lidí, kteří odved-
li obrovskou práci.

V týmu „pomocníků“ jste měl
také Hanu Malíkovou, ta se podí-
lela na výtvarných návrzích?

Ano. Paní učitelka Malíková
vedla výtvarnou sekci, kde se
scházeli vyučující výtvarné
výchovy ze všech lyských škol
a zástupkyně školek. A ti připravi-
li návrhy. Takže vymysleli pro
polovinu podchodu vagonky
a mašinky. To měly na starosti jed-
notlivé školy. Druhá polovina pro-
stor byla určena veřejnosti, pro tu
část vymysleli rámec také výtvar-
níci, aby vše do sebe pasovalo.
Podařilo se nám zapojit i Domov

na zámku.

Akce byla
velmi úspěšná
a při ní
samotné se
p o d c h o d e m
téměř nedalo
ani projít,
jaký byl
obrovský zá-
jem. Jak se na
Galerii díváte
s ročním
o d s t u p e m ?
Splnila váš
záměr, že
kromě zkráš-
lení tohoto

místa přinese i to, že tyto prostory
přestanou vandalové ničit?

To byla taková moje deziluze.
Jak vidíte, stalo se na několika
místech. Poškozené to za ten rok
bohužel je. Což je podle mě doce-
la prohra.

Dobře, ale věc má i druhou
stránku. Lidé, kteří jezdí denně
vlakem, výzdobu berou jako pří-
jemnou estetickou kulisu. A ti,
kteří do Lysé nejezdí tak často,
náš podchod velmi obdivují,

zastavují se a prohlí-
žejí si všechny ty
krásné obrazy
a obrázky.

Ano, to je uspo-
kojující a jsem tomu
rád, přijde mi to
parádní! A taky
přece jenom, není to
poničené až tak
moc. Výtvarníci ná-
vrhy dělali právě
tak, aby se menší
poškození mezi
obrázky ztratilo.

Kolik metrů čtverečních se při
Galerii v průvanu vymalovalo
a kolik se spotřebovalo barvy?

Bylo to kolem 2000 metrů čtve-
rečních a spotřebovali jsme asi
350 kilogramů barev.

Počítáte do budoucnu s něja-
kou obnovou podchodu neboli
Galerií v průvanu číslo dvě?

S tím já sám nepočítám. Teď
v létě chceme s pár kamarády
opravit a domalovat nějaké drob-
nosti a tím to uzavřít. Já jsem ten
projekt udělal, aby byl jako příklad
pro lidi, že lze něco uskutečnit…
Obzvlášť, když máte kolem sebe
partu nadšenců, kteří pomůžou.

Chystáte nějaké další projekty
a co váš volný čas?

Další projekt s mým volným
časem souvisí, chtěl bych tady
v Lysé založit walking klub.
Walking je vlastně rychlá chůze.
A také v Lysé spravuji diskusní
fórum na internetu.

To jsme se dostali k vašim záli-
bám. Co ještě vás baví?

Kromě turistiky a internetu je to
cestování, rád poslouchám world
music nebo elektronickou hudbu,
podívám se na dobrý sci-fi seriál
nebo film, rád zajdu i na koncert
nebo výstavu. A teď po absolvová-
ní školy se těším, jak začnu žít,
budovat si kariéru, chci se naučit
vše potřebné pro život (včetně
vaření), scházet se s přáteli…

A mně nezbývá, než tomuto
čerstvému absolventovi Karlovy
univerzity popřát, ať se i další
etapa jeho života vydaří. Ať se mu
podaří založit walking klub a třeba
nás za několik let znovu překvapí
a potěší dalším zajímavým projek-
tem.

Jana Křížová (jzk)
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Se zájmem a rozumnou závistí
jsem přečetl články v novinách
o královském průvodu a uložení
„říšských korunovačních klenotů“
na hrad Karlštejn. Akce stála
sedm milionů korun. 

Také my v Lysé máme svého
„Karla“. Barokní šlechtic Franti-
šek Antonín hrabě Špork před
třemi sty lety absolutně převyšo-
val úroveň své doby a pomineme-
li jeho aktivity na panství Kuks,
zanechal v našem okolí pořádný
kus staveb a kultury. Jeho nábo-
ženská tolerance vyvolávala běs-
nění ortodoxního vládnoucího
náboženství a i kvůli tomu Šporka
romanopisci (Alois Jirásek, Josef
Svátek a další) použili - řečeno
dnešní terminologií - jako příklad
protitotalitního smýšlení. A byť
byl přísným pánem, jeho panství
prožívala ekonomický rozkvět.
Jak jinak by mohla vzniknout
lidová píseň Okolo Lysý, v níž sly-
šíme povzdech „hrabě Špork tam
býval, po Labi jezdíval, kde jsou
ty časy“.

Má-li region zajímavého rodá-
ka, nejen se s ním chlubí, ale
v dnešní době i komerčně využívá
k posílení cestovního ruchu.
Vzpomínka na našeho uměními-
lovného hraběte v podobě Slav-
ností hraběte Šporka, které před
jedenácti lety vymyslelo několik
romantiků (mimo jiné paní
Beníková a Řeháková - ředitelky
zámeckých institucí, pan učitel
Starý, paní J. Křížová, pan V. Ko-
leška, paní Zahrádková za kniho-
vnu či paní Čančíková za muze-
um), by nemuselo mít jen nostal-
gický charakter, ale i obchodní.
Co tomu brání?

V první řadě termín hlavní
slavnosti na zámku. Poslední
prázdninový víkend není šťastný.
Těžko se dává dohromady pro-
gram, účast prodejních stánků
i návštěvníci. Stačil by jediný
týden posunu a zahájení školního
roku by odstranilo řadu poblémů.
Dlouholetá rezervace prostoru pro
Běh zámeckou zahradou bohužel
nedovolí souběžné pořádání
Slavností. Posun o dva týdny je
trochu riskantní kvůli počasí, ale
protože jde o denní akci, snad ne
příliš. Ostatní dvě akce mají ter-
míny vyhovující: poslední srpno-
vá sobotní noc v Byšičkách přilá-
ká až tisícovku návštěvníků
a Šporkovský cyklistický okruh
v první zářijovou sobotu snad ani
více účastníků nesnese, než kolik

je běžně přihlášených.
Problém je tedy na zámku.

Přesto si nemůžeme na účast na
hlavní slavnosti stěžovat.
Zainteresovanost místních spolků
a souborů je příkladná, příjezd
hraběcího páru je nadšeně očeká-
ván minimálně šesti sty „podda-
ných“, program na čestném
nádvoří i v kouzelném prostředí
parku splňují nároky na oduševně-
le strávené rodinné odpoledne.
Pro srovnání: zažili jsme
Svatohubertské šporkovské slav-
nosti na Kuksu, které mají jiné
podmínky, jiné granty, bohatší
sponzory, které dovolují pozvat
třicítku jezdců na koních, uspořá-
dat okázalý raut za statisíce a osl-
nit krásným ohňostrojem. O této
akci lze hovořit uznale, ale i ten
náš chudý podnik v Lysé má svoji
mimořádnou atmosféru s mimo-
řádnou koncepcí, kterou není
třeba měnit, leda doplňovat. Když
pořádají v Mělníku či ve Znojmě
vinobraní, celá koncepce je stavě-
na na průvodu Karla IV. respekti-
ve Václava IV. a na středověkých
řemeslech. Žádná fantazie! A zby-
tek dodají pódiová vystoupení
hudebních skupin s hvězdami. To
se snadno zaplatí z nájmu prodej-
ních stánků, které se o účast derou
v očekávání tisíců návštěvníků.
Aby stánkaři měli zájem přijet,
musela by být zámecká skce celo-
denní, s dostatečnou účastí. Tu my
prodejcům zatím zajistit nemůže-
me, stejně jako honoráře progra-
mů, které publikum přitáhnou. Je
třeba ale zapomenout, že mezi
slavností a Slavností je rozdíl.
Buď chceme nějaký fest nebo
Smetanovu Litomyšl! Přikláním
se k té „Litomyšli“, samozřejmě
v únosné úrovni, protože Špork je
osobnost klasiky. Na to bychom
ale potřebovali finanční injekci
alespoň na pořádnou reklamní
kampaň. Divákům na slavnosti
s Karlem IV. se dostalo 270 Kč na
osobu (7 mil. Kč pro 26 tisíc lidí).
Kdyby pořadatel Spolek rodáků
mohl hospodařit s takovou prů-
měrnou hodnotou, zažije Polabí
nádhernou spádovou podívanou.
Ale i takto děkujeme městu a kraji
za příděl, jehož se tvůrcům dostá-
vá, stejně jako materiální pomoci
a příspěvkům místních dobrodin-
ců, které umožňují Slavnosti hra-
běte Šporka držet nad vodou
k radosti občanů. 
Ing. Bohumil Kolací, scénárista
části Slavností hraběte Šporka

Hrabě Špork - polabský 
Karel IV.

V čase vánočním a pak v obdo-
bí jara vnímám negativně přetlak
různých sportovních či kulturních
akcí ve městě, které organizují jak
jednotlivci, tak kolektivy či spolky.
Je dobře, že se stále „něco děje“, je
kam zajít, kam pozvat přátele, ale
pak se i stane, že v jeden den, ve
stejný čas probíhají dvě i tři akce
souběžně, a tak zpravidla „někdo
přijde zkrátka“, což je velká škoda,
protože všechny akce „stojí“ ve
velké většině na snažení dobrovol-
níků. Snažíme se vytvářet kalendá-
ře těchto akcí, aby k takovým situ-
acím nedocházelo. Myslím, že
jsme se všichni dost poučili i vy-
lepšili, a tak si akce lépe plánujeme
(i když máme stále rezervy!).

Nejinak tomu bylo i v sobotu
16. června, kdy Spolek rodáků
a přátel města Lysá nad Labem
spolu s Městem a řadou četných
sponzorů uspořádal na zámečku
Bon Repos na nedalekých Čiha-
dlech „Květinovou slavnost“.
Nemyslím, že účast veřejnosti byla
velká jen proto, že se právě jiná
akce nekonala. Lákavé četné
pozvánky, plakáty, vyprávění těch,
co již Bon Repos navštívili loni
(koncerty v rámci Polabských vari-
ací Ing. St. Svobody), navíc zajiš-

tění autobusové dopravy z Lysé
a slunné počasí pozvalo snad tisí-
covku! návštěvníků. Zajímavým
poznatkem pro pořádání ostatních
akcí v budoucnu je, že ani vstupné
v rozumné výši nemusí být překáž-
kou návštěvnosti. 

Pozvání přijal i pan starosta
s panem místostarostou z obce
Kuks. Na lyské radnici starostové
obou míst, které spojuje Šporkov-
ská tradice, podepsali dohodu
o partnerství, ve které deklarují
obě místa spolupráci při tradičních
kulturních a jiných akcích, jejichž
pojítkem je především osobnost
hraběte Fr. Ant. Šporka, někdejšího
majitele obou panství.

Protože jsem měla možnost
několikrát se účastnit přípravných
sezení na tuto akcí vím, že za tímto
vydařeným odpolednem se skrývá
mnoho hodin obětavé práce, snaže-
ní a vyjednávání. Samozřejmě
v prvé řadě si vážíme dobré vůle
majitele zámečku p. Buttlera a jeho
souhlasu se vstupem do areálu.
Přijměte, vážení a milí organizáto-
ři, i touto cestou poděkování za
všechny spokojené návštěvníky.
Těšíme se na další akce „z vaší
dílny“.

Marcela Chloupková

Ještě o Bon Repos
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Příští rok si budeme připomínat
devadesáté výročí vzniku Česko-
slovenské republiky. Jistě důstoj-
ně, možná až okázale. Ale co
všechno tomu předcházelo, ta slo-
žitá a často zdánlivě beznadějná
jednání, která byla obtížná, ale
moudře cílevědomá. Na druhé
straně obdobná snaha, vlastně
často bez velkých slov, ale přímo
se zbraní v ruce. Bylo to vzápětí
po vypuknutí první světové války.
Češi a Slováci žijící v Rusku se ve
svých sdruženích víc snažili o zís-
kání samostatnosti pro svou rod-
nou zem. V roce 1914 to bylo
v Kyjevě nejdříve jen 700 přísluš-
níků České družiny. K nim se
postupně přidávali další přicházejí-
cí z domova. Byli to uvědomělí
vlastenci, mnozí i vzdělaní z dobře
situovaných rodin. Bylo jich tolik,
že z těch starodruženíků vznikly
brigády. Nejdříve je rozmísťovali
do ruských jednotek, kde plnili
úkoly vyzvědačů, protože snadno
v rakouských uniformách pronika-
li až do týlu nepřátelských vojsk. 

To nemělo nic společného
s cizineckými legiemi, do kterých
se ukrývali často pochybné živly
žijící v rozporu se zákonem.

V roce 1917 to byla již brigáda
složená ze tří pluků a ačkoliv
nebyla ještě dostatečně vyzbroje-
na a bez opory dělostřelectva, byla
na vlastní žádost nasazena na
frontu při ofenzivě poblíž městeč-
ka Zborov. Do útoku šli ráno 2.
července a během dne pronikli

přes tři linie zákopů. Při svém
rychlém nasazení se slavným
„Urááá“ se míjeli s ruskými vojá-
ky, kteří dezertovali, unaveni se
vraceli do svých domovů smířeni
s osudem, jaký byl obvyklý za
bátušky cara. Naši legionáři nao-
pak byli rozhodnuti vybojovat si
samostatnost a ve svém svatém
nadšení překvapili i všechny

v protějších zákopech.
Když byla ta slavná, vítězná

bitva hodnocena na náměstí
v Kyjevě, předstoupil před šiky
legionářů sám patriarcha celé Rusi.
Poklonil se jim hluboce až po pás
se slovy: „Vyletěli jste jako orli...“
Ano jako orli, ale většinou to byli
Sokolové. Mezi nimi byl také
mladý, vzdělaný filozof Jaroslav

Vilímek z Lysé.
Ve městě byl
horlivým účast-
níkem všeho
kulturního dění.
Hrál s Tylem
divadlo, byl cvi-
č i t e l e m
v Sokole, prostě
vždy a všude,
kde šlo o ryzí
češství. Do
Ruska odešel
jako dobrovol-
ník a tam přijal
jméno Igor. Při
bitvě byl již
podporučíkem,
velitelem jedné
čety. Při patnác-
tém výročí bitvy
nám školákům
vyprávěli přímí
účastníci, jak to
celé probíhalo.
Byli jsme jako
u vytržení. Ti
legionáři totiž
tvrdili, že po
slavné vítězné

bitvě Igor vyběhl nahoru na zákop
a odtud radostně zdravil své vojá-
ky se vzájemným „Nazdár“.
V příštím okamžiku v tichu po té
bitevní vřavě zbloudilá kulka zasá-
hla Igora a ten se zhroutil do záko-
pu, snad jako poslední oběť toho
dne. 

Na svém rodném domě má sku-
tečně umělecky provedenou pa-
mětní desku. Byla však doba, že
na tom štítě nebyla a nechybělo
mnoho, aby zmizela ve sběru.
Jedině zásluhou pracovnice muzea
a skupiny nadšenců z Klubu „D“
byla zachráněna, pečlivě zrestau-
rována a znovu důkladně připev-
něna na čestné místo, kam patří.
Až půjdete na sváteční korzo par-
kem (ale ono se teď už tak ani
nechodí) zadívejte se na ten krás-
ný štít s nádhernou pamětní des-
kou toho, co před 90 lety padl
u Zborova. 

A až se bude slavit sto let od
Zborova, tak budou součástí také
divadelní hry v dokonale řešeném
městském divadle (na místě Fru-
ty). Bude se hrát třeba „Jízdní
hlídka“, nebo „Třetí rota na magi-
strále“, určitě však „Plukovník
Švec“. Kromě toho asi také silně
protiválečná Čapkova „Matka“
a jako vzpomínka na naši součas-
nost „Ze života hmyzu“. A pak už
jen dětem pohádky, krásné české,
bez válek a hrubostí, takové líbe-
zné jako laskavé pohlazení.

šonda

Zborov

Pamětní deska podporučíka ruských legií Igora Vilímka, na
domě č. 183 (foto Leiner)
Sokolové čekali na vlak raněných. V té válečné bídě přinesli
alespoň trochu jídla a nápojů těm, kteří v bolesti protrpěli tu
dlouhou strastiplnou cestu.

Ve spolkové zemi Bavorsko je
tradice každoročního pořádání
tematických zemských výstav. 
Ta letošní se týká vzájemných
bavorsko-českých vztahů. Proč 
se právě vzpomíná na 1500 let
vzájemných kontaktů mi bylo
záhadou a nechávám potencionál-
nímu návštěvníkovi k rozluštění.
Jen napovídám, že si to odvodí
z jednoho exponátu na počátku
výstavy.

Výstava má pro návštěvníky
z Čech několk výhod. Koná se ve
městě Zwiesel, jenž je vzdáleno
cca 15 km od silničního i želez-
ničního hraničního přechodu
v Železné Rudě a návštěvu této
výstavy je možno od nás uskuteč-
nit během jednoho dne a ještě
zhlédnout z vlaku kousek šumav-
ské krajiny. Druhou výhodou je
skutečnost, že všechny popisky
pod exponáty výstavy jsou rovněž
v češtině, takže si nepřipadáte jako

v cizině. Ani vstupné není nijak
horentní: 6 euro pro dospělé a 4
euro snížené (děti, senioři a pod.,
například pro ty, kteří se prokáží,
že přijeli vlakem).

Samotná výstava je velice obsá-
hlá a rozmanitá a každý si přijde
určitě na své. Já jsem tam strávil
cca 2 hodiny a z příjemného kli-
matizovaného prostředí se mi ani
do horkého dne nechtělo. Výstava
je otevřena každý den v době 9.30
- 17.30 hod a to až do 14. října
2007. Je umístěna v budově býva-
lé klášterní školy vedle cihlového
katolického kostela, který svojí
vysokou věží je dobrým orientač-
ním bodem. Ve Zwieselu jsou ještě
další památky a muzea (např.
muzeum hraček) a více se dozvíte
na www.zwiesel.de nebo na
www.bayren-boehmen.hdbg.de.

Jaké je nejlepší vlakové spojení
z Lysé n. L. do Zwieselu? V sobo-
tu, kdy lze využít vlakovou jízden-

ku SONE+DB - pozor zde je
odlišnost od obyčejné jízdenky
SONE+, která platí pouze do
první hraniční stanice v Německu.
Na cestu do Zwieselu zakoupíme
jízdenku SONE+DB za 230 Kč
platnou pro osobní a spěšné vlaky
- ta na rychlíky stojí více jak dvoj-
násobek. Na jízdenku SONE+DB
mohou cestovat až dvě dospělé
osoby a až 3 děti do věku 15-ti let.
Z Lysé n. L. vyjedeme brzy ráno
ve 4.14 hod do Prahy Masyrykova
nádraží, přejdeme na Praha
hl.nádraží, odkud osobním vla-
kem (odjezd 5.26) do Berouna,
tam přestup směr Plzeň, kde pře-
stup směr Železná Ruda-Alžbětín.
Tamní nádraží je rozdělené na
českou a bavorskou část, projde-
me hraniční kontrolou a v 10.42
odjíždí vlak do Zwieselu (příjezd
10.57). Z nádraží ve Zwieselu jsou
již směrovky k výstavě.

Cestu zpět doporučuji následo-

vně. Odjezd ze Zwieselu ve 14.58,
příjezd Bayerisch Eisenstein
15.11. Spěšný vlak do Plzně odjíž-
dí v 16.40, takže přes hodinku
zbývá na prohlídku bavorské
Železné Rudy. Do městečka je to
nedaleko a na nádraží je zajímavé
infocentrum Šumavy.V Plzni jsme
v 18.56 a osobní vlak do Berouna
odjíždí v 19.21, tam ihned přestup
směr Praha, kde příjezd ve 22.40.
Přejdeme na Masarykovo nádraží,
kde vlak do Lysé n. L. odjíždí ve
22.59. V Lysé n. L. jsme před půl-
nocí, tedy ještě v době platnosti
jízdenky SONE+DB. Z Čelákovic
uvažujeme uskutečnit návštěvu
této výstavy koncem srpna nebo
počátkem září a podrobnější infor-
mace naleznete na www.celakovi-
ce.cz - diskusní fórum.

Výletníkům zbývá popřát
pěkné počasí a aby vlaky jely
včas.

Ing. Josef Šalda, Čelákovice

Výstava BAVORSKO - ČECHY 1 500 LET
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Již druhým rokem se mohlo
město Nymburk pyšnit pořádáním
Bambiriády - celostátního setkání
a prezentací sdružení pracujících
s dětmi a mládeží. Po loňských
zkušenostech a úspěchu, k tomu
letos všichni organizátoři, z řad
jednotlivých sdružení i jednotliv-
ců nikde nesdružených, přistoupili
s velkou zodpovědností a péčí. Půl
roku příprav a organizačních opat-
ření snad přinesly své plody.

Během dvou dní (25. - 26.5.
2007) se v městském parku Pod
hradbami, v prostředí středověké-
ho opevnění, prezentovalo přes 50
různých skupin z 34 různých orga-
nizací z blízka i daleka. Většina

z nich si připravila kromě svých
stánků i pódiová vystoupení, která
zhlédli diváci bez ohledu na mírné
rozmary počasí. Ale ani déšť či
vítr nevadil v tom, aby vše pro-
běhlo bez větších problémů a ke
spokojenosti všech. Návštěvnost
celé akce byla asi 7.000 lidí (dle
rozdaných vstupenek) během
obou dní, k tomu okolo 500 divá-
ků zhlédlo v pátek večer hudební
koncert a taneční vystoupení při-
pravené „náctiletými“ pro „nácti-
leté“, nazvaný Teen Beats.

Moderátorem a průvodcem
obou dní nymburské Bambiriády
byl Roman Pastorek, za což mu
patří velký dík. Na zahájení se při-

jel podívat hejtman Středočeského
kraje, pan Ing. Petr Bendl, a to
dokonce za své dovolené. Prošel si
jednotlivé prezentace a projel se
na pramici nymburských vodních
skautů. Dalšími čestnými hosty
byly ředitelka kanceláře České
rady dětí a mládeže paní Mgr.
Michaela Přílepková, starosta
města Nymburka pan Ladislav
Kutík a vedoucí odboru školství,
kultury a památkové péče
v Nymburce pan Ing. Jiří Černý. 

Obrovské poděkování patří
celému organizačnímu štábu
Bambiriády 2007 v Nymburce,
v čele s Klárou Janoškovou. Bez

nich by se celá akce rozhodně
nemohla konat. O medializaci
a propagaci se staral tým organizá-
torů, posílený navíc o mladé
reportéry a fotografy, kteří pomá-
hali s psaním článků na on-line
web (www.bambiriada.cz) a dě-
lali rozhovory s návštěvníky i or-
ganizátory. I jim patří velký dík.

Nezbývá než doufat, že tato
na přípravu náročná akce niko-
ho neodradila od dalších pří-
prav a že se město Nymburk
bude moci za rok pochlubit
(snad) dalším ročníkem této
prestižní akce - Bambiriády
2008.

Bambiriáda podruhé a snad znovu úspěšně

K mimořádně zdařilým úpra-
vám předzahrádky, která doslova
rozzáří asfaltovou plochu na Škol-
ním náměstí, patří zvýšený záhon
před domem č. p. 64. Majitel zde
z opuky vyskládal v městském
prostředí originální suchou zídku,
kterou vtipně osadil trvalkami.

Dominantní postavení v záho-

nu mají růže, které jsou podsaze-
ny stříbřitým rožcem (Cerastium
tomentosum), pryšcem (Euphor-
bia sp.) a plazivými rozchodníky
(Sedum sp.). Podzimní zajímavos-
ti dodají záhonu chryzantémy.

Opět jeden z příkladů hodný
následování.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Za Lysou krásnější II.

Naše město a jistě i okolí zaži-
lo brzy ráno předjarní krátkou
vichřici. Stromy listnaté i jehlična-
té padaly jako třísky, i když jejich
letopočet byl velký. Zkrátka - neo-
dolaly. Hlavně, že nedošlo k něja-
kému zranění. Před domem čp.
1462 - 1463 padly dva pěkné
smrky. Nyní je sice větší výhled
a přístup slunce, bohužel, zeleň je
zeleň. Zde je nutné poděkovat
vedení města za
rychle provedené
odstranění této kala-
mity. Samozřejmě
platí poděkování i té
partě, která vše
odborně provedla.
Jsou zde však dvě
otázky. Kam ta dře-
vina přišla a zda byla
dobře využita? Pří-
kladně aspoň na
palivové dříví s jis-
tým finančním zis-
kem. Druhá otázka
je, kdy na uvedená
místa a zda budou
dány nové stromy
a jejich druhy? Pro
nás na sídlišti byla

radost, že vydržela borovice, která
je v době Vánoc využívána odbo-
rem školství a kultury jako vánoč-
ní strom.

Je dobře vše zase uskutečnit,
jako by žádná vichřice nebyla - ve
prospěch pěkného pohledu, čisté-
ho ovzduší a doplnění stavu stro-
mů za ty, co nevydržely. Byla by
dobrá odpověď. Díky.

Zdeněk Veselý

A stromy padaly
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LYSÁ nad LABEM

Uči tele /  uči telku ANJ 
přijme Obchodní akademie Lysá nad Labem.

Nástup: podzim 2007. Nabízíme příjemné pracovní
prostředí, bohaté mezinárodní aktivity, možnost
účasti na projektech a cestování do zahraničí.

Kontakt:
oalysa@nymburk-info.cz; 325 552 143
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Ve dnech 26. - 29.4.2007 se usku-
tečnil již VIII. ročník soutěže Šikovné
ruce našich seniorů - pro radost a potě-
šení v rámci výstavy Senior Handicap:
Aktivní život 2007 na Výstavišti
v Lysé nad Labem. Bylo vystaveno
2100 ručních prací, které vytvořilo
465 seniorů převážně ze středních
Čech a z Moravy. Třicet pět procent
účastníků bylo starších 80-ti let, nej-
starší soutěžící bylo 96 let. Práce byly
hodnoceny ve čtyřech kategoriích:
Pečovatelská služba - zúčastnilo se 11
organizací, 124 vystavovatelů, 660
prací, Kluby důchodců a jednotlivci -
97 vystavovatelů, 588 prací, Domovy
pro seniory - účast 25 domovů, 237
vystavovatelů, 794 prací, Hobby kate-
gorie - 7 vystavovatelů, 54 prací. 

Soutěžní výstavu Šikovné ruce
našich seniorů bychom nemohli usku-
tečnit bez podpory vedení Výstaviště
v Lysé nad Labem a managera výstavy
J. Řehounka. Výstaviště nám poskytlo
zdarma výstavní plochu a veškeré
potřebné zázemí pro uskutečnění
výstavy. V pátek, kdy probíhal spole-
čenský program a vyhodnocení soutě-
že, měli všichni vystavující vstup zdar-
ma. Děkujeme nejen za organizátory,
ale za všechny seniory a návštěvníky
z celé republiky. Ve dnech přípravy
výstavy se dozvídám různé životní pří-
běhy. Tato činnost seniorům pomáhá
překonávat zdravotní obtíže a ztráty,
které život často přináší, rychleji se
uzdravují. Celý rok se těší na výstavu
a návštěvu Lysé nad Labem, přemýšlí,
čím nás potěší. To jsou hodnoty, které
nelze přepočítat na peníze. Proto ještě
jednou díky za podporu tak užitečné
akce, která přináší tolik radosti a potě-
šení, vede k zamyšlení a je živým pří-
kladem pro nás ostatní. 

Poděkování patří: hejtmanovi
Středočeského kraje ing. P. Bendlovi
za finanční příspěvek, Mgr. J. Vackovi,
statutárnímu náměstkovi hejtmana za
převzetí záštity nad touto výstavou,
firmě Botanicus Ostrá za dárky pro
všechny účastníky soutěže, Poděbrad-
ce a.s., Městským úřadům Poděbrady
a Městec Králové a Obecnímu úřadu
v Kounicích za finanční podporu. Díky
všem výše jmenovaným jsme mohli
zajistit hodnotné kulturní programy s J.
Zímou, K. Fialovou a dechovou hud-

bou Poděbradka pro 800 lidí, předat
všem účastníkům soutěže pamětní list,
odznak akce a dárky.

Soutěžní porotou bylo vyhodnoce-
no 40 seniorů a uděleno 5 zvláštních
cen. Zvláštní ocenění místopředsedy
vlády a ministra práce a sociálních věcí
RNDr. Petra Nečase bylo uděleno paní
Anně Dvořákové z Lysé nad Labem,
která nevidí a přesto dokáže vytvářet
zajímavé výrobky. Byla předána dvě
Zvláštní ocenění Mgr. J. Vacka z kraj-
ského úřadu, Zvláštní ocenění České
asociace pečovatelských služeb,
Zvláštní cenu - Putovní pohár - věno-
val Svaz tělesně postižených v ČR,
Okresní organizace Nymburk se síd-
lem v Poděbradech.

Letošního ročníku se zúčastnili
významné osobnosti - místopředseda
senátu ČR MUDr. J. Rakušan, senátor
PhDr. J. Jermář, senátor J. Liška,
náměstek ministra práce a sociálních
věcí MUDr. M. Hošek, předseda České
asociace pečovatelských služeb ČR
PhDr. J. Kadlec, vedoucí odboru soci-
álních věci Krajského úřadu Středo-
českého kraje Mgr. R. Gabriel, zástup-
ce sdružení Parkinson ČR J. Juskanič,
členové zastupitelstva Krajského úřadu
ing. J. Ďurčanský, Mgr. P. Kopecký,
starostové měst a obcí okresu
Nymburk, Mgr. J. Plavec vedoucí
územního pracoviště VZP Nymburk,
ředitelé zařízení sociální péče.

Pozvání přijal i pan Václav Krása,
předseda Národní rady osob se zdra-
votním postižením, který společně
s paní Helenou Klasnovou, předsedky-
ní Svazu tělesně postižených, vedli
odborný program k zákonu o sociál-
ních službách. Naším mezinárodním
hostem byl Petr Táborský, prezident
Sdružení Parkinson z Rakouska.
Výstavou a programem byl tak nadšen,
že byl přítomen na výstavišti nejen ve
čtvrtek na slavnostní zahájení, ale
i v pátek celý den. Mezi zajímavé
odborné programy patřila přednáška
Doc. MUDr. J. Nebudové, CSc. na
téma - Aktivní život s Parkinsonovou
chorobou a představení internetových
stránek www.parkinson-cz.net, od
spoluautora a administrátora Ing. Pavla
Kneře.

Chtěla bych také poděkovat svým
spoluzaměstnancům, bez jejichž

pomoci, pochopení a nadšení by se
tato výstava nemohla uskutečnit.
Pracovníci Centra sociálních a zdra-
votních služeb ze všech středisek se
podílejí na přípravě a průběhu soutěže.
Tuto činnost zajišťují nad rámec svých
pracovních povinností i ve svém vol-
ném čase se snahou připravit seniorům
hezký společenský zážitek. 

Na přípravě expozice a zajištění
celé výstavy se již neobejdeme bez
pomoci dobrovolníků z Lysé nad
Labem - paní D. Skálové, A.Šimonové
a pomoci členek Klubu důchodců Lysá
nad Labem a Klubu důchodců v Litoli.
V letošním roce navíc společně připra-
vily 1000 ks háčkovaných dárků, které
předávaly návštěvníkům výstavy. I jim
patří velké poděkování za příjemnou
atmosféru v naší expozici a úspěšný
průběh akce.

Na aranžování výstavy se každý rok
těší sehraný tým aranžérek J. Jaku-
bálové, A. Rambouskové z Lysé nad
Labem a paní L. Benešové z Mladé
Boleslavi, který obdivuje šikovnost
a nápaditost našich vystavovatelů.
Svým umem dokáží vkusně a s citem
vytvořit nádhernou podívanou.

Mezi letošními oceněnými v soutě-
ži byla z Lysé na Labem paní Alena
Nováková za háčkované ozdobné 
krabičky a paní Antonie Procházková
z Klubu důchodců v Litoli za slu-
nečník vyšívaný technikou richelie,
který získal i první místo v anketě
návštěvníka výstavy „Práce, která mě
zaujala“. 

Tuto anketu jsme uspořádali popr-
vé, podařilo se nám získat zajímavé
ohlasy návštěvníků, cituji: „Vše je
božsky krásné, výtvarně dokonalé
a dobře naaranžované.“, „Všechny
vystavované výrobky byly nádher-
né, díky a za rok zas na viděnou.“

Průběh letošního ročníku potvrdil,
že pořádat takovouto akci a pokračovat
v ní, má celospolečenský význam.
Soutěžní výstava si začíná žít svůj
život. Není pouze přehlídkou umu
a šikovnosti našich seniorů, ale vede
k předávání zkušeností. Během čtyř
dnů výstavy bylo představeno patnáct
technik a řemesel a zájem o ně byl
veliký. Děti z lyseckých škol si přímo

vyzkoušely některé z nich a věříme, že
tato zkušenost přispěje k tvořivosti
a aktivnímu vyplnění jejich volného
času, učitelům a rodičům je bohatou
inspirací.

Dům dětí a mládeže Symfonie
Poděbrady a ZŠ Poděbrady Na Valech
pořádaly spolu s naší organizací
výtvarnou soutěžní výstavu dětí nym-
burského regionu „Kořeny mají nejen
stromy, ale i my lidé.“ Nejzdařilejšími
pracemi byla obohacena naše expozi-
ce, kde si návštěvníci výstavy se
zájmem práce dětí prohlíželi.
Slavnostní vyhlášení výsledků a pře-
dání ocenění proběhlo na výstavišti
v neděli. 

Společně se uskutečnilo vyhlášení
výsledků soutěže „Svět mých radostí“
pro handicapované výtvarníky v kate-
gorii do 18 let a nad 18 let, jejichž zají-
mavé a krásné práce návštěvníci výsta-
vy obdivovali v samostatné expozici.
Jak vidíte, v každém věku a za jakých-
koliv podmínek může člověk žít aktiv-
ním, hodnotným životem. Jsme rádi,
že se nám daří na výstavě Senior
Handicap přinášet potěšení všem
generacím. 

Tato akce byla prezentována v tele-
vizním pořadu Barvy života. Dne 26.
5. 2007 jsme letošní ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů představi-
li malou ukázkou prací v Olomouci na
výstavišti Flora na II. ročníku
Festivalu zdraví a pohybu a i zde se
expozice těšila zájmu a obdivu
návštěvníků. Na internetových strán-
kách naší organizace www.centrum-
podebrady.info můžete získat další
informace a prohlédnout si fotografie. 

Na závěr cituji z kroniky: 
Jsem tu podruhé a jsem uchváce-

ná tím, co lidé ve svém věku dokáží.
Jak překonávají své problémy
a obtíže. Z vystavených prací dýchá
pohoda a chuť do života. Přeji všem,
aby jim vydrželo zdravíčko, hodně
dalších tvůrčích úspěchů. Děkuji za
krásně strávenou hodinu. Stálo to
opravdu za to. Vejnárková M.

Za organizátory 
Součková Věra, Centrum sociál-

ních a zdravotních služeb
Poděbrady o.p.s.

Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2007
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Je nutno přiznat, že metody
podvodníků jsou stále rafino-
vanější a vynalézavější. Jak se
mění zvyky společnosti, vzni-
kají i nové druhy trestné čin-
nosti, které na ně reagují.

Bytové formy kriminality:
Prohlášení se za obchodního

zástupce firem, pojišťoven, pří-
slušníky různých sekt a nábožen-
ských skupin, nemocné, kteří se
potřebují napít vody, pečovatel-
ky, sociální pracovnice, zaměst-
nance plynáren a další bývá
záminkou, jak se dostat do cizího
bytu a otypovat ho, nebo rovnou
vykrást.

Známý vašeho známého nebo
příbuzného vám údajně něco
veze a rozbilo se mu auto - potře-
buje peníze na odtažení auta
nebo na taxíka, aby vám věc při-
vezl. S penězi pak zmizí.

Prevence bytové kriminality:
Nepouštějte cizí lidi do bytu.

Zaměstnanci plynáren nebo
pečovatelky se musí vždy dopře-
du ohlásit a prokázat průkazem .
Pokud si ani potom nebudete
jisti, kontaktujte příslušný úřad,
nebo podnik, tam vám řeknou,

zda je u nich příslušný člověk
skutečně zaměstnán. 

Informace od údajných zná-
mých si ověřte. Nedávejte jim
žádné peníze, nepouštějte je do
bytu. Pokud už je do bytu vpustí-
te, nenechávejte je nikdy samotné.

Motivací jakékoliv trestné čin-
nosti je zisk. Trestné činy by však
nemohly být spáchány, nebýt
důvěřivosti a naivity lidí. Proto
přemýšlejte a nechovejte se rizi-
kově! Důležité je všechny trestné
činy i pokusy o ně hlásit policii.
Trvejte na nahlášení a popisu
pachatele!

Vybráno z „Nedejte šanci zlo-
dějům“ napsala: Mgr. Jitka
Gjuričová (ředitelka odboru pre-
vence kriminality)

Zásady proti vloupání
- prevence proti vloupání do bytu

začíná u řádně zamčených dveří
do bytu

- pokud se přestěhujete do nové-
ho bytu, vyměňte ihned zámky
u dveří

- trvejte na tom, aby společné
prostory v domě (chodby, scho-
diště, sklepy atp.) byly dobře
osvětleny a aby klíče od nich
měli pouze nájemníci

- zabraňte tomu, aby kukátkem
nebo poštovní schránkou bylo
vidět do bytu

- uvádějte na zvonky, schránky
a dveře své příjmení v množ-
ném čísle, bez titulů

- než otevřete, přesvědčete se,
kdo je za dveřmi (použijte
panoramatické kukátko, bez-
pečnostní řetízek)

- mějte se na pozoru před lidmi,
kteří chodí ode dveří ke dveřím
a nabízejí různé služby (např.
vyčištění koberců, nabídky růz-
ného zboží atp.), může to být
trik, jak si otipovat váš byt

- nevstupujte do bytu, přijdete-li
domů a naleznete dveře pootev-
řené a zdá se vám, že vás někdo
vykradl. Ihned zavolejte policií!

- mějte na paměti, že ke kráde-
žím vloupání dochází nejčastěji
v dopoledních hodinách a o ví-
kendech.

Před odjezdem na dovolenou:
- nechlubte se svými majetkový-

mi poměry
- nezveřejňujte svůj odjezd před-

časně
- uschovejte cenné věci a doklady

do bezpečnostní schránky nebo
do domácího trezorku, nejlépe

pevně zabudovaných ve zdi
- přerušte před odjezdem na

dovolenou dodávku zboží do
domu

- zkontrolujte pečlivě okna
a dveře, zda jsou dobře zavřená

- nezatahujte závěsy, rolety 
a žaluzie

- uložte dobře žebříky a jiné
nástroje či nářadí, které by
pachatel mohl použít při vlou-
pání do vašeho rodinného domu
nebo rekreačního objektu

- svěřte klíče od bytu spolehlivé-
mu sousedovi nebo příbuzné-
mu, který bude váš byt pravi-
delně kontrolovat a vybírat poš-
tovní schránku

- můžete-li, vytvořte zdání, že je
v bytě někdo přítomen

- využívejte elektrické spínací
zařízení, které bude podle
nastavení rozsvěcet světlo,
zapínat rozhlasový přijímač,
případně televizi atp.

- zdokumentujte své cenné věci
(seznam, fotodokumentace),
případně sepište výrobní čísla
přístrojů. Tyto informace po-
mohou policii v pátrání a pojiš-
ťovnám při likvidaci pojistné
události.

Vybráno z infoskládačky
Odboru prevence kriminality
„Buďte opatrnější“ autorů
JUDr. T. Koníčka a JUDr.
P. Kocábka

Nové metody podvodníků

Dovoluji si upozornit všech-
ny organizace a ostatní sub-
jekty na povinnosti spojené
s pořádáním různých akcí na
veřejném prostranství v ma-
jetku města a na komunika-
cích ve městě.

1) pořádání akcí na veřejném
prostranství v majetku
města

a) konání akce oznámit na
Odboru školství a kultury
MěÚ Lysá nad Labem

- oznámení musí obsahovat
o jakou akci se jedná, datumo-
vé a časové údaje,

- předpokládaný počet účast-
níků

- zajištění pořadatelské služby
b) užívání nebo případný proná-

jem veřejného prostranství
projednat na odboru správy
majetku MěÚ Lysá nad
Labem.
Shora uvedené podklady je

nutno předat nejméně jeden

měsíc předem

2) akce spojené se zvláštním
užíváním komunikací (po-
řádané na silnicích včetně
jejich částečného využití
např. různé pochody, prů-
vody, cílové dojezdy apod.)

a) akce pořádané na státních
komunikacích tj. ul. Druž-
stevní, Mírová, Jedličkova
ČSA, Poděbradova, Sojovická,
horní část Husova nám.,
spodní část nám. B. Hroz-
ného, Stržiště

- žádost o povolení zvláštního
užívání komunikace podat
odboru dopravy MěÚ Lysá
nad Labem, žádost musí obsa-
hovat souhlasné stanovisko
Dopravního inspektorátu 
PČR Nymburk, návrh omeze-
ní silniční dopravy včetně
plánku, datumové a časové
údaje, odpovědnou osobu,
souhlasné stanovisko SÚS
Mnichovo Hradiště. Při podá-

ní žádosti se platí správní
poplatek 100,- Kč 

b) akce pořádané na městských
komunikacích

- žádost se podává na Odbor
správy majetku a musí obsaho-
vat datumové a časové údaje,
odpovědnou osobu, souhlasné
stanovisko Dopravního inspek-
torátu PČR Nymburk, souhlas-
né stanovisko Odboru dopravy
MěÚ Lysá nad Labem, návrh
omezení silniční dopravy včet-
ně plánku. 

Shora uvedené podklady
s žádostí je nutno podat
nejméně dva měsíce předem!!!

Nedodržení podmínek včet-
ně časových může znamenat,
že akce nebude povolena.

Věřím, že tento „návod“
pomůže všem při zajištění akcí
konaných v našem městě.

Luděk Přibyl

Pořádání kulturních, sportovních 
a obdobných akcí v Lysé nad Labem

U P O Z O R N Ě N Í  ●● U P O Z O R N Ě N Í   ●● U P O Z O R N Ě N Í  ●● U P O Z O R N Ě N Í

Koučování 
v manažerské

praxi
To je název aktuálně

vydané knihy Lysáka, psy-
chologa, pedagoga, pana
PhDr. Jiřího Suchého.
Spoluautorem je ekonom,
manažer Ing. Pavel Náhlov-
ský. I když nejsem podnika-
telkou ani manažerkou, pro-
četla jsem publikaci jedním
dechem a vstřebávala do
sebe zásady jednání s lidmi,
opírající se o rozvahu a klid
v řešení problémů o vlast-
nosti, které je třeba rozvíjet
či potlačovat. 

Prostě, Jiří, děkuji za ten
poučný knižní dárek a vřele
doporučuji všem!

Jana Křížová
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Projekt je zaměřen na dlou-
hodobě nezaměstnané občany se
zdravotním postižením v kraji
Středočeském, Královéhradec-
kém, Libereckém a Pardubic-
kém. Chce motivovat ZP občany
k vědomému rozhodnutí celoži-
votně se vzdělávat. Také si klade
za cíl nalézt a ověřit postupy, jež
umožní zaměstnání zdravotně
postižených osob. V neposlední
řadě chce zlepšit jejich možnos-
ti v uplatnění na trhu práce.
Zaměstnávání (zaměstnavatel-
nost) ZP spoluobčanů je potřeba
průběžně řešit s ohledem na
hrozící sociální vyloučení.

V současné době je projekt ve
fázi, kdy se uskutečnilo několik
kurzů. Jednalo se o kurzy Rozvoj
osobnost a Informační technolo-
gie, které se konaly v Liberci,
Smržovce a Žampachu. Lekto-
rovaly je firmy S-COMP (nositel
projektu) a ACZ Praha. První
kurzy startovaly v březnu.

Kurzy v Liberci
V Mezinárodním centru Uni-

versium Liberec se uskutečnily
dva kurzy rozvoje osobnosti
a jeden počítačový kurz.
Následovat bude ještě jeden kurz
počítačů, který odstartuje 11. 6.
a skončí 29. 6. Kurzů, které již
proběhly, se zúčastnilo celkem 30
klientů s různým postižením,
tělesným, mentálním i kombino-
vaným. Klienti na výukové hodiny
denně dojížděli.

Kurzy v Žampachu
V Žampachu se tři týdny vzdě-

lávali mentálně postižení. Jednalo
se o pobytový kurz a účastnilo se
ho deset handicapovaných. „Aby
ho klienti vzhledem ke svému
postižení zvládli, vzdělávali se na
rozdíl od jiných kurzů pouze čtyři
výukové hodiny denně,“ upřesnila
RNDr. Olga Karousová, regionální
koordinátorka. Jak doplnila, na
kurz rozvoje osobnosti v Žampa-
chu navazoval čtrnáctidenní kurz
počítačů.

Kurzy ve Výtvarném centru
Sněženka ve Smržovce

Další pobytové kurzy se konaly
ve Výtvarném centru Sněženka ve
Smržovce. I zde se nejprve konaly
kurzy rozvoje osobnosti a násle-
dovaly kurzy počítačové.

Přestože se ubytování mimo
domov někteří klienti obávali,
nakonec si ho pochvalovali.
„Navázali jsme tu mnohá přátel-
ství, která budou trvat i po odjez-
du domů,“ shodli se. Výhodu
v pobytovém kurzu spatřovali
i lektoři. „Tím, že spolu klienti
tráví celé dny, se skupina víc sžije.
Dopad vlastního školení je tak
mnohem větší,“ vysvětlila lektor-
ka Blanka Vargová. Podobně jako
při kurzech v Liberci a Žampachu,
i ve Smržovce vstupovali klienti
do kurzů s rozdílnými znalostmi
(vzdělání, míra a druh postižení...)
Nejprve proto absolvovali Vstupní
diagnostiku, aby si lektoři udělali
představu. „Přihlásila jsem se

hlavně proto, abych se naučila
komunikovat s lidmi,“ prozradila
Jiřina Medková z Kamenického
Šenova. To se jí splnilo. Během
pobytu udělali handicapovaní
velký pokrok. „Většina klientů
například neznala současný trend
tvorby životopisů. Mnohdy proto
byla jejich snaha o získání zaměst-
nání neúspěšná. Teď už tuhle zby-
tečnou chybu neudělají,“ uvedla
příklad lektorka. Značný posun
u mnohých nastal také v oblasti
vyjadřování a sebeprezetace.
„Nejmarkantnější pokrok však
klienti udělali po emoční stránce,“
dodala Blanka Vargová.

Co si představit pod kurzem
Rozvoj osobností:

Účelem je zaktivovat zdravotně
postižené, kteří bývají často hodně
izolováni nebo se setkávají pouze
s omezeným okruhem podobně
postižených lidí. Někteří se sice
někdy pokoušeli najít si zaměstná-
ní a zařadit se mezi „zdravé“, ale
setkali se s nezájmem nebo
s nepochopením a svůj záměr
vzdali. Tímto odmítnutím ztratili
sebedůvěru, kterou mají handica-
povaní kvůli svému omezení už
tak sníženou.

Hlavním cílem tohoto kurzu
tedy je pokusit se vrátit postiže-
ným část sebedůvěry, ukázat jim,
v čem jsou opravdu dobří,
v jakých oborech mají co nabíd-
nout a kde by tedy mohli oslovit
zaměstnavatele a ucházet se
o práci. (Může to být ve zcela

jiném oboru, než si mysleli.)
Dalším předmětem kurzu je uká-
zat klientům, jak se o práci uchá-
zet bez zbytečných chyb, které by
je opět vracely k sebepodceňová-
ní. Proto se učí jak napsat správný
životopis, jak oslovit zaměstnava-
tele, jak se připravit na výběrové
řízení. „Hlavní smysl těchto kurzu
však vidím v psychologickém
působení na zdravotně postižené,“
doplnila lektorka Blanka Vargová,
která vedla kurz ve Výtvarném
centru Sněženka ve Smržovce.

Kurz Informační technologie
V tomto kurzu se postižení učí

ovládat počítač a pracovat s pro-
gramy jako Word a Excel. Učí se
také používat internet a e-mail.

Na podzim čekají postižené
další kurzy. Budou si moci vybrat
mezi angličtinou a kurzem
Základy podnikání a podnikání
v sociálních službách.

Další informace 
zprostředkuje Alena Šejblová,

tel. 721 546 075

Projekt financuje Evropská
unie a MPSV. Nositelem projektu
je firma S-COMP. Tiskovou zprávu
zpracovalo občanské sdružení
Unikátní Projekty, partner pro-
jektu.

Spojení:
S-comp: RNDr. Karel Vyhnal

a Ing. Eva Hokovská - 226 205
470 Za obě. s. Unikátní projekty
zpracovala Alena Šejblová

Projekt zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením
(tisková zpráva č. 5 ze dne 4. 6. 07 - uskutečnily se první kurzy)

Pro registrované pacienty těchto lékařů:
MUDr. Čerňanská / mobil: 602 830 242, MUDr. Dáňová / mobil: 728 234 392

MUDr. Dalecký

MUDr. Chocholová / mobil: 606 840 451, MUDr. Matasová / mobil: 607 746 211
Ve všední dny od 17,00 hod. - 22,00 hod.

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

Telefonické konzultace dětských lékařů po ordinačních hodinách

Po 2.7. MUDr. Čerňanská
Út 3.7. MUDr. Matasová
St 4.7. MUDr. Čerňanská
Čt 5.7. MUDr. Dáňová
Pá 6.7. MUDr. Čerňanská
So 7.7. MUDr. Matasová
Ne 8.7. MUDr. Matasová
Po 9.7. MUDr. Čerňanská
Út 10.7. MUDr. Matasová
St 11.7. MUDr. Čerňanská
Čt 12.7. MUDr. Dáňová
Pá 13.7. MUDr. Matasová
So 14.7. MUDr. Čerňanská
Ne 15.7. MUDr. Čerňanská 
Po 16.7. MUDr. Chocholová
Út 17.7. MUDr. Matasová
St 18.7. MUDr. Chocholová
Čt 19.7. MUDr. Dáňová

Pá 20.7. MUDr. Dáňová
So 21.7. MUDr. Chocholová
Ne 22.7. MUDr. Chocholová
Po 23.7. MUDr. Čerňanská
Út 24.7. MUDr. Matasová
St 25.7. MUDr. Čerňanská
Čt 26.7. MUDr. Dáňová
Pá 27.7. MUDr. Chocholová
So 28.7. MUDr. Dáňová
Ne 29.7. MUDr. Dáňová
Po 30.7. MUDr. Matasová
Út 31.7. MUDr. Matasová
St 1.8. MUDr. Chocholová
Čt 2.8. MUDr. Dáňová
Pá 3.8. MUDr. Dáňová
So 4.8. MUDr. Matasová
Ne 5.8. MUDr. Matasová

Červenec 2007
Po 30.7. MUDr. Matasová
Út 31.7. MUDr. Matasová
St 1.8. MUDr. Chocholová
Čt 2.8. MUDr. Dáňová
Pá 3.8. MUDr. Dáňová
So 4.8. MUDr. Matasová
Ne 5.8. MUDr. Matasová
Po 6.8. MUDr. Dáňová
Út 7.8. MUDr. Matasová
St 8.8. MUDr. Dáňová
Čt 9.8. MUDr. Dáňová
Pá 10.8. MUDr. Matasová
So 11.8. MUDr. Matasová
Ne 12.8. MUDr. Matasová
Po 13.8. MUDr. Čerňanská
Út 14.8. MUDr. Matasová
St 15.8. MUDr. Chocholová
Čt 16.8. MUDr. Čerňanská

Pá 17.8. MUDr. Chocholová
So 18.8. MUDr. Chocholová
Ne 19.8. MUDr. Chocholová
Po 20.8. MUDr. Čerňanská
Út 21.8. MUDr. Chocholová
St 22.8. MUDr. Chocholová
Čt 23.8. MUDr. Čerňanská
Pá 24.8. MUDr. Čerňanská
So 25.8. MUDr. Chocholová
Ne 26.8. MUDr. Chocholová
Po 27.8. MUDr. Čerňanská
Út 28.8. MUDr. Čerňanská
St 29.8. MUDr. Chocholová
Čt 30.8. MUDr. Čerňanská
Pá 31.8. MUDr. Chocholová
So 1.9. MUDr. Čerňanská
Ne 2.9. MUDr. Čerňanská

Srpen 2007
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V čísle 5/2007 Listů našeho města
jsem si několikrát přečetl článek od
studentky Haspeklové ZŠ B.
Hrozného. Musím Vám skutečně za
tento odborný článek ze sféry mladých
občanů osobně a velice poděkovat.
Spoluobčané by ho měli číst se
zájmem pro pochopení, ale i prevenci.
Vedení města včetně poslanců by ho
též mělo dobře znát, neboť jde o kus
odborného popisu, což by jim pomoh-
lo při řešení otázky sprejerů v našem
městě. Majitelům domů, prodejen atd.
kteří poznali, co dovedou sprejeři, se
divím, že nevedou větší nátlak k řeše-
ní této majetkové újmy. Co se týče
vymazání části značení na informativ-
ních a dopravních značkách, jde přece
o trestný čin. 

Dovolte mi, vážená studentko,
abych použil pár vašich dobrých názo-
rů z článku a přidal svůj nadhled.

Sprejeři jsou opatrní a málokdo je
přistihne. Kus pravdy máte, ale já

věřím, že hrdinové sprejeři nejsou
samotáři. Vědí o nich mnozí, kteří se
navzájem trumfují v této činnosti,
a jistě i ostatní, kteří vědí a přihlížejí.
Co zvolit ze strany policie nebo vedení
města jistou odměnu oznamovateli?
Prevence bylo již dost. Tak je nutné
účinnější opatření. 

Píšete správně, naše škola má též
počmárané dveře. Nejen vaše škola,
ale i jiné. To tudíž prozrazuje identitu
těch čmáralů. Jsou z Lysé a ve věku
školní docházky. 

Je nutné to řešit. A v úvahu by stálo
za to, jak píšete, někde vytvořit něja-
kou stěnu, ať se vyřádí. Místo by se
jistě našlo, vždyť ta stěna by mohla mít
i účel ochrany proti hlučnosti. 

Je vidět, že se nám rodí nová gene-
race s dobrými nápady, přehledem
o co jde a jaké jsou následky. Je to
správné. Nikoliv se jen zaobírat histo-
rií města, ale dneškem. Díky.

Zdeněk Veselý

Grafity v Lysé nad Labem

Ano, vážení spoluobčané, anketa,
kterou vedení města vyhlásilo přes
časopis „Listy“ a další určená místa,
skončila. Celkem velký počet obyva-
tel se písemně vyjádřil, co bychom si
přáli postavit na pozemku bývalé
Fruty. Těm je též zapotřebí poděko-
vat, neboť jsou to oni a jejich zájem
o dění v našem městě a jeho budouc-
nosti pro dnešní a další generace.

Již zde máme prvního investora,
který má velký zájem a na schůzi
zastupitelstva 9. května všem pří-
tomným přímo promítl svůj stavební
investorský plán, neboli schéma na
využití zmíněného pozemku. Jde
o MK TRADING se sídlem v Praze.
Co k tomu říci? Je to sen, který 
je nutno uskutečnit pro naše město
a občany včetně okolí. Naše město
po této realizaci by se zařadilo 

na pěkné místo proti okolním měs-
tům. Je zde však nutné k celé věci
přistupovat s otevřeným srdcem
a nedovolit různé názory jedinců či
skupin, jejichž vidění není perspek-
tivní. Jako se stalo v první etapě
stavby obchvatu. 

Co jsme viděli? Co by se uskuteč-
nilo?

Nový krytý bazén, seniorský
dům, hotel s restaurací a hlavně
taneční sál, novou Poštu, ne jako ta
dnešní, co dusí občany. V podzemí
větší počet garáží a tři nové domy
pro zájemce o bydlení. Uprostřed
pěkné náměstíčko s parkovou úpra-
vou, ne jen vydlážděný nulový pro-
stor.

Díky. Je třeba dělat vše a rychle,
aby se to uskutečnilo.

Zdeněk Veselý

Vítáme investory v našem
městě

Čekal jsem, že někdo z kompe-
tentních zástupců města zaujme sta-
novisko k článku pana Jána Šturmy
„Proč jsem odstoupil“. Stalo se.
Reagoval pan starosta článkem
„Proč jsem neodstoupil“. Je to více-
méně subjektivní vyjádření, které,
jak se domnívám, je třeba doplnit
o skutečnost, označené panem sta-
rostou, jako snůška polopravd.

Dovolím si tedy jeho úvahu roz-
šířit a doplnit. Odstoupit z funkce
zastupitele města či předsednictví
kontrolního výboru je legitimní
právo každého, tedy i pana Šturma.
Myslím si však, že za odlišné názo-
ry se bojuje, ne od nich utíká. 

Jako zásadní pro své rozhodnutí
uvádí pan Šturm zřízení funkce dru-
hého místostarosty. Vypočítává
náklady, které vzniknou a zdůvod-
ňuje zbytečnost této funkce. Je to
jeho názor. Zda oprávněný, ukáží až
výsledky na konci funkčního obdo-
bí. Zatím je to pouze účelová a ne-
prokazatelná spekulace. Bohudík,
dnes již neexistuje cenzura, proto
také byl článek pana Šturmy uveden
na jedné  z předních stránek Listů.
Co však nelze z článku přijmout, je
obvinění ODS a KDU-ČSL z hoky-
nářských praktik. Pro to nemá pan
Šturm jediný důkaz. Koalice se, jak
je známo, uzavírají většinou až po
volbách a každá ze stran dohody má
právo uplatnit při hlasování své
požadavky. To se také stalo.

Pan Šturm dobře ví, že pan
Sedláček jako druhý místostarosta
přinese městu určitě užitek. Pro to
mluví jeho minulé působení v úřadě.
Pro ty, kteří to nezažili, nebo již
zapomněli si dovolím připomenout,
že za starostování pana Sedláčka
bylo mimo mnoho dalšího vybudo-
váno 90 % zdravotnických zařízení,
více jak 40 podkrovních bytů, zalo-

žena obchodní akademie, jako první
v kraji zaveden veřejný internet, pult
centrální ochrany, městská policie,
zrekonstruováno 400 bytů v Milo-
vicích a tak dále. Vše s aktivní inici-
ativou pana Sedláčka. Tím, že zajis-
til za polovinu odhadní ceny odkup
Fruty, kde pozemky mají dnes troj-
násobnou hodnotu, že získáním bez-
platně holandského domku a navrá-
cením peněz za plynovod od plyná-
ren, již dopředu více jak vykompen-
zoval náklady na svoji funkci. Lze
tedy s jistotou očekávat, že podob-
ným přínosem bude ve své funkci
pro město i v budoucnu. 

O poplatcích za likvidaci odpadů
nemám bližší informace. Z tisku
však vím, že jsou buď nižší nebo
v relaci s ostatními městy. Cenu
schvaluje zastupitelstvo a to rozho-
duje většinou hlasů. Výtka zde proto
není na místě. 

Panu Šturmovi dále vadí složení
městské rady. Nechce se mi věřit, že
by měl tak krátkou paměť a nepama-
toval si, jaké bylo složení rady po
minulých volbách. Nebo si snad
myslí, že nikdo z ODS nebo KDU-
ČSL neměl tenkrát schopnosti
a vzdělání na místo radního ? Já
osobně si myslím, že se zástupcům
MOPu vrátilo pouze to, co sami
v minulosti zasili. O ideologické či
jiné podjatosti by snad bylo lépe
s ohledem na ne tak dávnou minu-
lost mlčet. 

Pan Šturm se také domnívá, že
největším problémem je, jak píše, že
si „strašně moc pamatuje“. Nezdá se
mi, že by jeho článek po zvážení
výše uvedeného o tom až tak moc
svědčil. S jeho přáním, aby naše
město bylo stále hezčí a modernější
a všem se v něm dobře žilo, nelze
než souhlasit.

Václav Mrkvička

Co mě zaujalo

Je hodně měst, která mají Za-
hradní ulici, ale to jsou ulice, na
které je radost pohledět. Obě strany
tvoří rodinné domy, všude je plno
květin a většinou jsou zde vysázeny
stromy, které tvoří alej. Přál bych
jim, aby se podívali do Zahradní
ulice v Lysé nad Labem.

Ještě za starých časů byl v lyské
Zahradní ulici zakázán vjezd ná-
kladních aut. Dnes je tato dopravní
značka pozměněna a většině těž-
kých nákladních aut je vjezd dovo-
len. Při vjezdu z Nádražní ulice
musí každé auto překonat tři hlubo-
ké příkopy přes celou ulici. Jejich
stav je čím dál hlubší, díky tomu, že
zde jezdí těžké nákladní vozy
a kamiony. 

Při vjezdu do ulice každého ohro-
mí na pravé straně roh této ulice.
Tvoří ho velká pustá plocha, která je
ohraničena zříceninami vedlejšího
neobydleného domu. Ploše se říká
parkoviště a je využívána pouze při
výstavách jako parkoviště. 

Když pokračujete dál, vidíte po
pravé straně chodník, který je vlast-
ně takovou džunglí. Je lemován plo-
tem, na kterém visí nějaké cáry,
které se rozhodně do Zahradní ulice
nehodí. Za plotem je velká plocha
plná stavebního materiálu a po
ploše jezdí neustále staré nákladní
vozy a vysokozdvižný vozík. Stářím
překročil určitý limit, o čemž svědčí
kouř a smog z výfuků. V normální
Zahradní ulici obyvatelé otevírají
okna, aby vyvětrali, v Lysé je to
omezené. Nejhorším utrpením pro
obyvatele jsou kamiony. Řidič je
buď líný, nebo nedokáže do areálu
Stavebnin zacouvat a vykládka se
provádí za normálního provozu pro-
jíždějících aut přímo na ulici před

domy.
Ještě za první republiky byla

Lysá malé zemědělské město, ale
nynější doba přináší rozvoj města
a velkou výstavbu rodinných domů.
Máme nový Kačín, domy rostou na
Vysoké Mezi, na Mlíčníku,
v Hrabanově, v Litoli U Borku
a největším hitem je výstavba pře-
pychové čtvrti na stráni nad hřbito-
vem. Jsou zde nové silnice, krásné
osvětlení a občané této čtvrti říkají
Beverly Hils.

To vše je dobře, ale střed města je
zapomenutý. Plocha podniku
Stavebniny a parkoviště je podle
územního plánu určena pro bytovou
výstavbu. Po listopadu 1989 se
v Lysé vystřídalo několik starostů,
bohužel žádný z nich nedokázal
nebo nechtěl územní plán dodržet.
Opakuji, jedná se o prostor na rohu
Zahradní a Masarykovy ulice.
Máme reprezentativní výstaviště,
které ročně navštíví statisíce
návštěvníků a když jdou okolo
Zahradní ulice, buďto se smějí nebo
nevěřícně kroutí hlavou. Ulice od
nádraží se jmenuje Masarykova a já
jsem na začátku článku uvedl jméno
Nádražní, protože pro T. Masaryka
je urážkou, že jeho jméno nese
ulice, která je ve stavu, který uvá-
dím.

Nemám nic proti podnikatelům.
Je dobře, že přibývají. Ale místo pro
ně je v průmyslové zóně. Byla zde
vystavena nová silnice, místa kolem
ní však zahálejí.

Je dobře, že nám Lysá roste do
krásy. Ale nemělo by se zapomínat
na střed města. Mohlo by se stát, že
se bude říkat místo střed města vřed
města, a to přece nechceme.

Kol-

Je Zahradní ulice skutečně
zahradní?
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Masarykova 1102 - budova pečovatelské služby, Lysá nad Labem, tel.: 724 024 525, 605 118 844.
Infolinka 800 100 555

Společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.
přijme do HPP následující pracovní pozice:

● LISAŘE 
● MÍCHAČE
● SKLÁDAČE
● OPERÁTORY NA VÝROBU ŘEZACÍCH KOTOUČŮ
Vhodné i pro absolventy. Nástup možný ihned.

Dále přijmeme:
● OBRÁBĚČE KOVŮ
● OPERÁTORY CNC STROJŮ

Požadujeme: Vyučení ve strojírenském oboru, popř. SŠ se strojírenským 
zaměřením. Vhodné i pro absolventy. Nástup možný ihned.

Nabízíme: Zaměstnání v dynamicky rozvíjející se společnosti.
Odpovídající mzdové ohodnocení.
Týden dovolené navíc.

Ko n t a k t : M i c h a e l a  Ve r n e r o v á ,  D i S .  -  p e r s o n a l i s t a ,  Te l e f o n :  3 2 6 - 76 6  2 6 9 ,  3 2 6 - 76 6  2 5 4 ,  
e - m a i l :  m i c h a e l a . v e r n e r o v a @ t y r o l i t . c o m

Hledám paní na hlídání
Pro svojí dceru (2 r.). Budeme Vás potřebovat cca 2 hod. denně 

po - pá. Vítám flexibilitu, zkušenosti. 
Vhodné pro vitální důchodkyni, nebo paní na mateřské 

dovolené, která má stejně staré dítě. Lysá nad Labem - Litol     
Nástup: 08 - 09/2007         p. Brzobohatá tel: 732 589 761

PRODÁVÁTE pozemek či dům?
Prosím, nabídněte mladé rodině. Lysá nad Labem,

Brandýs nad Labem, Benátky nad Jizerou. 

Tel.: 732 589 761
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POHŘEBNÍ SLUŽBA STÁREK
V LYSÉ NAD LABEM

Vedoucí provozovny: Jitka Procházková

Dovolujeme si Vám nabídnout tyto služby:

● smuteční obřady v místní Obřadní síni 

v Lysé nad Labem

● kompletní zařízení 

pohřbu s obřadem, 

bez obřadu 

do hrobu

● zhotovení 

květinových darů

● tisk parte zdarma

● převozy zemřelých 

z bytů

● informujte se na cenu

Objednávková kancelář - ČSA 987/57 
(na rohu Resslovy ulice)

Tel.: 325 514 881
Nepřetržitá služba - 602 220 894

www.atropos.cz

Mgr. Radana Štěpánková
péče o duši a vztahy

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

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

http://www.rovena.info

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

tel.: 606 186 869
Sedláčkova 79, Čelákovice

STAVEBNÍ, ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
ČELNÍM NAKLADAČEM ZNAČKY STERN 

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

- nejvýhodnější ceny na povinné
ručení a pojištění vozidel

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

a domácností

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

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

AKCE
Mimořádná sleva 15 %

na pojištění vozidel 
a povinného ručení

Město Milovice
ul. 5. května 71, 289 23 Milovice

tel/fax: 325 577 203
e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Z V E Ř E J N Ě N Í  Z Á M Ě R U
Město Milovice v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí
státní dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na
výstavbu nájemních bytů v obcích zveřejňuje záměr na pronájem
1 bytu zvláštního určení pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace v ul. Braniborská č.p. 568/C, Milovice -
Mladá

● velikost bytu je 41,18 m2 + sklep 2,00 m2

● výše měsíčního nájemného činí 34,12 Kč/m2

● žádosti zasílejte spolu se zprávou odborného lékaře

Osobní prohlídku bytu je možné domluvit na oddělení správy
majetku města, Dukelská 347, Milovice na tel.: 325 577 593, 

p. Žabová, e-mail: marie.zabova@mesto-milovice.cz

Žádosti zasílejte na MěÚ Milovice, ul. 5. května 71, 
289 23 Milovice, s označením „byt zvláštního určení 

ul. Braniborská 568“ - do 16. 7. 2007
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PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ
Prázdninové cvičení žen a dívek 

(Aerobik mix, Bodystyling, P - CLASS)
každé prázdninové pondělí v krásném prostředí

v nové tělocvičně 
Obchodní akademie

Kde? Nová tělocvična Obchodní akademie 
v Lysé nad Labem (bílý pavilon), 
ul. Komenského, parkoviště

Kdy? Každé  pondělí od 2.7. - 10.9.2007 (včetně)
20.00 hod. - 21.15 hod.

Cvičitelka? Hana Houžvičková
Kvalifikace = mezinárodní licence 
- certifikát FISSAF

Program? Aerobik mix, Bodystyling, 
P - CLASS (pro mírně 
a středně pokročilé) 
= kondičně posilovací cvičení s posilovací-
mi gumičkami, činkami 
a vahou vlastního těla

Vstupné? 45 Kč
S sebou? Karimatku, sportovní obuv na přezutí, pití 

Začínáme v pondělí 2. 7. 2007 ve 20,00 hodin!

www.houzvickova.wz.cz
tel. 721 658 766

e-mail: Houzvickova.Hana@seznam.cz

Odhlašte telefonní linku!
Internet a levné volání za 490 Kč měsíčně
● rychlý internet bez omezení přenesených dat
● výhodné ceny volání v ČR i do zahraničí
● ušetříte paušál za pevnou linku
● servis Vašeho počítace se slevou 20 % 

www.Sprava.IT - tel: 314 501 201 
e-mail: Info@Sprava.IT 

Internetové připojení bez hlasových služeb za
390 Kč měsíčně. Ceny bez DPH.

PŘIJMEME PRACOVNÍKY 
DO PRÁŠKOVÉ LAKOVNY

Plat od 90 Kč/hod.

1. Toušeňská s.r.o., 
Hlavní 91, 250 89 Lázně Toušeň

Tel.: 326 995 801, E-mail: info@1tousenska.cz

I V PLAVKOVÉ SEZONĚ SI MUSÍME UDRŽOVAT KONDICI 
A ŠTÍHLOU LINII! 

PROTO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI 

PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ 
V NAŠÍ SOKOLOVNĚ
VŽDY KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK SE NA VÁS 

OD 19 - 20.15 HODIN BUDOU TĚŠIT 
CVIČITELKY VERONIKA, PETRA A LUCKA

MŮŽETE SE TĚŠIT NA MIX AEROBIK, P-CLASS, 
STEP AEROBIK.

V NAŠÍ SOKOLOVNĚ MÁME VŠE POTŘEBNÉ 
(stepy, činky, gumičky, podložky, overbally) 

STAČÍ JEN PŘIJÍT A UŽÍT SI CVIČENÍ !!!

Bližší informace na tel.: 
605 739461 - Veronika, 737 962 513 - Petra, 

723 337 036 - Lucka



Byli jsme na výletě -
pokořit Sněžku

Pro zájemce, kteří rádi pozná-
vají krásy naší přírody, jsme uspo-
řádali turistický výlet s cílem pře-
chodu východní části Krkonoš.
V sobotu 2. 6. 2007 jsme ráno v 7
hodin vyrazili busem směr Trut-
nov s cílem Pomezní boudy. Po
společné fotografii do kroniky se
zdatnější účastníci vydali po
doporučené trase na Sněžku, aby
spatřili, jak tam vyrůstá nová
budova pošty, stylově celá ze
dřeva, a pak pokračovali dolů do
Pece pod Sněžkou k čekajícímu
autobusu. Kdo si netroufal a nevě-
řil svým nohám, využil méně
náročnou trasu do dolní malé Úpy
ke Spálenému mlýnu a odtud pak
busem do Pece.

Na tomto výletě jsme si opět
ověřili, jak jsou hory zrádné.
Zatímco doma v Lysé panovalo
téměř tropické vedro, tak nám

pouze občas prosvítalo slunko
dírami v mracích. Jenže postupem
času a zejména s nadmořskou výš-
kou mraky vytvořily temnou
clonu, ze které se těsně před
vrcholem na naši nejvyšší horu
spustil hustý déšť a kroupy. Po
kamenných schodech jsme stou-
pali a proti nám se valily proudy
vody. Těžce zmáčeni jsme přesto
Sněžku dobyli. Sluníčko nás pak
spoře osušilo teprve, když jsme
sestoupili do Pece.

Nakonec ale všichni účastníci
v počtu 42 turistů konstatovali, že
se akce vyvedla a že příští rok
nám vedoucí zájezdu Jana
Fišerová připraví další poznávací
výlet. Nejstaršímu účastníkovi
bylo 85 let a nejmladší Elišce
Voříškové pouhých dva a půl
roku!

Zapsal Vladimír Černohorský
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Rádi se koupeme, jezdíme do
čelákovického bazénu

Výběr z nedávných akcí Sokola

20. 5. 2007 jsme uspořádali
zájezd do bazénu v Čelákovicích.
Zúčastnilo se 45 členů z oddílu
rodičů a dětí, nejmladšího žactva,
oddílu gymnastiky, žáků, cvičitelů

a doprovod. Všem se v bazénu
líbilo a všichni jsme se tam cítili
jako ryby ve vodě. 

Zapsala B. Černohorská

Dětem k jejich svátku 
- závody na hřišti 

Cvičitelky oddílu rodičů a dětí
a nejmladšího žactva Eva Křiván-
ková, Marie Hálková, Bohumíra
Černohorská a Štěpánka Tlami-
chová uspořádaly na hřišti u školy
29. 5. 2007 závody v lehké atleti-
ce. Závodníci házeli tenisovým
míčkem, skákali do dálky
a z místa, běhali 30 m. Zúčastnilo
se 7 párů rodičů a dětí, kteří závo-
dili společně, a výkony z jednotli-
vých disciplín se sčítaly. Vítězství
si odnesli Štěrbovi, druzí byli

Marethovi a Valáškovi a třetí
Svobodovi.

Závodů nejmladšího žactva se
zúčastnilo 15 dětí. V předškolá-
cích zvítězila Adélka Krausová,
druhá byly Zuzanka Krupová
a Bětuška Nevoralová, třetí se
umístil Jakub Kubíček.

Vítězové obdrželi diplom
a sladkou medaili na krk, ostatní
závodníci dostali rovněž něco
sladkého za výdrž.

XX. ročník Sokolského triatlonu

V neděli 17. června se uskuteč-
nil již XX. ročník Sokolského tri-
atlonu.

V příjemném počasí proběhl
jubilejní ročník tohoto dnes již tra-
dičního závodu, pořádaného
Sokoly z Lysé nad Labem.
Vítězství v hlavní kategorii mužů
(plavání 1 km, cyklistika 30 km
a běh 7 km) a pohár Městského
úřadu z rukou starosty pana Jiřího
Havelky si vybojoval již po několi-
káté Jaroslav Brynda z LABE TRI
CLUB. Závodník, který patří
k české triatlonové špičce zvítězil
stylem start - cíl se slušným násko-
kem před ostatními v čase 1:25:37.
Na druhém místě skončil Vladislav
Zušťák z oddílu Triatlon Praha-
Háje a třetí místo „na bedně“ pat-
řilo Janu Královi mladšímu. 

V ostatních věkových kategori-
ích mužů zvítězili:

Muži II. - Jiří Uher, Muži III. -
Milan Řípa a v kategorii seniorů
Jiří Bartoš.

Dorostenci - Jaroslav Pátek,
Žáci - Jiří Blažek

V ženských kategoriích pak:
Ženy - Daniela Širůčková,

Dorostenky - Hana Blažková
a Žákyně - jediná reprezentantka
Sokola Lysá Zuzana Vlčková. 

Je škoda, že tento hezký závod
byl tentokrát poznamenán poměr-
ně malou účastí, kterou zřejmě
zapříčinilo souběžné konání dal-

ších obdobných triatlonových
klání.

Jaroslav Denemark
Foto: Naďa Valentová
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Skautské závody v Lysé aneb
„Svojsíkův závod 2007“

Lysá nad Labem se 19. května
2007 stala svědkem okresního kola
Svojsíkova závodu skautů a skautek.
Cílem závodů bylo uspořádat setká-
ní skautů a skautek z okresu
Nymburk a hlavně změřit své zna-
losti a dovednosti v mnoha různých
disciplínách. Letošní Svojsíkův
závod se od všech předchozích lišil.
Díky novým pravidlům které dávali
pořadatelům úplnou volnost na roz-
díl od dříve striktních pravidel. Tato
volnost umožnila uspořádat zábavný
závod podle našich představ, zamě-
řený na praktické znalosti. Nová
pravidla tak umožnila závod rozdělit
do několika etap pořádaných v růz-
ných prostředích a závod tak probí-
hal v ulicích města, v lese a hlavně
v zámeckém parku, tohle vše po-
mohlo závod zatraktivnit.

Na soutěžící byla připravena
spousta netradičních úkolů, které
prověřil znalosti a schopnosti jedno-
tlivců a vzájemnou spolupráci ve
skupince. Snahou organizátorů bylo
postavit disciplíny tak aby si soutěží-
cí celý závod užili. Náročné úkoly
střídaly zábavné a odpočinkové dis-
ciplýny a některé byly i záludné.
Například „tajný úkol“. (Tajný byl
v tom, že o něm věděl pouze velmi
úzký okruh pořadatelů.) Hlídka sou-
těžících se stala svědky dopravní
nehody, kdy cyklistu jedoucího po
hlavní silnici srazilo vozidlo vyjíž-
dějící z vedlejší ulice. Zde se hodno-
tilo jak soutěžící zareagovali na tuto

situaci a případně správně diagnosti-
kovali a ošetřili poraněného cyklis-
tu. Závěrem k této disciplíně nutno
dodat, že všechny družiny zareago-
vali správně a pomohli zraněnému
figurantovi, který se ani při jednom
fingovaném pádu nezranil, čímž
bychom měli ocenit umění našeho
obětavého amatérského kaskadéra. 

No a jak je pravidlem u článků ze
závodu, máme tu vyhodnocení
výsledků.

Kategorie skautky: 1. místo
družina Lišky, středisko Městec krá-
lové, 2. místo druž. Loskutačky, stř.
Lysá n. L., 3. místo druž. Sojky, stř.
Krahujec Nymburk.

Kategorie skauti: 1. místo druž.
Sokolové, stř. Městec králové, 2.
místo druž. Bizoni, stř. Krahujec
Nymburk, 3. místo druž. Bílí tygři,
stř. Lysá n. L. 

Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na přípravě, organizátorům,
soutěžícím. Městu Lysá nad Labem
zejména odboru školství a kultury
za propagační materiály o městě,
které nám posloužili jako upomín-
kové předměty pro všechny soutěží-
cí a nakonec pak lyským dobrovol-
ným hasičům, kteří nám vyšli vstříc
a dovezli vodu.

Za Junák - svaz skautů a skautek
ČR, středisko Lysá na Labem

Luděk Horčička,
Pavel Burian

Zahájení činnosti oddílu
lehké atletiky

Během měsíce září uspořádá
SOKOL Lysá nad Labem náboro-
vé závody v atletice pro mladší
a starší žactvo. Předpokládané dis-
ciplíny jsou: 60 m, skok daleký,
hod kriketovým míčkem a běh na
800 a 600 m. V případě následné-
ho zájmu bude otevřen oddíl atle-
tiky, který bude zajišťovat pravi-

delné tréninky se zaměřením na
všeobecné pohybové a atletické
dovednosti. Podrobné informace
budou vyvěšeny na začátku škol-
ního roku na základních školách
a na info tabuli SOKOLa Lysá nad
Labem a také na:

http:// www.sokol-lysa.cz

KVĚTY
11. celostátní výstava 
květin a zahradnické trhy

13. - 16. 7. 2006

Dne 18. - 20. 5. 2007 se konal
Svojsíkův závod. My z Lysé jsme
měli výhodu, poněvadž tento
závod se konal u nás v Lysé.
V pátek k nám přijely skoro
všechny družiny, které se rozhod-
ly stejně jako my „účastnit“ se
Svojsíkova závodu 2007. Naše
družina Loskutaček měla sraz až
v sobotu v 8 hodin ráno. Ještě před
zahájením závodu jsme si s holka-
mi zopakovaly věci, které by se
nám mohly hodin a pak už byl
odpískaný nástup. Všechny dru-
žinky i ty, které dorazily až dnes
se seřadily a naslouchaly vůdci
našeho střediska. Poté, co předal
slovo vedoucímu závodu „Pav-
lovi“, který nám sdělil co se bude
dnes v den hlavního závodu dít,
jsme se šli převléci do sportovní-
ho oblečení a vylosovat si své
startovní číslo, které pro nás zna-
menalo 1. Vybíhaly jsme tedy
jako první, ale samozřejmě jsme
byly rády, poněvadž jsme jako
první vyrazily na městskou část.
Městská část měla pět stanovišť.
Řídily jsme se podle mapky, kte-
rou nám na startu dala Andy
z Hátou. Ze stratu jsme si nesli
čtyři obálky v nichž byli jednotli-
vé úkoly. První obálku jsme otev-
řeli hned za startem a úkol v ní
zněl „Vymyslete si cestou scénku
týkající se večerníčku, kterou nám
předvedete po příchodu do cíle“.
Jako další úkol bylo vyluštění
šifer, v kterých nám vyšly různé
úkoly, které jsme samozřejmě spl-
nily. Třetí úkol byla také šifra, ale
byla opravdu moc těžká, avšak my
jsme se nedaly a s radostí ji vyluš-
tily až do konce. Dalším úkolem
byly dopravní značky, které nám
dělaly trošku problém, ale myslím
že jsme je také zvládly. No a pos-
ledním úkolem v městské části byl
šplh a jízda na kole, což si myslím
bylo pro nás jen takové uvolnění.
Cestou k cíli jsme si ještě dvakrát
vyzkoušeli naši scénku a utíkali
do cíle. Po příchodu do cíle jsme
zahrály naši scénku, která se týka-
la „Pata a Mata“. Poté jsme vy-
běhly na další etapu závodu a to
na lesní část. Z počátku jsme tro-

šičku zabloudily, poněvadž jsme
si špatně obrátily mapu, ale na
konec jsme dorazily k prvnímu
stanovišti a tím byl „azimut“, tam
jsme získaly skoro plný počet bo-
dů a honem jsme spěchaly k další-
mu stanovišti, protože tato část na
rozdíl od té městské byla měřená
časem. Dalším stanovištěm byla
„výprava“, kde jsme měli vypsat
co nejvíce věcí, které jsou potřeba
na třídenní „výpravu“. Byla to
úplná brnkačka a poté jsme vyra-
zily na stanoviště nazvané „tvorba
ohniště“. Tam jsme trochu zaváha-
ly, ale myslím si, že to bylo lepší,
než stavba přístřešku, kde jsme
získaly 19 bodů, ale jenom tři za
spolupráci. Šly jsme rychle do
cíle, ale po cestě na nás číhalo
skryté stanoviště, kterým byla
zdravověda. Musely jsme ošetřo-
vat zraněného, který spadl z kola.
Tam jsme získaly bodů 17, ale
i přes to jsme spěchaly do cíle,
kde už na nás čekala naše Ivanka
a Andy. Ty nás samozřejmě
pochválily a měly jsme až do
odpoledne volno. Odpolední část
se konala v zámku a také byla
měřená časem, a však tady vybí-
haly všechny družinky najednou.
V zámku byly tyto stanoviště:
zdravověda, flora, kroj, napláno-
vání trasy, uzle, historie skautingu
a ČR, fauna a šifry všechny úkoly
jsme zvládly na výbornou a po
doběhu do cíle jsme byly zase
pochváleny a čekaly netrpělivě na
výsledky letošního Svojsíkova
závodu. Byl zapískán nástup a my
jsme se konečně dozvěděly
výsledky. Dívčí družinky: 1. místo
Městec Králové Lišky, 2. místo
Loskutačky z Lysé a 3. místo
Sojky z Nymburka. No a klučičí
družinky: 1. místo sokolové z
Městce Králové, 2. místo kluci
z Nymburka a 3. místo Bílí tygři
z Lysé. My holky jsme byly šťast-
ný, že jsme lepší než naši kluci
a spokojeně jsme mohly odejít
domů. Myslím si, že až bude za
dva roky další Svojsíkův závod,
tak se ho určitě zúčastníme!!!!

Veronika Rousková,
Družina Loskutaček

Jak jsme to viděli my „soutěžící“
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27 hráčů kulečníku v průběhu
tří týdnů změřilo své síly a kvali-
ty v 2. PODKOVA CUPU 2007.
Kromě hráčů, kteří se zúčastnili
již předchozího turnaje, se nám
podařilo ke kulečníkovému stolu
přitáhnout i mládež. Například
Josefu Jablonskému se podařilo
probojovat mezi osm hráčů, kteří
bojovali o postup do semifinále.
V semifinálových a finálových
soubojích se 8. 5. 2007 mezi
sebou utkali: Michal Nič, Roman
Hasoň, Filip Krejčí a Jindřich
Hochman. V závěru finálových
zápasů podlehl v souboji o třetí
a čtvrté místo Michal Nič
s Filipem Krejčím. Michalovi se
nepodařilo ani ve druhém turnaji
prolomit smůlu, která se ho drží
a skončil opět na čtvrtém místě.
Chybělo mu prostě i trochu toho
kulečníkového štěstíčka. Filip,
který je nováčkem v sérii
Podkova Cupů, si vedl velice
dobře a vyrovnanou hrou během
celého turnaje obsadil třetí místo.
Závěrečný zápas sehrál Roman
Hasoň s Jindřichem Hochmanem
o první a druhé místo. Z tohoto
duelu vyšel úspěšněji Roman,
který během celého turnaje podá-
val velice kvalitní, vyrovnaný
výkon, vyhrál nad Jindrou sice
jen těsně, nicméně zaslouženě 3:2

a stal se šampiónem turnaje. Patří
také k nováčkům v sérii Podkova
Cupů. Jindra, který se stal vítě-
zem předchozího turnaje, nyní
obsadil druhé místo a předal
putovní pohár Podkova Cupu do
rukou Romana. Ve večerních
hodinách došlo k udílení cen,
pohárů, medailí a diplomů.
Odměnu si neodnesli jen první tři
hráči, ale upomínkovou drobnost
a certifikát účastníka 2. Podkova
Cupu si odnáší každý z účastníků
turnaje, právě tak jak tomu bylo
již v 1. Podkova Cupu 2007 a tím
se tento turnaj liší od ostatních
turnajů svého druhu. I ten nej-
slabší hráč kromě zkušeností
a zážitků neodchází s prázdnou.
To vše je zásluhou našich sponzo-
rů. Věřím, že na 3. Podkova Cup
2007, který je předběžně naplá-
nován na začátek měsíce října, se
sejde ještě více nadšenců tohoto
sportu. Rád bych jménem pořa-
datele poděkoval všem našim
sponzorům, bez kterých by byl
turnaj jen velice těžko realizova-
telný a kterými jsou: 

Městský Úřad v Lysé nad
Labem (odbor školství a kultu-
ry), POHOSTINSTVÍ U POD-
KOVY, PIZZERIA MATYLDA
a Jiří Brant.

Kulečníkový turnaj 
2. PODKOVA CUP 2007 

v Lysé nad Labem
V sobotu 12. května 2007 pořá-

dala základní škola J. A. Komen-
ského jubilejní 10. ročník běhu
Terryho Foxe. Je to humanitární
akce na podporu výzkumu rakovi-
ny a prevence onemocnění civili-
začními chorobami. 

Počasí nám moc nepřálo, snad
proto počet zúčastněných oproti
minulému roku klesl na 56.
Ovšem jako každý rok nás se
svými pečovatelkami poctili svou
návštěvou senioři z Domova
důchodců na zámku, z nichž nej-
staršímu Josefu Novákovi bylo
dokonce 87 let, oproti tomu nej-
mladšímu účastníkovi Matějovi,

který přijel v kočárku s mamin-
kou, byly pouhé 4,5 měsíce.
Účastníci si mohli vybrat jako
každý rok trasu sportovní, dlou-
hou téměř 4 km, nebo trasu rekre-
ační, jejíž délku si každý upravil
podle svých dispozic.

Celkově se vybralo 2 561
korun. 

Celou akci zdokumentoval
fotokroužek pod vedením pana
učitele ing. Josefa Bodláka a další
fotky můžete vidět na našem webu
www.zsjaklysa.cz nebo na plakátu
ve Šporkově lékárně.

A. Serbusová, žákyně 9. B

Běh Terryho Foxe

MO Českého rybářského svazu
spolu s Rybářským klubem v Lysé
nad Labem pořádaly v sobotu dne
26. května 2007 ke Dni dětí tra-
diční rybářské závody pro děti
a mládež do 15 let na rybníku
Okrouhlík za klubovnou MO
ČRS. 

Přestože počasí bylo pro rybo-
lov téměř ideální, závodníků se
sešlo o něco méně než v předchá-
zejících letech. Ti, kteří nepřišli,
však mohli litovat, protože letos
nejenže ryby braly, ale mezi ulo-
venými rybami byli pěkní kapři,
úhoři a dokonce i více než osmde-
sáticentimetroví jeseteři. 

Z celkově 31 mladých rybářek
a rybářů zvítězil v kategorii mlad-
ších žáků Marek Zeman výkonem
338 cm nalovených ryb, druhý

skončil Marek Pinc se 193 cm,
třetí místo obsadil Lukáš Tangl
výkonem 162 cm. Starší kategorii
vyhrál Ondřej Zeman neuvěřitel-
ným výkonem 12 metrů 76 cm, na
druhém místě se umístil Václav
Zeman se 743 cm, třetí Richard
Pinc nalovil 270 cm. Kromě nich
si hodnotné ceny odnesli i Luboš
Svoboda a Michal Vávra za nej-
větší ulovené ryby. Oběma se
podařilo ulovit jesetry se shodnou
délkou 82 cm. Ostatní méně
úspěšní závodníci obdrželi ales-
poň drobné rybářské potřeby. 

Organizátoři děkují sponzorům
- panu Melingerovi z prodejny
rybářských potřeb v Poděbradově
ulici a firmě IPAN pana Nováka
z Ostré.

Petr Eliška

Výsledky rybářských závodů
dětí a mládeže 
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NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

Evangelický kostel 
v Lysé

Autor fotografií: Emanuel Vejnar ml.

Evangelická fara na náměstí B. Hrozného
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Zleva: evang. kostel, škola (sborová budova), kat. kostel, fara, chráněný nahovětvec

Nově vymalovaný vnitřek kostela


