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Pranostiky
● Jiljí jasný, podzim krásný

(1.9.)

● Jaké počasí o Panny Marie 
narození, takové má zůstat
osm neděl (8.9.)

● Koho se babí léto dotkne 
ve svém letu, bude šťastný.

Období školního vyučování ve
školním roce 2007/2008 začne
v pondělí 3. září 2007. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2008. Období
školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek
27. června 2008. Podzimní
prázdniny připadnou na čtvrtek
25. října a pátek 26. října 2007.

Vánoční prázdniny budou zahá-
jeny v sobotu 22. prosince 2007
a skončí ve středu 2. ledna 2008.
Vyučování začne ve čtvrtek 
3. ledna 2008. Jednodenní polo-
letní prázdniny připadnou na
pátek 1. února 2008. Jarní
prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro okres Nymburk stanove-
ny od 25.2. do 2.3. 2008. Veliko-

noční prázdniny připadnou na
čtvrtek 20. března a pátek 
21. března 2008. Hlavní prázd-
niny budou trvat od pondělí 
30. června 2008 do neděle 
31. srpna 2008. Období školního
vyučování ve školním roce
2008/2009 začne v pondělí 1. září
2008. 

odbor školství a kultury MěÚ

Organizace školního roku 2007/2008 
v základních školách, středních školách,

základních uměleckých školách a konzervatořích

Rekonstrukce dětského hřiště
V průběhu prázdnin proběhla

mimo jiné rekonstrukce veřejného
dětského hřiště na Sídlišti (za
obchodem Jednoty průchodem,
směr k hl. silnici).

Ze starého stávajícího dětského
hřiště byly odstraněny herní prvky
z důvodu nevyhovujících norem
EU. Na místě zůstalo pouze písko-
viště, které bylo opraveno a oplo-
ceno, vyměněn písek. Doplněno je
o další herní
prvky, které
jsou vyrobené
z akátového
dřeva, to je prý
odolnější vůči
povětrnostním
vlivům. Jedná
se o multi-
funkční sesta-
vu sestávající
ze dvou sklu-
zavek, stěny
a sítě na leze-
ní, lanového
mostu, schodů,
šestiúhelníko-
vé věže se stře-
chou a čtver-
cové věže, dále byla nainstalována
dvojhoupačka, dvě pružinová hou-
padla, dvě lavičky s opěradlem
a odpadkový koš.

Na místě zůstaly dvě původní
lavičky s betonovým základem,
protože počtu návštěvníků, zdá se,
pouze dvě nové, i když pohodlné
a bytelné, nestačí. Staré lavičky se
dočkají „nového kabátu“ v podobě
rovněž akátových fošen na sezení. 

Až tak budete se svými dětmi či

vnoučaty pobývat v tomto hezkém
koutku, a bude se vám třeba zdát,
že by zde mohlo být víc atrakcí
pro děti, tak vězte, že cena hřiště +
DPH + montáž + doprava se
vyšplhala téměř k půl miliónu
korun. Za zmínku stojí určitě i to,
že na Krajský úřad Středočeského
kraje byla podána žádost o dotaci,
které předcházelo vypracování
projektu, a že město obdrželo

grant z Fondu pro sport a volný
čas ve výši 100 tis. Kč, což je jistě
příjemné. Kéž bychom každoroč-
ně měli takové štěstí! Zbývajících
nemálo financí však muselo dodat
město ze svého rozpočtu. 

A tak je hřiště na Sídlišti již tře-
tím sídlištním místem, kde jsou ve
větší míře soustředěny prvky
splňující požadované normy.
Původně bylo ve městě zhruba
jedenáct míst určených ke hraní

menších děti. Do budoucna jich
bude určitě méně, ale budou vyba-
veny kvalitně (viz Litol - u školy,
u pošty). Vyroste i hřiště v nové
zástavbě v ul. Švermova, kdy jde
o závazek investorů. Záměrem
města je vybudovat v každé části
Lysé dětské hřiště odpovídající
úrovně. Jaké - to Vám může přiblí-
žit návštěva rekonstruovaného
hřiště na Sídlišti.

Závěrem se
na vás obracím
s prosbou.
Chraňme si
hřiště a jeho
okolí, jakoby
bylo naše
vlastní. Oč mé-
ně město vydá
za opravy po-
ničeného mo-
biliáře, o to víc
může pořídit
nového. Jak je
ten návod jed-
noduchý, ale
stále je mezi
námi mnoho
takových, kteří

mají svá pravidla. Nebojme se
slušně oslovit nezodpovědné pej-
skaře, vandaly ničící hřiště, i děti,
které stále odhazují odpadky
mimo koše, snad i návštěvníky-
kuřáky, kteří cigaretové nedopalky
zašlapují u laviček, u hřiště.
Takže: „Vítáme vás u nás, až se
pozvednete, tak se rozhlédněte, je-
li čisto po vás!“

Marcela Chloupková
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13. jednání rady města se
konalo 26. 6. 2007. V prvních dvou
jednacích bodech rada schválila
odměnu odstupující ředitelce ZŠ
Komenského paní Mgr. Karáskové
za její dlouholeté působení a stano-
vila plat nové ředitelce paní
Mgr. Novákové. K bodu č. 3 byli
přizváni hosté - provozovatelé dis-
kotéky Calypsso p. Ročejdl
a p. Divíšek. Opět se projednávalo
povolení výjimky z obecně závazné
vyhlášky, která stanoví konec
hudebních produkcí o víkendových
dnech na 01:00 hod. Na radnici
došlo opět několik stížností na cho-
vání návštěvníků, kteří opouštějí
podnik kolem třetí ráno a obyvatele
kolem nádraží na obou stranách
podchodu obtěžují hlukem
a nevhodným chováním. Po obsáh-
lé diskusi, v níž provozovatelé slíbi-
li zvýšit dohled nad okolím diskoté-
ky, rada odsouhlasila výjimku do
čtyř do rána. Výjimka je časově
omezená do 26. srpna 2007.
Zároveň by se měla posílit hlídková
činnost městských strážníků a rada
si vyžádala přehled sankcí, které
budou rušitelům veřejného pořádku
uloženy během prázdninových
měsíců. 

Příjemnějším bodem byl bod
č. 6, v němž rada schválila příspě-
vek 20 tis. Kč Klubu přátel dechové
hudby na tradiční přehlídku decho-
vek v Chorvatsku. Také následující
bod je pozitivní, protože přinese
radost dětem a rodičům v Sídlišti.
Rada ve veřejné soutěži vybrala
nabídku firmy TR Antoš z Turnova
(ze 4 zúčastněných), která zrekon-
struuje dětské hřiště za celkové
náklady 470 tis. Kč. Herní prvky
z akátového dřeva jsou certifikova-
né v EU a měly by odolat nepřízni
počasí i vandalů. Středočeský kraj
přispěje městu dotací ve výši 100
tis. Kč.

V dalším bodu rada města
schválila návrh sociálního a zdra-
votního odboru, aby část dávek pro
osoby v hmotné nouzi byla vyplá-
cena formou stravenek od firmy
Accor Services CZ. Toto opatření
snižuje riziko, že osoby čerpající
dávky budou místo potravin naku-
povat alkohol a cigarety. V bodu
č. 9 požádalo Centrum pro zdravot-
ně postižené v Nymburce o příspě-
vek na činnost. Jedná se o konzulta-
ce a právní porady občanům Nym-
burska. Rada konstatovala, že chybí
podklady o finanční stránce sdruže-
ní a o přínosech pro město, a tak
příspěvek nebyl schválen. V dalších
dvou bodech byla rada vstřícnější
a poskytla příspěvek 1 dítěti na

letní tábor a dále 15 tis. Kč na poří-
zení technického zařízení (celkem
za 86 tis. Kč), které jedné občance
města ulehčí její těžký životní úděl.

Bod č. 13 připravil pan místosta-
rosta Sedláček a týkal se využití
kořenových čistíren odpadních vod.
Rada vzala návrh na vědomí.
Bodem č. 14 se uzavřel proces
výběrového řízení na dodavatele
školního stravování. Soutěže se
zúčastnily 3 velké firmy, z nichž
„zaběhnutý“ Eurest poskytl městu
nejlepší podmínky. Snížením
manažerského poplatku na nulu
město v příštím roce ušetří odha-
dem 800 tis. Kč z rozpočtu, takže
problémy spojené s organizací
výběrového řízení se určitě vyplati-
ly. Proto rada schválila návrh na
uzavření smlouvy s firmou Eurest,
s.r.o. Praha, na dobu neurčitou s 6-
měsíční výpovědní lhůtou. Blok
dalších 12 bodů se týkal věcných
břemen a pozemkových záležitostí,
a tak se přesuneme k závěru jedná-
ní, v němž byli schváleni dodavate-
lé na rekonstrukci sociálního zaří-
zení - I. etapa za 400 tis. Kč - ve
staronové škole, jímž je firma RS
Stav Milovice, a rekonstrukci úkli-
dové komory v ZŠ Hrozného za
150 tis. Kč, jímž je firma Stříbrný
z Lysé n. L. Poslední bod udělá
určitě radost hasičům, protože rada
schválila dodavatele automobilové
hasičské cisterny na podvozku
Tatra od firmy Továrna hasicí tech-
niky z Poličky. Celková kupní cena
činí 5,94 mil. Kč a na její zaplacení
nebude město samo. Pan starosta
intenzivně jedná o dotacích a o výs-
ledku budou čtenáři informováni
v říjnu. 

14. jednání rady města se
konalo 17. 7. 2007. Poprvé v histo-
rii neobdrželi členové rady obsáhlé
stohy podkladových materiálů
v papírové podobě, ale jen v elek-
tronické verzi do svých notebooků.
V prvním bodu se projednávala
žádost pana Kolešky ze Zahradní
ulice, aby před jeho domem byly
v chodníku instalovány kovové
zábrany, které by znemožnily najíž-
dět vozidlům na chodník při záso-
bování firmy MAXI REAL. Rada si
vyžádala stanovisko Dopravního
inspektorátu Nymburk a současně
uložila panu starostovi, aby s uve-
denou firmou projednal, že zábrany
zaplatí. Na konci srpna se rada
k tématu vrátí.V bodu č. 3 rada pro-
dloužila firmě A.S.A. Praha smlou-
vu na údržbu městské zeleně do
konce roku 2007. Od nového roku
bude o zeleň pečovat firma vzešlá

z probíhajícího výběrového řízení.
V bodu následujícím rada města
povolila firmě M-inzert a jejím
dodavatelům vjezd do nové provo-
zovny tiskárny, která bude sídlit na
Husově náměstí v č.p. 24 proti nové
budově MěÚ. Vozidla budou moci
vjíždět k provozovně podél úřadu
ve večerních hodinách 19-21 hod.,
aby nedošlo k ohrožení chodců.

O Zahradní ulici se jednalo také
v sedmém bodu, v němž rada
vybrala ze 3 nabídek firmu Silnice
Čáslav, která za 259 tis. Kč opraví
největší nerovnosti, na něž pouka-
zují nejen občané, ale i řidiči sani-
tek. Blok dalších 9 bodů byl věno-
ván pozemkovým záležitostem,
nebytovým prostorům a věcným
břemenům, a tak se přesuneme
k bodům č. 17 až 21, v nichž se
schvalovaly veřejné zakázky.
Dodavatelem rekonstrukce topení
v družině ZŠ Litol je firma Vojtěch,
Instalatérství Ostrá, která zakázku
za 102 tis. Kč provede během
prázdnin. Druhou etapu rekonstruk-
ce vzduchotechniky v Eurestu zho-
toví firma KOMERC VZDUCHO-
TECHNIKA z Milevska za 541
tis. Kč. Opravu střechy MŠ Dráček
v Litoli provede firma Klempířství
Kratochvíl za 30 tis. Kč a III. etapu
opravy vchodových dveří a průčelí
v ZŠ Komenského provede firma
Sehnoutka z Čelákovic za 267
tis.Kč. Opravovat se bude také stře-
cha na ZŠ Hrozného č.p. 1318,
opravu zajistí firma Pokrývačství
Ledvina za 143 tis. Kč. V bodu
č. 23 se rada vrátila opět k tématu
kořenových čistíren odpadních vod.
Na návrh p. Sedláčka se tím bude
zabývat odbor městského investora.
Měla by být zadána studie, která
určí případné využití v Byšičkách
a prověří možnost dotací. V násle-
dujícím bodu rada schválila uzavře-
ní horního konce Školního náměstí
podle projektu firmy SEDOZ.

Další dva body se týkaly staveb-
ních úprav v budově úřadu. Byl
schválen návrh úprav přízemí pro
potřeby odboru dopravy a archivu,
ale nebyl schválen návrh na vybu-
dování sprchového koutu.

Zajímavý byl bod č. 26, v němž
se hovořilo o rozšíření kamerového
systému. Město obdrželo od minis-
terstva vnitra dotaci 630 tis. Kč
z Programu partnerství, k tomu
přidá 110 tis. Kč vlastních a tato
částka bude stačit na montáž dal-
ších 2 kamer - na zámku a v Čap-
kově ulici. V bodu č. 30 rada schvá-
lila nabídku firmy PROJEKT
LOUNY ENGINEERING na zpra-
cování dokumentace pro přestavbu

č.p. 28 a 29 (bývalý PRIVUM) na
správní budovu. Hodnota zakázky
je 400 tis. Kč.

V bodu č. 32 se projednávala
žádost fotbalistů z Litole na finanč-
ní výpomoc při rekonstrukce spor-
tovního areálu „V Topolech“, ale
rada chce nejdříve slyšet stanovisko
sportovní komise, která se sejde
začátkem září. V závěru jednání
rada schválila dodatek ke smlouvě
s Eurestem, schválila věcné břeme-
no na vjezd a chůzi po pozemcích
vykupovaných od paní Kožuchové
a vzala na vědomí zápis z mimořád-
ného jednání kontrolního výboru. 

Mimořádné zasedání zastupi-
telstva města se konalo 25. 7.
2007. Zasedání bylo svoláno podle
zákona o obcích na popud skupiny
členů zastupitelstva. Konalo se
v městském kině na Husově náměs-
tí a stejně jako v červnu se dostavil
větší počet občanů, protože nový
městský parkovací systém (dále
MPS) ve městě během letních
měsíců upoutal velkou pozornost
veřejnosti. Stěžejním bodem pro-
gramu bylo projednání dalšího
postupu, neboť zahájení provozu
MPS bylo „na spadnutí“, plánované
od 1. 8. 2007. Nejprve dostali slovo
zastupitelé, z nichž jako první
vystoupil Ing. Firman s návrhem,
aby město odstoupilo od smlouvy
s firmou ACTIV, protože smlouva
vykazuje řadu nedostatků. Po staro-
stově dotazu, jaké nedostatky jsou
míněny, převzal slovo Ing. Otava
a přednesl vysvětlení podle právní-
ho stanoviska, které zadala sdružení
nezávislých. Následovala dlouhá
diskuse, v níž vystoupili skoro
všichni zastupitelé a zazněla celá
plejáda názorů, které ukázaly složi-
tost problému parkování ve městě.
Diskuse potvrdila, že nalezení
shody 15 zastupitelů nebude vůbec
jednoduché. Pan starosta objasnil,
že se od červnové schůze rada
i firma ACTIV smlouvou intenzivně
zabývaly, kritizované pasáže byly
ze smlouvy odstraněny nebo upra-
veny do přijatelné podoby, takže
tím „trnem v oku“ zůstává pouze
10-leté trvání smlouvy. Bohužel
písemné znění úprav obdrželi
zastupitelé těsně před začátkem
jednání, a tak je účastníci diskuse
nepřijali. Nebyla akceptována ani
skutečnost, že zavedení MPS
nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, protože
městu nevzniknou s instalací systé-
mu žádné investiční náklady. Pro

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



3

9/2007 LISTY města Lysé nad Labem

omezený rozsah nelze zachytit
podrobně průběh diskuse, ale bylo
vidět, že každý je přesvědčen o své
pravdě. Očekávané bylo vystoupení
p. Mgr. Fajmona, který se nezúčast-
nil červnového zasedání. Uvedl
mimo jiné, že město by mělo hledat
vlastní řešení problému s parková-
ním, který se bude dynamicky vyví-
jet, a není možné podepsat smlouvu
na deset let. Po členech zastupitel-
stva se dostali ke slovu, respektive
k mikrofonu, i přítomní občané.
S postupujícím časem narůstaly
i emoce, potvrzující důležitost
tématu. Shoda nastala asi jen v tom,
že problém parkování je potřeba
urychleně řešit, ale pak se už posto-
je a návrhy způsobů řešení rozchá-
zely. Nutno podotknout, že pan sta-
rosta nechal všem zájemcům dosta-
tečný prostor k diskusi, takže po
téměř 3 hodinách už bylo vše řeče-
no. Při hlasování k tomuto bodu se
zvedlo 8 rukou pro odstoupení od
smlouvy, 5 hlasů smlouvu podpoři-
lo a 2 zastupitelé se hlasování zdr-
želi. Rada města musí do konce
července učinit potřebné kroky
k odstoupení od smlouvy, a to
s minimálními náklady. Dále veške-
ré návrhy k úpravě parkování bude
předkládat zastupitelstvu. Zastu-
pitelstvo si rovněž vyhradilo pravo-
moc rozhodovat o uzavírání smluv
s trváním nad 1 rok a se smluvní
částkou vyšší než 2 mil. Kč.

Dodatečně zařazené 3 body už
nevzbudily takový zájem u veřej-
nosti - byl schválen finanční příspě-
vek 10 tis. Kč firmy LINDE+
WIEMANN CZ na Šporkovy slav-
nosti, byla schválena smlouva
o věcném břemenu a po krátké dis-
kusi byl schválen návrh na zkrácení
termínu soutěže o zástavbě v býva-
lé Frutě o 1 měsíc, to je do polovi-
ny listopadu. 

Mimořádné jednání rady
města se konalo 30. 7. 2007. Jedi-
ným bodem programu bylo zrušení
Nařízení města č. 3/2007, které
vymezovalo plochy k parkování
a určovalo mezní ceny parkovného.
Tím byl učiněn první krok ke splně-
ní úkolu zastupitelstva, to je odstou-
pení od smlouvy s firmou ACTIV. 

15. jednání rady města se
konalo 7. 8. 2007. V prvních 4
bodech se hovořilo o bytových
a nebytových prostorech. V dalších
2 bodech byly schváleny dodatky
ke stávajícím smlouvám, podle
nichž budou zajišťovány úklid
města, strojní čištění a zimní údržba

do konce roku, než vstoupí v plat-
nost smlouva s partnerem města,
vzešlým z probíhajícího výběrové-
ho řízení.

Bod č. 8 se týkal stavebních
úprav v č.p. 5 Obecní dům v Litoli.
Arch.Kapička navrhl úpravu podla-
hy v patře, aby hluk nerušil obyva-
tele přízemí. Veřejnou zakázku za
145 tis. Kč získala firma Stavební
práce Bezucha Libice n. C. Nákla-
dy budou hrazeny z předplaceného
nájmu. Také další bod byl „staveb-
ní“ - vybíral se dodavatel oprav
výtluků silnic ve městě. Nejnižší
cenu nabídlo sdružení Kryšpín
z Nového Bydžova. Práci za 300 
tis. Kč provede tryskovou metodou,
která se ve městě velmi osvědčila
a opravy „drží“ i několik let. Po
dvou bytových záležitostech se
rada věnovala nabídce ministerstva
pro místní rozvoj. Ministerstvo
nabídlo městu bezúplatný převod
movitého majetku - nábytku, který
zbyl v č.p. 29 po zrušeném
PRIVUMu. Rozhodnutí padne kon-
cem srpna, až si členové rady nabí-
zené věci prohlédnou. Na konečné
rozhodnutí si do září také počká
firma ROLYS, která požádala
o pronájem spodních částí sloupů
veřejného osvětlení, na nichž chce
umístit svou reklamu. Rada si vyžá-
dala grafický návrh řešení pro před-
stavu, jak reklama ovlivní vzhled
ulic. V bodu č. 16 rada vzala na
vědomí posouzení technologie
městské čistírny odpadních vod
a návrh na zvýšení její účinnosti.
Dokumenty vypracoval RNDr. Du-
bánek z Prahy. Do 30. 9. bude pro-
bíhat výběrové řízení na projekto-
vou dokumentaci, aby mohlo být
zahájeno územní řízení. Náklady
na rekonstrukci ČOV se budou
pohybovat kolem 50 mil. Kč v zá-
vislosti na zvolené variantě.

Zajímavým bodem bylo č. 19,
v němž byl představen záměr na
vyčištění Litolské svodnice a Litol-
ské požární nádrže od bahnitých
sedimentů. Svodnici bude čistit
podnik Povodí Labe (tuto akci sli-
bují městu už několik let), vyčištění
rybníčku u restaurace Dallas je
úkolem pro město. Nejprve se musí
vyčistit okolí nádrže a poté odčer-
pat sediment do tzv. jímací laguny
na sousedním pozemku. Práce by
měly začít v září letošního roku.

V dalším bodu přednesl pan
místostarosta Sedláček návrh na
vytvoření komise, která by se po 3
měsíce zabývala městským parko-
vacím systémem. Po dlouhé diskusi
rozhodnutí nepadlo a rada návrh
odložila, protože nebylo jasné, zda

komise má mít odborný nebo poli-
tický charakter.

Potěšujícími body byly č. 23
a 24, v nichž byly schvalovány
finanční dary městu: 20 tis. Kč od
JUDr.Václava Krále na renovaci
soch v zámeckém parku a 30 tis. Kč
od paní Jiřiny Fliegrové na opravu
DPS. 

V bodu č. 26 byly schváleny
úpravy rozpočtu města v roce 2007;
k předloženému materiálu nebylo
připomínek, ale závěrečné slovo
bude mít zastupitelstvo v září. 

Následující bod byl úspěchem
odboru životního prostředí - město
obdrželo dotaci Středočeského

kraje z Fondu ŽP na obnovu
zámeckého stromořadí ve výši 95
tis. Kč a 34 tis. Kč na vydání brožu-
ry o zámeckém parku. V obou pří-
padech pokryjí dotace 2/3 celko-
vých nákladů. Na závěr jednání pak
rada vzala na vědomí zápis z jedná-
ní dopravně bezpečnostní komise
ze dne 6. 6. a zápis z kontrolního
výboru ze dne 19. 6. 2007. 

Do konce srpna se konalo ještě
16.jednání rady města dne 28. 8.,
ale to již bylo po redakční uzávěrce,
takže informaci si přečtete až začát-
kem října. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

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

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

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma - dle výběrového
řízení, které se uskuteční začátkem roku 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 a živ-
nostníci, kteří nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za úplatu.
Separační dvůr je stále umístěn v ul.Pivovarská naproti Hasičské zbroj-
nici. O případných změnách budou občané včas informováni.
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
září 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:
1.9.2007

3. sobota:
15.9.2007

3. pondělí:
17.9.2007

3. úterý:
18.9.2007

3. středa:
19.9.2007

3. čtvrtek:
20.9.2007

3. pátek:
21.9.2007
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V odpověď na článek pana
Veselého z minulých Listů sdělu-
jeme, že všechny odkácené hava-
rijní stromy byly prodány jako
palivové dřevo. Od začátku roku
bylo za prodej dřeva vybráno 
3 450,- Kč. K otázce nové výsad-
by zatím obyvatele domů č. p.
1462 a 1463 nepotěšíme. Město

Lysá nad Labem v rámci kom-
plexní péče o městskou zeleň řeší
v roce 2007 obnovu zeleně
Jedličkova sídliště, Zámecké aleje
a parku U Křížku. Po dokončení
úprav těchto ploch je plánována
obnova zeleně i na sídlišti.

Za MěÚ Blanka Černá 
a Stanislav Svoboda

A stromy padaly - odpověď

Již IV. ročník Dne bez aut pro
vás připravil odbor životního pro-
středí. Stejně jako v předešlých
letech i tentokrát „tradiční“ cyklo-
jízdou do Byšiček upozorníme na
mnohdy zbytečné používání aut
ve městech a náš pohodlný život

za volantem. Start je v pátek 
21. 9. 2007 v 16.00 hod. od staré
radnice. Na účastníky v cíli čeká
opékání buřtů na ohni. Návrat
účastníků cyklojízdy zpět bude
individuální.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

IV. Den bez aut

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

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

hravý, vhodný do domácnosti

Sharpey č. 41
- pes, 1 rok, barva zlatá, přátelský,

vyžaduje zvýšenou péči, nejlépe
chovatele tohoto plemene

Kříženec labrador-setr č. 42
- pes, 1 rok, hodný, přátelský,

vhodný do rodiny a na zahradu

Münsterlandský ohař č. 43
- pes, 8 roků, bíločerný, klidné

povahy, lovecký pes vhodný do
rodiny

Střední špic - kříženec č. 44
- pes, 5 let, barva bílá s fleky,

vhodný ke starším lidem, na
zahradu 

Střední kříženec (teriér) č. 45
- pes, 1 rok, barva krémová, kama-

rádský, temperamentní

Křížený jezevčík č. 46
- fena, 1,5 roku stará, barva zlatá 

a bílá, milá, vhodná do rodiny

Knírač - kříženec č. 50
- fena, barva černá, 4 měsíce, hravé

štěně

Knírač - č. 51
- pes, barva šedá, 4 měsíce, hravé

štěně

Kříženec labradora č. 53
- fena, barva černá, stáří 3 roky,

temperamentní, má ráda společ-
nost a pohyb

Kříženec jezevčíka č. 55
- fena, barva světle hnědá, 3 měsí-

ce, hravé štěně

Kříženec něm. ovčáka - dobrma-
na č. 57
- fena, barva černá a pálené znaky, 

2 roky, hodná, vhodná do rodiny

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

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé
nad Labem ve VELASU, a.s.
Hrabanov č.p. 535, tel. 325 551
221, nebo na tel. 723 342 174 p.
Čápová. V útulku jsou umístěni
i pejsci z jiných měst a obcí,
které si můžete přijít prohléd-
nout. 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

PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 28. - 29. května 2007 proběhla v Základní umělecké škole

F. A. Šporka v Lysé n. L. kontrola provedená Českou školní inspekcí.
O celém průběhu svého šetření vydala několikastránkovou inspekční
zprávu. Jménem zřizovatele musíme konstatovat, že její výsledky nás
nějak nepřekvapily. Vynikající úspěchy žáků ZUŠ v prezentaci na celo-
státních hudebních a výtvarných soutěžích svědčí o kvalitě školy. Velkou
zásluhu na naplňování specifické filozofie školy a vytváření kreativního
prostředí pro pedagogy a žáky má její ředitelka paní Vlasta Blažková.
Řízení a organizaci školy je tak možno zařadit k příkladům dobré praxe.
Dobré personální a materiální podmínky mají i odloučená pracoviště
školy. Tímto bychom chtěli poděkovat vedení a pedagogům ZUŠ F. A.
Šporka za práci, kterou věnují našim dětem a popřát hodně dalších úspě-
chů.

Odbor školství a kultury MěÚ Lysá n. L.

Za Lysou krásnější III.
V září se podíváme na decentní

úpravu předzahrádky. Najdete ji
v ulici Resslova před domem
č. p. 838. Záhon nepřekypuje
množstvím druhů ani nákladností
výsadeb. Naopak je tvořen jedi-
ným druhem růží (grandiflora -

mnohokvětá růže). Kromě čistoty
a úplnosti záhonu pozorovatele
nejvíce zaujme soulad výsadeb
s fasádou domu. 

Prostě paráda.
Za odbor ŽP 

Stanislav Svoboda

Upozornění Odboru dopravy
Odbor dopravy upozor-

ňuje na nutnost výměny
řidičských průkazů vyda-
ných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993.
Termín pro výměnu těchto
řidičských průkazů je do
31. prosince 2007.
Apelujeme na řidiče, aby
výměnu nenechávali na
poslední chvíli a předešli

tím zbytečnému čekání na
úřadě koncem roku.
Výměna řidičského průka-
zu je osvobozena od správ-
ního poplatku. Bližší infor-
mace najdete na stránkách
Ministerstva dopravy
www.mdcr.cz.

Ing. Alena Novotná,
vedoucí OD
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Vítání občánků
se uskutečnilo dne 21. června 2007

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

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

Romana Nováková, odbor kultury

Kateřina Jíchová
Adéla Janková
Julie Joštová
Petr Skokan
Žofie Kolomazníková
Matyáš Vondráček

Kateřina Dubnová
Josef Zíta
Šimon Jílek
Richard Vymětalík
Jakub Číž
Nela Hendrychová

Blahopřejeme
Citát: „Člověk by měl vidět ve všedním nevšední 
a v nevšedním všední.“ Denis Diderot

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
Ludmila Šťastná

Jaroslav Mincberger
Marie Hermanová
Ladislav Jiřičný
Vratislav Dobiáš
Marie Březinová
Růžena Macová
Antonín Novák
Václav Sosna
Václav Bílek

85 let
Josef Vaňousek

Karel Malý
Moni Švancarová
Marie Jindráková
Božena Férová

Miloslav Matoušek
Miroslav Černý

90 let
Lidmila Marešová
Marie Martinovská

91 let
Marie Kolínová

92 let
Marie Millerová
Anna Fischerová

93 let
Anna Novotná

Marie Rylichová
Anežka Mejzrová

94 let
Marie Štěpánová
Anežka Vaculová

97 let
Helena Nováková

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

4.9. Toulky českou minulostí - beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
od 16,30 hod. v Městské knihovně

5., 19.9. Kurz drátování
od 16,30 hod. v Městské knihovně

6.9. „Pod novými dračími křídly“
od 15,30 hod. v MŠ Dráček

6.-9.9. „Domov a teplo“, „Čtyři dny se záchranáři“,
„Polabský knižní veletrh“
Výstavy na Výstavišti Lysá n.L. 

6.9.-14.10. „Dějiny Lysé n. L. a okolí z pohledu archeologie“
Výstava v Muzeu B.Hrozného

10., 24.9. Tvořivé odpoledne
od 16,00 hod. v Městské knihovně

11.9. „S Mašinkou vesele do nového roku“
kulturní program v MŠ Mašinka

15.9. „Islám očima křesťana“
od 14,30 hod. ve sborovém domě ČCE

15.-16.9. „Dny evropského dědictví“
21.9. „Den bez aut“

cyklovýlet v 16,00 hod. od radnice

21.-23.9. „Kůň 2007“
Výstava na Výstavišti Lysá n. L.

22.9. Orientační běh
ve 14,00 hod. od restaurace ve Dvorcích

22.9. „Zájezd za vykopávkami“
(zápisné v MěK)

29.-30.9. Staročeské slavnosti v Byšičkách
6.10. Středočeské dožínky

(průvod z náměstí na výstaviště, program na výstavišti)

6.10. Autobusový zájezd na XIV. Svatohubertské slavnosti do Kuksu
odjezd v 10,00 hod. z parkoviště u kina (přihlášky v MěK)

7.10. „Gotická hudba Čech a Evropy“
od 17,00 hod. v Kostele sv.Jana Křitele 

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

na www.otomtoje.cz.

Dne 15. 8. 2007 
uplynuly tři roky od tragické 
smrti paní
Dagmar Zoubkové
z Lysé nad Labem.
S láskou vzpomíná celá 
rodina i všichni, kdo ji měli rádi.

K výročí „Zlaté svatby“ hodně štěstí, hodně
radosti a hlavně hodně lásky! Ať stále vidíte

jeden na druhém jen to krásné…
To přejí manželům Hlubučkovým 

kamarádky z Lysé n. L.
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Beletrie pro dospělé
Česká služka aneb Byla jsem au-

pair - P. Braunová, O tajemství králov-
ny krav - M. Horáček, 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, Maronna -
V. Medek, Nezkrotná královna - J. Plai-
dy, Nemáme na vybranou - A. Lustig,
Únos - J. Kellerman, Milostí preziden-
ta - Z. Frýbová, Mlha - S. King, Zimo-
děj - T. Pratchett, Afghánec - F. For-
syth, V pěně - I. Obermannová, Harry
Potter and the Deathly Hallows - J.
K. Rowling

Naučná lit. pro dospělé:
Cvičení s miminkem, Objektiv má

20 let, Skorojasno, Drama mezi oceány,
100 slavných světových malířů, Od
pravěkých lovců k barbarům, Rekon-
strukce v panelovém domě II, Ency-
klopedie nápojů, 100 nejzajímavějších
kuchyní z celého světa, Loučeň a Thurn
Taxisové, Legendy a příběhy ze Svato-

jiřského lesa, Svatojiřský les, Cotuc
a Mladá na starých mapách, Toulavá
kamera 4, Modrá, nikoli zelená planeta
- V. Klaus, Šlápněte do pedálů - J.
Řehounek 

Beletrie pro děti:
Křižák v džínách - T. Beckman,

Dívčí parta - L. Harrison, Poplach ve
městě hraček, Kočka Linda, poklad
rodiny - M. Zinnerová, Pohádky pro
dobrodruhy - Z. Šmíd, Zvědavá pís-
menka, Co si zvířátka šeptají, Chodo-
vé v pověstech, Zloděj stínů a jiné
povídky pro děti, Rozhodující bitva - T.
Brezina, Nejkrásnější bajky, Náhradní
princ - L. Lanczová, Dráček s červený-
ma očima - A. Lindgren, Kuba nechce
číst, Neuvěřitelné září - P. Braunová,
Káťa a Škubánek zase spolu - H.
Lamková, O mašince Tomášovi 8 

Naučná lit. pro děti:
To je ale síla! Kluci, holky a kast-

růlky 2, Sprosté zlomky a hanebný prů-
měr, Artušovské legendy, Nebe v hubě
- Z. Troška, Veselá matematika s Baj-
tíky, Anglicky se čtyřlístkem 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Komedie: Prázdniny pana Beana
Napětí: Krvavý diamant, Hazard, Zá-
pisky o skandálu, Rocky Balboa, Zodiak

Historický: Goyovy přízraky 
Ostatní: Štěstí na dosah
Sci-fi: Fontána

Nové videokazety ve videopůjčovně

Je tu září a s ním přichází čas
Dnů evropského dědictví. Město
Lysá nad Labem se pro letošní
rok inspirovalo tématem „Krás-
ný sloh - gotika.“

Protože se v Lysé gotických
památek mnoho nedochovalo,
zabrousili jsme do depozitáře
Polabského muzea Poděbrady,
kde je mnoho pokladů z doby
středověku. Pravda, většina
vděčí za odhalení archeologii.
A proto jsme s archeologií spo-
jili i náplň letošních dnů.

Dny evropského dědictví
proběhnou v celém městě o ví-
kendu 15. a 16. září. Tradičně
bude zpřístupněn zámecký park,
bývalý klášter, areál evangelické
fary a kostel Narození sv. Jana
Křtitele. Centrem letošních
dnů bude Muzeum B. Hroz-
ného.

V sobotu 15. září (9 - 17
hodin) bude pro vás v muzeu
připravena nejen dlouhodobá
výstava archeologických nálezů
z Lysé nad Labem, ale i před-
náška její autorky PhDr. Karly
Motykové. Začátek je ve 14
hodin.

Některé z vystavených expo-
nátů budete moci na místě
porovnat s autentickými replika-
mi historického skla, jejichž pro-
dejní výstava bude jistě zajíma-
vým zpestřením dne. Ti z vás,
kdo se budou chtít dozvědět
něco z tajů skla, budou mít mož-
nost položit otázky PhDr. Vlas-
timilu Vondruškovi při besedě
„Historické sklo“, která začíná
v 10 hodin.

Pro milovníky historické lite-
ratury (např. Hříšní lidé
Království českého) dr. Von-
drušky jsme pro vás spolu
s Městskou knihovnou připravili
autogramiádu jeho knih. PhDr.
Vondruška se kromě dalších čin-
ností podílel i na přípravě oblí-
bené televizní soutěže O poklad
Anežky české.

Aby celkový dojem dnů
v muzeu byl bohatší, plánujeme
zpřístupnit i část sklepů. O „pře-
nesení“ do doby gotiky a starší-
ho se  postará v atriu muzea
Dagmar Drahovzalová s přáteli.

V neděli 16. září je kromě již
inzerované výstavy v muzeu (9 -
17 hodin) připraven tradiční
výstup na zvonici kostela Naro-

zení sv. Jana Křtitele (13 - 16
hodin). Gotický víkend uzavře
v prostorách evangelického kos-
tela divadelní představení
ORÁČ A SMRT v podání Jitky
Molavcové a Alfréda Strejčka.
Začátek představení je v 17
hodin.

„Zájezd za vykopávkami“
připravujeme na sobotu 22.
září. Kromě archeologických
nálezů Nymburka navštívíme
např. i gotický chrám sv.
Bartoloměje v Kolíně či kated-
rálu Nanebevzetí Panny Marie
v Sedlci u Kutné Hory. Z důvo-
dů omezené kapacity autobusu
(max. 45 účastníků) je nutné se
předem přihlásit v Městské kni-
hovně u paní Labutové. Zápisné
100,- Kč bude použito na zapla-
cení autobusu. Vstupné do
objektů (cca 100,- Kč) si účast-
níci platí sami. Odjezd autobusu
je v 8 hod. z Husova náměstí.
Předpokládaný návrat je v 19
hod. Oběd s sebou.

„Gotická hudba Čech
a Evropy“ je název podzimního
koncertu, který v podání soubo-
ru Karmína v neděli 7. října
Dny evropského dědictví uza-
vře. Koncert začíná v 17 hodin
v kostele Narození sv. Jana
Křtitele.

Akce se koná za finanční pod-
pory Středočeského kraje a měs-
ta Lysá nad Labem.

Za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda

Polabské 
variace 2007

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

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve ve středu 5. a 19. září 2007 od 16.30 hodin

Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč ● Pokud máte možnost,
přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Kurz vyrábění pod vedením Míši Baštecké

Tvořivé odpoledne
Kurzy se konají v pondělí 10. září 2007 

pro věkovou kategorii 4-8 let v pondělí 24. září 2007 
pro věkovou kategorii 8-13 let vždy od 16 max. do 18 hodin.

Kurzovné je včetně materiálu celkem 50,- Kč.
Přezůvky, nůžky a zástěru nebo staré tričko s sebou!

11

22

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky českou minulostí
- Lucemburkové - Václav IV. - Počátky husitství.

Beseda se koná v úterý 4. září 2007 v 16.30 hodin
V s t u p  Z DA R M A !  V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !

33
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Staročeské slavnosti 
v Byšičkách

a oslavy 290 let obnovení vesnice
Byšičky hrabětem F. A. Šporkem

SOBOTA 29. 9. 2007
- v sobotním odpoledni s hudbou p. J. Švejdy 

za posvícenskými koláči a s pozváním na večerní zábavu
country skupiny Kotlík

NEDĚLE 30. 9. 2007
- ve 12.30 hod. se sejdeme na návsi u kapličky, kde bude 

sloužena mše svatá p.farářem P. A. Porochnavcem
- mezi své poddané přijede i hrabě F. A. Špork se svou chotí 

a družinou, aby oslavil výročí založení obce
- program bude pokračovat vystoupením 

cimbálové muziky folklórního souboru Dykyta

S R D E Č N Ě  Z V O U  B Y Š I Č Á C I

ZÁŘÍ - DOVOLENÁ

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 

KINO
CAFÉ BAR

Spolek rodáků a přátel města Lysé nad Labem
pořádá autobusový zájezd na

XIV. Svatohubertské 
slavnosti na Kuksu

Termín: sobota 6.10.2007
Odjezd: v 10.00 hod. z parkoviště u kina

Návrat: po ohňostroji, který končí ve 20.30 hod.
Cena: 150,-Kč 

- v ceně není zahrnuto vstupné do areálu 
(děti a ZTP 60,- Kč; dospělí 120,- Kč; rodinné 250,- Kč)

Podívejte se s námi do prvního partnerského města Lysé
nad Labem. Ponořte se s námi do doby, kdy F. A. Špork
povýšil Kuks na malé Versailles, staňte se s námi diváky 

a účastníky slavností.

Přihlášky u pí. Labutové v Městské knihovně. 

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

11. ročník fotosoutěže
na tato témata:

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

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2007 na MěÚ Lysá n. L.,
odbor kultury, pí. Alena Frankeová

Fotografie, které získají cenu, se autorům nevrací, ostatní bude
možno vyzvednout po vyhlášení vítězů na odboru kultury pouze
osobně.

Výstava v Muzeu Bedřicha Hrozného 
od 6. 9. - 14. 10. 2007

„Dějiny Lysé n. L. a okolí 
z pohledu archeologie“

Archeologické nálezy, které
byly objevovány ve městě
i v jeho okolí už od 19. stol., byly
v následujícím století rozhojněny
o sídelní i hrobové poznatky
zachycené náhodně při stavbách
nových domů, silnic a železnič-
ních tratí. Větší archeologické
odkryvy proběhly až na sklonku
20. stol. a to při stavbě telefonní
ústředny v Masarykova ulici a při
rozsáhlé rekonstrukci objektu
bývalého augustiniánského kláš-
tera na Zámeckém vrchu pro
účely Okresního archivu. Dalším
zajímavým zdrojem archeologic-
kých informací se stalo i sledová-
ní těžby písku z vody u Litole,
v poloze „Mršník“.

Výstava předvádí jak vlastní
objevené nálezy, tak ukazuje na
jejich význam pro bližší pocho-
pení tisícileté historie krajiny
podél důležitého přechodu Labe.
Stopy pravěkého osídlení sahají
až k nejstarším zemědělským
komunitám mladší doby kamen-

né, které osídlily střední Polabí
v 6. tisíciletí př. Kr. V dalších sta-
letích se místům nevyhnuly
posuny obyvatel. Válečné střety
střídaly doby klidu a rozkvětu.
Především v mladších úsecích
pravěku lze vystopovat dálkové
kontakty a to jak se Středo-
mořím, tak se západní Evropou.
Hlavně díky zmíněným výzku-
mům většího rozsahu je možno
předvést i nálezy, které kores-
pondují s nejstaršími historický-
mi zprávami a kronikami.
Středověké a časně novověké
archeologické poznatky uzavírají
výstavu.

K. Motyková

Poděkování
Tak jsou za námi již jedenácté Šporkovy slavnosti. A jaké byly?

Pokud mohu posoudit, tak i vzhledem k vysoké návštěvnosti, velmi zda-
řilé. A to především díky nezměrné obětavosti všech organizátorů a po-
mocníků. Svoji roli sehrálo i počasí, které letos pořadatelům přálo.
Nezbývá mi než poděkovat všem, kteří se na pořádání této, již tradiční
akce, podíleli. Velké poděkování patří také podnikatelům a občanům,
kteří pomohli finančně k zabezpečení celé akce. Doufám, že i příští rok
bude tradice Šporkových oslav pokračovat. Ještě jednou všem velký dík.

Jiří Havelka

1. Dřevo živé i neživé
2. Krásy architektury
3. Člověk a zvíře
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Komenského 582, Miovice-Mladá

Vám nabízí příjemné posezení, originální italskou pizzu,
těstoviny, gnocchi, risotto, brambory z pece, saláty,

lasagne a tiramisu vlastní výroby, steaky a další.
Úterý až pátek zvýhodněná polední menu.

Široký výběr alkoholických a nealkoholických nápojů.
V provozu je letní zahrádka, parkování zajištěno 

před provozovnou.

Otevírací doba:
Po 17:00 - 22:00, Út-Čt, Ne 11:30 - 22:00

Pá - So 11:30 - 23:00

Nabízíme též rozvoz všech jídel až k vám a to v době:
Po-Pá 17:00 - 21:00, o víkendu 12:00 - 21:00

po Milovicích zdarma a do 10 km, 
od hranic Milovic za 30,- Kč.

Rezervace a objednávky na tel.: 325 575 174 
a 776 894 033.

Další informace na www.piacenza.cz

Strom roku 2007
Jistě jste již slyšeli o celostát-

ní soutěži „Strom roku“. V uply-
nulých letech bylo Nadací part-
nerství věnováno velké úsilí ke
zvýšení zájmu veřejnosti
o životní prostředí kolem nás.
Jedním z možných příkladů je
i hlasování veřejnosti prostřed-
nictvím soutěže o nejzajímavější
strom. Na základě každoroční
nominace mnoha desítek stromů
z celé republiky je následně
komisí vybrán tucet finalistů,
kteří prostřednictvím zájmu
veřejnosti změří síly o získání
titulu.

Do letošního klání o vzneše-
ný titul „Strom roku 2007“ byla
obcí Stará Lysá přihlášena Lípa
ve Staré Lysé. Přihlášení zdů-
vodnili: „Dle pověsti pod tímto
stromem odpočívali kdysi dávno
husité Prokopa Holého. Pod
lípou, jejíž stáří je odhadováno
až na tisíc let, se také v časech
minulých scházeli rekruti
a hrabě Špork zde zahajoval
hony. Zvláštně tvarovaný kmen
s četnými dutinami pamatuje
dva požáry, v šedesátých letech
a před čtyřmi roky. Oheň para-
doxně pomohl lípě zbavit se

houbové choroby“.
Co je však nyní důležité, je

naše účast v soutěži. Starolyská
lípa to totiž nebude mít vůbec
jednoduché. V soutěži se utká
např. se Švandovou lípou ze
Strakonic (stromem roku 2007
celého Strakonicka), 500 let sta-
rou hrušní v Hrachovišti nebo
700 let starou Polomskou lípou.

Za MěÚ Lysá nad Labem,
odbor životního prostředí, pod
jehož státní správu tento památ-
ný strom spadá, si vás dovoluje-
me požádat o účast v soutěži.
Pokud pošlete v době od 
1. srpna do 11. října 2007
dárcovskou SMS ve tvaru DMS
STROM2 na číslo 87 777, 
podpoříte nejen Starolyskou
lípu, ale přispějete i na výsadbu
a péči o stromy! 

Podrobnosti o soutěži a prů-
běžné výsledky naleznete na
www.nadacepartnerstvi.cz. Na
stejné adrese můžete získat
i hlasovací archy. Výsledek hla-
sování bude zveřejněn u příleži-
tosti Dne stromu 20. října.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Státní svátek
U příležitosti státního svátku

592. výročí upálení mistra Jana
Husa jsme oslavili v areálu
Evangelického sboru. Sešlo se zde
přes sto lidí, kteří po pozdravu sta-
rosty Jiřího Havelky vyslechli
projev asistenta katedry etiky
Evangelické bohoslovecké fakulty
UK, Pavla Keřkovského. Ten
Husa začlenil mezi věrozvěsty
Cyrila s Metodějem a naši součas-

nost. Slavnostní náladu příjemné-
ho podvečera umocnilo hodinové
vystoupení jazzového kvartetu
Víta Andršta. Asi třicet přítom-
ných se poté odebralo na Husovo
náměstí, kde po přečtení úryvku
z Husova dopisu, položili zástupci
pořadatelských organizací - města
Lysá nad Labem a Evangelického
sboru - kytici k Husově bustě. 

Emanuel Vejnar

PODĚKOVÁNÍ
Jménem žáků a zaměstnanců školy bych rád vyjádřil poděkování

firmě Halko, stavební společnost s.r.o., Poděbradská 60, 280 02 Nová
Ves I, která Základní škole Bedřicha Hrozného věnovala částku 
60 000 Kč na nákup nových školních tabulí. V dnešní době, kdy nebý-
vá obvyklé sponzorovat vzdělávací zařízení, se jedná o chvályhodný
počin, za nějž jsme představenstvu firmy vděčni.

Mgr. Karel Špecián, ředitel školy
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Zahraniční praxe studentů OA Lysá nad Labem
Slovensko
Studentky obchodní akademie

absolvovaly v rámci projektu
Mobility - Leonardo da Vinci třítý-
denní stáž ve třech velkých ban-
kách v Bratislavě (Tatra banka,
a.s., Všeobecná úverová banka,
a.s., OTP Banka Slovensko, a.s.).
Rozšířily si své teoretické znalosti
a praktické dovednosti v oblasti
práce v bance (především admi-
nistrativní práce, ale i kontakt se
zákazníky). 

Poznání organizace bank
v zemi, která je rovněž členem
EU, a vlastní podíl na chodu bank
přispěly k rozšíření kompetencí
účastnic praxe. To jim umožní
snazší uplatnění na trhu práce
v ČR, popř. v EU. Tím byl napl-
něn jeden z hlavních cílů projektu.

Během pobytu se studentky
díky podpoře ze strany učitelů
a studentů partnerské školy OA

Dudova seznámily s městem
a jeho okolím a poznávaly jeho
památky. 

Studentky pracovaly denně od
9-15 hodin, volný čas si organizo-
valy samy. Na počátku stáže jim
pomáhala vyučující ing. Jitka
Juhaňáková. Také skutečnost, že
se již v rámci jiných projektů dříve
seznámily se studenty partnerské
školy, jim pomohla při adaptaci na
nové prostředí. 

Francie
Studenti, kteří absolvovali třítý-

denní stáž v různých institucích
v Thiers ve Francii (knihovny,
městský úřad, studijní oddělení),
si rozšířili své teoretické znalosti
a praktické dovednosti v oblasti
práce v administrativě a s výpočet-
ní technikou. Při práci museli pou-
žívat francouzštinu, a to nejen
v mluveném projevu, ale také při
práci s francouzskou verzí MS

Windows. Tím byl naplněn druhý
z hlavních cílů projektu - zlepšení
jazykové úrovně žáků.

Poznáním organizace podniku
v zemi, která je členem EU déle
než ČR, a vlastní účastí v chodu
podniku se rozšířily kompetence
účastníků. To jim umožní snazší
uplatnění na trhu práce v ČR,
popř. v EU. 

Během pobytu se studenti díky
podpoře ze strany učitelů a studen-
tů partnerské školy Lycée Profes-
sional v Thiers a pracovnic interná-
tu téže školy seznámili s městem
a jeho okolím a poznávali jeho
památky. Díky přijetí v rodinách
poznávali kulturu a zvyky obyvatel
regionu Auvergne. Zlepšili tím své
mezikulturní dovednosti.

Po celou dobu stáže byla stu-
dentům nápomocna vyučující
francouzského jazyka PhDr. Mi-
roslava Frymlová. Pomáhala jim

řešit některé drobné problémy,
a především vedla jazykový kurz,
který v rámci praxe probíhal.

Skupina stážistů informovala
o svém pobytu rodiče žáků své
školy na třídních schůzkách. Za
podpory počítačové prezentace
seznámili s výsledky své stáže
mladší spolužáky během posled-
ního týdne školního roku 2006-
2007. Všichni stážisti individuálně
informovali učitele a předali své
materiály pro využití ve výuce. 

Všichni účastníci zahraniční
praxe získali osvědčení o absolvo-
vané stáži potvrzené školou a při-
jímacím podnikem.

Náklady byly hrazeny z pro-
středků školy a z prostředků získa-
ných v rámci projektu Mobility
národní agentury Leonardo da
Vinci podporované Evropským
společenstvím.

Alena Šmídová

Mladí hasiči v Krkonoších
V sobotu 30. 6. 2007 odjelo

celkem 13 dětí z kolektivu mla-
dých hasičů z Lysé na týdenní
pobyt do Krkonoš. Ubytovali jsme
se v penzionu Na Černém potoce
v Rokytnici nad Jizerou. V průbě-
hu týdenního pobytu děti pozná-
valy Rokytnici a její okolí.
Navštívili jsme místní muzeum
i zdejší dobrovolné hasiče. Byla
nám předvedena celá hasičská
zbrojnice i její vybavení a techni-
ka. Pro porovnání nám byla před-
vedena i práce s mladými hasiči
místního sboru.

Při výletech do širokého okolí
se děti podívaly k Huťskému
vodopádu, na horskou chatu
Dvoračky a k pramenu Labe.
Prošly si i cestu Česko - polského
přátelství až k polským hranicím.

Při návštěvě města Harrachov
jsme navštívili SKI areál a muze-
um skla. Cestou podle řeky
Mumlavy jsme přes Hornické
muzeum došli až k Mumlavským
vodopádům. Po mnoha krásných
zážitcích jsme se v sobotu 7. 7.
2007 vrátili zpět do Lysé nad
Labem. Děti přispívaly částkou
600,- Kč a zbytek celé akce finan-
coval sbor dobrovolných hasičů.
Chtěl bych zde poděkovat za per-
fektní práci vedoucím kolektivů,
konkrétně Pavlíně Bezduchové
a Kateřině Janulové. Nesmím
opomenout ani stravování, o které
se profesionálně postaral pan
Antonín Fiala společně s Hanou
Krejčíkovou.

Za kolektiv mladých hasičů
Juříček Vladimír

Velká cena Lysé nad Labem
ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé

nad Labem uspořádala dne 21. 6.
2007 ve spolupráci s MěÚ již 13.
ročník Velké ceny Lysé nad
Labem. 

Letos zde startovalo 340 žáků
z 8 škol. Obě školy z Lysé a dále
školy z Milovic, Kostomlat, Kou-
nic, ZŠ Kom. Nymburk, ZŠ
R.A.F. Nymburk a ZŠ TGM Podě-
brady. Hostem letošního závodu
se stala ZŠ speciální z Lysé.
Soutěžilo se v pěti disciplínách -
sprint 50 m a 60 m, skok daleký,
hod kriket. míčkem, šplh na 4, 5 m
a běh na 1 000 m a 1 500 m. Ve
všech disciplínách jsme se dočkali
vynikajících výsledků. Počasí
i přes počáteční déšť bylo skvělé,
o zahnání žízně se postaral tradič-
ní sponzor pan Josef Hejbal.

Vyhlašování vítězů proběhlo za
účasti pí. místostarostky Chloup-

kové, která předala nejen medaile,
ale i zdobené vázy pro první tři
školy. Na putovním poháru se
ocitlo jméno dalšího vítěze, kte-
rým se stala ZŠ R.A.F. z Nym-
burka.

Věříme, že v této tradici bude-
me pokračovat i nadále. Podě-
kování za zdařilou akci patří MěÚ
v Lysé nad Labem, panu Josefu
Hejbalovi a všem závodnicím,
závodníkům, pořadatelům a roz-
hodčím.
Celkové pořadí škol:
1. místo - ZŠ R.A.F. Nymburk
2. místo - ZŠ Kounice
3. místo - ZŠ Komenského Lysá
4. místo - ZŠ Komenského

Nymburk
5. místo - ZŠ B. Hrozného Lysá
6. místo - ZŠ Kostomlaty
7. místo - ZŠ Milovice

Jaroslav Minařík

Pražská realitní kancelář
vykoupí Váš dům, byt, chatu, pozemek v Lysé nad Labem 

a blízkém okolí nebo zdarma zprostředkuje prodej.

Zajišťujeme:
● Oceňování nemovitostí soudním znalcem - zdarma
● Notáře v dědickém řízení
● Vyřizování úvěrů
● Pomoc při exekučních řízeních
● Odkoupení pohledávak
● Právní ochrana advokátem
● Geodeta a další služby

Tel.: 606 343 132, e-mail: acereality@acereality.cz
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Představujeme...

I v tomto zářijovém čísle vám,
vážení čtenáři, přinášíme příběh
jednoho z obyčejných lidí, kteří
nedělají až tak obyčejné věci.
Lidí, kteří do pomyslné mozaiky
života vkládají pestrá sklíčka.
A jelikož právě začal další škol-
ní rok, představujeme vám ředi-
tele litolské ZŠ, pana Mgr. Petra
Elišku. Ředitele školy, která si
za 16 let získala dobré renomé
a určitě si zaslouží nosit jméno
našeho prvního prezidenta T. G.
Masaryka. 

Petr Eliška je rodilým Pražá-
kem, absolvoval Pedagogickou
fakultu Univerzity Karlovy, spe-
cializace 1. stupeň základní ško-
ly s hudební výchovou. V Lysé
nad Labem se svou rodinou žije
od roku 1991, kdy nastoupil jako
ředitel do „nové“ školy v Litoli.
Slovo nové dávám do uvozovek
záměrně. Protože v Litoli byla
škola otevřena již v roce 1921
jako jedna z prvních v samostat-
ném Československu. Od sedm-
desátých let až do zmíněného
roku 1991 zde však byla umístě-
na spádová zvláštní škola. 

Petr Eliška rád rybaří, občas
si zahraje s kapelou Pleš
a kromě své práce a rodině se
věnuje pejskovi. Hudební talent
určitě zdědil po svých rodičích,
jeho otec je profesorem dirigo-
vání na pražské AMU a matka
je učitelkou hudby. Dovolenou
tráví na kole poznáváním krás-
ných míst v České republice, rád
pobývá na chalupě u rodičů
v Orlických horách a tu a tam si
zahraje tenis.

Domácí práce přenechává své
manželce, také učitelce, ale výji-
mečně pro své blízké něco dob-
rého uvaří. A na to, jaké byly
jeho začátky na litolské škole
a v našem městě vůbec, jsme se
ho zeptali ještě několik dní před
prvním školním dnem.

Jaké byly vaše začátky ve škole
v Litoli?

Když jsem sem o prázdninách

v roce 1991 nastoupil, byla budo-
va v dezolátním stavu, protože
zvláštní školy bývaly na okraji
zájmu. Zvláštní škola také odstě-
hovala téměř veškeré vybavení.
Budova školy mne ale zaujala
svojí optimální velikostí.
Nastupoval jsem hned od začátku
jako ředitel a měl trochu obavy,
jak mě tady lidi přijmou. Tehdy
jsme udělali s rodiči maximum
proto, aby škola mohla od září
alespoň přijatelně fungovat.

Rodiče vám pomohli při zno-
vuotevření místní školy, pomáha-
jí vám i v současné době?

Tady nejen rodiče pomáhají
dodneška a bez jakýchkoliv
peněžních nároků, což je obrovská
výhoda. A já jim za to moc děkuji.
Ale abych se ještě vrátil k těm
mým začátkům. Byla docela
legrace, když mě tehdejší starost-
ka Dana Kulichová uvedla první
den školy jako nového ředitele.
Někteří překvapení rodiče si mys-
leli, že jsem školník, protože mě
do té doby viděli jenom v montér-
kách. Kromě toho jsem byl nej-
mladší ředitel v celém okrese.

Litolská škola má dobré reno-
mé, představte nám ji.

Jsme jednou ze škol, která mezi
vůbec prvními začala vyučovat
podle programu Obecná škola,
který vznikl v roce 1995 jako další
varianta základního vzdělávání na
1. stupni. V Obecné škole byl kla-
den větší důraz na výchovu a na
osobnost dítěte a také na jeho
zájmy a širší možnost seberealiza-
ce. I proto se od začátku snažím
držet co možná nejvíce kroužků,
o které je mezi dětmi zájem. Ne
všichni rodiče mají s ohledem na
své zaměstnání čas své děti za
aktivitami někam vozit. Nyní
školu navštěvuje přibližně stovka
žáků, kteří mají možnost navště-
vovat keramiku, výtvarný krou-
žek, taneční kroužek, sportovní
hry, starší kluci stolní tenis a flor-
bal. Také máme divadelně drama-
tický kroužek, který dlouhou dobu

úspěšně vede moje manželka. Při
vystoupeních účinkuje i třetina
žáků školy. 

Kdo vám tyto kroužky vede?
Všechny kroužky vedou paní

učitelky a vychovatelky. Je to ide-
ální, protože děti znají. I když je to
pro ně někdy dost náročné, chá-
pou, že je to potřeba.

Váš divadelně dramatický
kroužek pravidelně účinkuje na
lyském Montmartru, prezentují
se děti i jinde?

Hráli jsme i v milovickém dět-
ském domově, v kině pro místní
školky nebo tady v Lysé na zámku
pro obyvatele domova důchodců.

Vím, že máte i spoustu dalších
aktivit, že pro děti kromě kroužků
děláte ve svém i jejich volném
čase mnohem víc.

Ano, snažíme se. Tradiční už je
Mikulášská stezka, Čarodějnický
den, vynášíme morénu do Labe,
pořádáme masopustní
průvody, na Vánoce
s dětmi zpíváme koledy,
pořádáme školní olym-
piádu. Myslím, že to
oceňují i rodiče.

A jaký vy jste byl
žák? A jak vás ovlivnili
pro vaše budoucí povo-
lání kantoři?

Vnímal jsem u nich
při „výchovně - vzdělá-
vacím procesu“ na různých typech
škol to pozitivní i negativní.
Bohužel, toho negativního bylo
hodně a ovlivnilo mne to v tom,

jak by škola vypadat
neměla. Chtěl jsem
proto vytvořit školu po
všech stránkách tako-
vou, aby se v ní dětem -
bez jakékoli fráze - líbi-
lo. Aby měly svou
důstojnost a taky, aby-
chom je my kantoři
chápali a snažili se jim
rozumět. A jaký jsem
byl žák? Na základce

jsem míval průšvihy, dostal jsem
i nějakou tu ředitelskou důtku. Na
gymnáziu to bylo velmi podobné.

No a na pedagogic-
ké fakultě jsem
patřil k nejlepším
studentům.

Co si myslíte
o dnešních dě-
tech? Myslíte si, že
jsou horší než
předcházející ge-
nerace?

Já si myslím, že
horší nejsou, jen

mají jiné podněty a možnosti,
které naše ani předcházející gene-
race neměly. Především záleží na
výchově v rodině. Například spo-
jitost mezi agresivitou dětí a hra-
ním bojových počítačových her či
sledováním filmů plných násilí je
prokázána. Takové věci ale škola
může ovlivnit jen minimálně.

A co nového jste pro ty „své“
děti a školu připravil na tento
školní rok?

Novinkou pro všechny školy je
nový vlastní vzdělávací program,
podle kterého začínáme nyní učit.
Obnášelo to spoustu hodin práce
navíc jak pro mě, tak i pro mé
kolegyně, kterým jsem za tuto
práci navíc bohužel nemohl dát
ani korunu. A přípravou nového
programu už na nic dalšího nezbyl
čas. 

A co byste si pro sebe, litolskou
školu a školství vůbec přál, kdyby
přišel kouzelný dědeček a splnil
vám nějaké přání?

Aby nás nadřízené instituce
neubíjely lejstry a daly školám
daleko více autonomie. Samo-
zřejmě taky trochu více peněz. Pro
naši školu pak půdní vestavbu,
kde bychom mimo jiné udělali
víceúčelový sálek.

Co dodat? Škoda, že kouzelní
dědečkové jsou jenom v pohád-
kách.

Jana Křížová (jzk)
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Pod novými dračími křídly v mateřské škole Dráček

Bylo nebylo jedno dračí králov-
ství v Litoli.

Vlastně bylo, protože vzniklo
22. 3. 1948. Sídlilo v jedné učeb-
ně národní školy v I. poschodí
a byla to mateřská škola.

Bylo zapsáno 8 chlapců a 13
dívek a k 28. 6. 1948 již 30 dětí.

V dalších letech působení
mateřské školy v Litoli a nárůstem
dětí se i v národní škole podstupo-
valy pro mateřskou školu větší
prostory. V prosinci roku 1956
dostala MŠ prostory, kde byl
bývalý ředitelský byt. V MŠ se

dětem dařilo a přibýval i zájem
o MŠ. 

Dne 3. 9. 1979 byla otevřena
nová budova mateřské školy se
zahradou. To je dnešní svět dra-
čích dětí - Mateřská škola Dráček,
Lysá nad Labem - Litol.

Kdo navštěvuje MŠ stává se
Dráčkem, po ukončení dračím
absolventem s čestnou vstupenkou
a možností být stále součástí MŠ.
Spolupráce se ZŠ v Litoli tuto
návaznost podporuje.

Blíží se 30 let mateřské školy.
Ve 30 letech někdo chodí na plas-
tiku, posiluje, udržuje si kondici,
a proto se i naše Mateřská škola
Dráček musí udržovat.

Ve spolupráci s městem Lysá
nad Labem, sponzory, ale i rodi-
čovskou veřejností se daří Dráčka
šlechtit.

V tomto roce 2007 si našel
nového kamaráda a to akciovou
společnost UNICA TECHNOLO-
GIES. Jelikož dráčkovi byla

v zimě velká zima, tento kamarád
mu pomohl. V baráčku dráčka
vyměnil všechna okna a dveře za
nové a také, aby se dráček
v novém pelíšku cítil dobře, celý
ho vymaloval novou barvou.

I Dráček si přeje, aby měl pro-
středí, které je pro děti tvůrčí, pod-
poruje jejich harmonický rozvoj,
bylo vhodné pro všechny věkové
skupiny, ale bylo i podnětné, neo-
koukané. Děti samy jsou největší-
mi kritiky, tvůrci.

Každá dračí máma chce, aby
jejím dětem bylo pod křídly co
nejlépe, ráda je přivine, ale i pod-
poří a nezapomene postrčit vpřed.

Je to vše o skvělých lidech,
kteří když mohou, pomohou.

Dráček má stále několik zoub-
ků, které ještě budou potřebovat
opravit.

Věří, že se najdou tak skvělí
lidé, jako mají ve vedení společnos-
ti UNICA TECHNOLOGIES a. s.,
jako se pohybují okolo Mateřské

školy Dráček, Lysá nad Labem -
Litol, Mírová 430 a zase se podaří
nějaký ten zoubek opravit.

Dráček děkuje všem, kteří ho
podporují, a zve je na akci „POD
NOVÝMI DRAČÍMI KŘÍDLY“,
otevření po rekonstrukci.

DNE 6. 9. OD 15,30 V PRO-
STORU ZAHRADY bude
zahradní party s přestřižením
pásky za účasti zástupců společ-
nosti UNICA TECHNOLOGI-
ES a.s., zástupců města Lysá
nad Labem a Vás veřejnosti,
rodičů i Dráčků bývalých i sou-
časných.

Po oficiálním zahájení je pro
Vás připraven doprovodný pro-
gram i občerstvení. Doprovodný
program zajišťuje INKA RYBÁ-
ŘOVÁ - písničky, disco.

Děti mohou být v pohádko-
vých kostýmech - rytíři, prin-
cezny a jiné postavy vítány -
DRÁČEK SE NA VÁS TĚŠÍ.

Řed. školky M. Michňová

Činnost PPP SK OP Nymburk na pracovišti Lysá nad Labem
Od září 2005 je zajištěn při

Základní škole Jana Ámose
Komenského díky jejímu vedení
provoz Pedagogicko psychologické
poradny Středočeského kraje odlou-
čeného pracoviště v Nym-burce.
Potřebné vybavení v podobě kopíro-
vacího přístroje a PC nám napomohl
spolufinancovat MÚ v Lysé nad
Labem a MÚ v Milovicích. Podařilo
se nám zajistit provoz v uplynulém
školním roce 2006/2007 dle mož-
ností 3dny v týdnu pro klienty z Ly-
secka a Milovicka. Klienty jsou
nejen děti, žáci a studenti, ale též
rodiny, žádající o konzultace.

Pracoviště vedly dvě odborné
pracovnice, psycholožka a speciální
pedagožka PPP SK, OP Nymburk.

V začátku minulého školního
roku zde proběhl desetitýdenní kurz
stimulace a rozvoje předškolních
dětí KUMOT, kterého se účastnilo 8
dětí. Souběžně byla vedena i rodi-
čovská skupina.

Celkem bylo v uplynulém škol-
ním roce na pracovišti v Lysé nad
Labem realizováno 145 výkonů,
nedostavilo se dalších 14 klientů, 4
z Milovicka a 10 z Lysecka.
Realizují se zde celková komplexní
vyšetření zaměřená na diagnostiku
nadání, poruch pozornosti či výskyt

specifických poruch učení, dále pod-
půrné terapie a intervence především
individuální. Vzrůsta-jící zájem je
i o konzultace v odpoledních hodi-
nách ze stran rodičů nebo pedagogů.

Podařilo se navázat kontakt
s mateřskými školami v regionu
a zahájit screeninková šetření školní
zralosti dle zájmu rodičů, případně
realizovat kompletní šetření zralosti
předškolních dětí. Daří se zajišťovat
průběžně intervenční zásahy v pří-
padě potřeby v základních školách
při řešení nežádoucího chování dětí.
Užší spolupráce je i se základními
školami s cílem metodického vedení
individuálně vzdělávacích plánů
u žáků. Střední školy a odborná uči-
liště mají možnost snazší dostupnos-
ti k vyšetření svých studentů např.
k vyšetření pozdní diagnostiky spe-
cifických poruch učení či k vyšetře-
ní profesionální orientace.

Pravidelná výjezdní šetření dětí
v průběhu jednoho či dvou měsíců
realizujeme v milovickém dětském
domově. Jednotliví odborníci vyjíž-
děli vést přednášky a besedy na
témata blízká psychosociálnímu
vývoji dětí do mateřského centra
v Milovicích.

V budoucnu, přihlížejíce k perso-
nálním a časovým možnostem,

bychom rádi rozšířili prostor pro
činnost intervenčního rázu, o které
pozorujeme zvyšující se zájem.

Pro školní rok 2007/2008 bude

provoz se souhlasem nového vedení
ZŠ i nadále zajištěn.

Za PPP SK OP Nymburk
PhDr. Vaňátková 

P r a c o v i š t ě  N y m b u r k
Masarykova 895, 288 02 Nymburk
tel.: 325 512 667, fax: 325 515 461, 
e-mail: ppp.nbk@mirnet.cz

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Zlaté stránky hledají místního
hrdinu Středočeského kraje
Společnost MEDIATEL, spol.

s r.o., vyhlašuje soutěž „Zlaté
stránky hledají místního hrdinu“,
která je určena všem podnikatelům
se sídlem firmy ve Středočeském
kraji. Soutěž je pořádána ve spolu-
práci s místními úřady a dalšími
partnery.

„Cílem projektu je představit
veřejnosti ty podnikatele, kteří
svou pílí a houževnatostí přispívají
k rozvoji obce či regionu. Věřím,
že svými příběhy budou motivovat
další podnikatele a pomohou jim
nejenom v začátcích překonat 
nejrůznější problémy,“ uvedl
Luboš Čipera, ředitel pro vnější
vztahy, Mediatel, s.r.o. Vítězové
soutěže budou odměněni finanční
částkou ve výši až 100 000,- Kč 
a získají zdarma inzertní balíčky
v Místních infostránkách v hodno-
tě až 50 000 Kč.

Soutěž je určena aktivním pod-
nikatelům, jejichž společnost exis-
tuje alespoň jeden rok a kteří za
dobu své podnikatelské dráhy
museli překonat nějakou těžkou
překážku. Dalším předpokladem
pro účast v soutěži je, aby se sou-
těžící byli ochotni o své příběhy
a zkušenosti v cestě za úspěchem
podělit.

Zájemci se mohou do soutěže
přihlásit od 1. 8. do 12. 10. 2007.
Po uplynutí termínu vybere odbor-
ná porota nejlepší příběhy z každé
obce s rozšířenou působností,
v případě Středočeského kraje se
jedná o 23 místních vítězů. Z těch
pak budou porotou vybrány 3 nej-
zajímavější příběhy. Slavnostní
vyhlášení vítězů proběhne v rámci
galavečera na konci října. Vítězné
příběhy budou otištěny v Místních
infostránkách, regionální publikaci
společnosti MEDIATEL. 

Podrobná pravidla soutěže
a on-line formulář jsou k dispozici
na webové adrese http://www.mist-
nihrdina.cz nebo http://www.zlates-
tranky.cz. Přihlášku je samozřejmě
možné zaslat také poštou na adresu
MEDIATEL, spol. s r.o., Thámova
16, Praha 8 s označením "soutěž".
Pokud víte ve svém okolí o místním
hrdinovi, můžete ho do soutěže při-
hlásit vyplněním referenčního for-
muláře. Zástupce naší společnosti
jej pak bude kontaktovat.

Eva Faltová,
ředitelka komunikace,

inzerce a reklamy
Tel.:  420 221 807 222

Mobil: 420 724 41 41 41
e-mail: efaltova@zlatestranky.cz
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Návštěva Evropského 
parlamentu

Na pozvání europoslance Hyn-
ka Fajmona jsem se zúčastnil
spolu s dalšími třemi studenty
a paní ředitelkou naší školy
návštěvy Evropského parlamentu.
Uskutečnila se ve dnech 19. 6. -
20. 6. 2007.

Po dlouhé cestě jsme přijeli do
města Kehl, kde jsme se ubytova-
li. Poté následoval převoz do
Štrasburku a čekala nás prohlídka
města vyhlídkovou lodí. Po plav-
bě jsme měli večeři s panem
poslancem v jedné restauraci
v historickém centru města. Po
večeři nás autobus zase odvezl
zpět do hotelu.

Druhého dne se uskutečnila již
zmiňovaná návštěva Evropského
parlamentu. Po příjezdu na místo

jsme spatřili obrovskou stavbu
připomínající koloseum. Pak nás-
ledovala prohlídka Evropského
parlamentu. Navštívili jsme sně-
movnu, ve které jsme viděli, lépe
řečeno slyšeli zasedání výboru
a komise. Pak nás čekala beseda
s europoslanci Hynkem Fajmo-
nem a Ivo Strejčkem. Dozvěděli
jsme se mnoho důležitých infor-
mací o Evropském parlamentu.
Na závěr besedy byla možnost
položit otázky a poslanci na ně
odpovídali. Po skončení besedy
byl oběd a pak jsme měli volný
program.

Celá akce byla skvěle organizo-
vaná a byli jsme všichni moc rádi,
že jsme se jí mohli zúčastnit.

L. Soustružník, II. A

KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Občanské sdružení pro děti a mládež

e-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub

Vás srdečně zve na:
SEZNÁMENÍ S ORIENTAČNÍM BĚHEM

Kdy: v sobotu 22.9. 2007
Kde: Dvorce 
Přihlášky: Závazné do 19.9.2007
na telefonní číslo 739 524 779, e-mail: os.kdz@tiscali.cz
Je důležité se přihlásit pro vytištění správného počtu map a ostat-
ních pomůcek!!!
Prezentace: Na místě restaurace ve Dvorcích od 13:15 do 13:45
hodin
Program:
1. Fáborkovaná trať: Start: od 14:00 hodin

Kategorie děti s rodiči
Kategorie děti bez rodičů do věku 10 let včetně
Kategorie děti bez rodičů od 11 do 14 let včetně

2. Klasická trať (bez fáborků): Start: od 14:00 hodin
Kategorie mládež dívky od 15 do 18 let
Kategorie mládež chlapci od 15 do 18 let

Ostatní zájemci nad 18 let se mohou zúčastnit dle vlastního uvážení
bez možnosti získání ceny za první tři místa.
Vyhlášení výsledků kolem 17:00.
S sebou: Sportovní oblečení, kdo má tak buzolu (a umí s ní zachá-
zet).
Od nás dostanete: Mapu v měřítku 1:15 000 se zakreslenou tratí
a kontrolami u fáborkované trati, mapu v měřítku 1:15 000 se
zakreslenými kontrolami u trati klasické, popis kontrol, mapový
klíč, průkazku na ražení značek na kontrolách.
Startovné: Členové Klubu dobré zprávy zdarma, ostatní účastníci
30 Kč.

K trati. Fáborkovaná bude asi 5 km dlouhá, převážně lesními ces-
tami a pěšinkami. Z jednoho fáborku bude zřetelně vidět na další
fáborek!
Klasická trať asi 6 km je bez fáborků s tím, že na mapě není zakres-
len postup "běhu" ze startu na jednotlivé kontroly a do cíle, ale
každý závodník si jednotlivé kontroly ve správném stanoveném
pořadí (od 1 do např 11) musí najít v lese sám. Má je pouze na mapě
zakresleny červeným kolečkem a označeny číslem, a v popise kon-
trol je přesně popsáno, kde se ta daná kontrola nachází (např. sever-
ní kupka, listnatý strom, posed...). Člověk, který si trochu přečte
z mapového klíče, co znamenají na mapě jaké barvy (např. čím
tmavší zelená, tím hustší les...), dle mého bez velkého problému
kontroly, které budou v lese vidět, najde. 

Co tedy orientační běh obnáší? Procházkou či během podle mapy
či fáborků najít v lese kontroly (kovové stojany s červeno-bílou lát-
kou a kleštičkami na ražení značek do průkazek). Vychutnat si
pobyt v přírodě, přitom si zasportovat a sejít se s kamarády.

Bližší informace získáte na výše uvedeném telefonním čísle
u paní Benešové.

Protestní petice
Obyvatelé Zahradní ulice a ulic

přilehlých upozorňují na to, že již
delší dobu jsou poškozovány pod-
mínky zdravého životního prostře-
dí v tomto prostoru. Jedná se hlav-
ně o pozemek bývalé firmy Orais
a zároveň o parkoviště, které
s tímto pozemkem sousedí.

Celý uvedený prostor byl vždy
určen pouze k bytové výstavbě
a bohužel stavební odbor MěÚ
zde povolil a později prodloužil
firmě Ornis volné podnikání.
V Zahradní ulici je oboustranný
zákaz vjezdu nákladních vozidel
a přitom do Ornisu denně zajíždě-
ly těžké kamiony. Po krachu firmy
Ornis je celý pozemek již třetím
rokem pustý a zdevastovaný a ze
strany MěÚ nikdy nedošlo k po-
kusu o zcivilizování pozemku
a tím i celé Zahradní ulice.

Dále upozorňujeme, že i když
stále trvá zákaz vjezdu nákladních

vozidel, nikdy nedošlo za strany
policie k nějaké akci, aby zabráni-
la porušování tohoto zákazu.
Nejhorší situace je při výstavách,
kdy podnikatel, který těží z par-
kovného, svévolně odstraní znač-
ku zákazu parkování na pravé
straně ulice. Ulice je přeplněna
tisíci chodců, neustále projíždějí-
cích aut a sanitka první pomoci,
která zde parkuje, je ohrožována
ve své činnosti.

Došla nám zpráva, že na dnes
prázdném pozemku bude obnove-
na činnost nějakého průmyslové-
ho podniku, a proto protestujeme
a trváme na tom, aby v Zahradní
ulici nebylo poškozováno životní
prostředí.

Chceme, aby Zahradní ulice
odpovídala názvu „zahradní“. Jis-
tě je proti zdravému rozumu deva-
stovat střed města, když jsme
založili průmyslovou zónu.

STAVEBNÍ, ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
ČELNÍM NAKLADAČEM ZNAČKY STERN 

S PODKOPOVOU LŽÍCÍ
PIXA PETR, PALACKÉHO 112, LITOL,  tel. 606 28 15 51
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Sbor dobrovolných hasičů města Lysá nad Labem

Od začátku roku náš sbor zasa-
hoval při 52 událostech. Z toho
bylo 30 požárů, 6 dopravních
nehod, 11 zásahů týkajících se
větrných smrští a několik technic-
kých pomocí např. snesení a nalo-
ženi pacientů do vozu Zdravotní
záchranné služby, hledání ztrace-
né osoby, otevření bytu či vypro-
štění auta.

Namátkou se zmíním o někte-
rých zásazích:

Jeden z prvních zásahů byl dne
18. 1. 2007. Po dvacáté hodině
byla naše jednotka povolána
k likvidaci škod vzniklých
v důsledku silného větru. Vyjely
dva vozy, Tatru 815 poslalo ope-
rační středisko do Bramka Semice,
kde ve větru vlála část střechy.
Obyvatelé domu museli být eva-
kuováni. Vlající plechovou stře-
chu se podařilo zachytit pomocí
vysokozdvižného vozíku. Poté
byla jednotka poslána do chatové
oblasti Kersko k likvidaci padlých
stromů. Na začátku Kerska posád-
ka Tatry zastavila u dvou zlome-
ných borovic. Rozřezali je a co se
nestalo - cca 800 metrů před nimi
stál autobus kvůli pěti spadlým
borovicím. Zanedlouho mohl
autobus projet. Řezali další stro-
my a odklízeli je do příkopů.
Občas několik aut čekalo až jim
kluci s motorovou pilou uvolní
cestu. Najednou od státní silnice
proti nim jelo nějaké vozidlo. Byla
to naše druhé družstvo z Liazkou
a klestilo si cestu. U Hájenky se
potkali. Přišel silný poryv větru
a zlomilo se několik dalších stro-
mů. A tak řezali a řezali, až se
dostali na křižovatku se státní sil-
nicí 611, která vede kolem moto-
restu. Tady policie informovala
posádku Tatry, že potřebují pomoc
smčrem na Sadskou. Začalo pršet.
Déšt sílil. V Sadské pršelo tak

husté, že před stěrači i za stěrači
byla samá voda. Naštěstí se pak
alespoň vítr poněkud uklidnil.
Cestou zpět rozřezali ještě několik
spadlých stromů a do zbrojnice se
vrátili kolem půlnoci. Ani si
nestihli uvařit čaj a museli jet
odstranit strom, který spadl na dvě
osobní auta v Milovicích - Mladé.
Posádka auta Liaz souběžně zasa-
hovala mezi Břístvím a Kouni-
cemi u dopravní nehody dvou aut,
mezi která spadl strom. Na
místě byla i zdravotní
záchranná služba, která
ošetřila zraněné. Dále zasa-
hovali na již zmíněné trase
Velenka - Kersko, Dvorce,
Benátecké Vrutice, Ostrá,
Stratov. Podle zprávy
o zásahu jsme najeli dohro-
mady 125 kilometrů a cca
50 stromů odstranili ze sil-
nice. Byli jsme šťastni, že
se nikomu nic nestalo.

Další zásah, na který
jsme byli povoláni, byl
požár v technologické
šachtě sladovny v Nym-
burce. Naše jednotka byla
vyrozuměna 5. 2. 2007
deset minut před čtrnáctou
hodinou. Z Lysé vyjely tři
cisterny v počtu 12 členů
jednotky. Zasahovalo se v dýchací
technice. Zásahu se účastnily
i jednotky z okolí. Naše jednotka
se vrátila na základnu krátce před
sedmnáctou hodinou.

V sobotu 31. 3. 2007 ve 14:45
byl vyhlášen požární poplach.
Jednalo se o požár lesa u Benátek
nad Jizerou. Na místo vyjely obě
Tatry s osádkou 10 lidí. Po cestě si
vysílačkami upřesňovali trasu,
protože přístupová lesní cesta byla
zarostlá náletovými dřevinami
a popadanými stromy z lednové
kalamity. Ohnisko požáru se

nacházelo v prostoru lesní školky,
kde závany větru dělaly hotové
peklo.

Na místo se dostavilo 7 jedno-
tek s 10 cisternami. Bylo zřízeno
čerpací stanoviště na nedaleké
požární nádrži. Před pátou hodi-
nou odpolední bylo zřejmé, že se
oheň již nerozšiřuje. I přesto bylo
nutné požářiště prolít dostatečně
vodou, neboť doutnající pařezy
ještě žhnuly. Po prohlédnutí požá-
řiště vyšetřovatelem, velitelem
zásahu a pracovníky polesí, jsme
dostali pokyn uložit svůj materiál
a vrátit se na základnu.

Po návratu, cca v 19 hodin,
jsme museli připravit techniku na
další výjezd, tj. doplnit vodu, ukli-
dit vozidla a umýt a usušit hadice.

Dne 5. 4. 2007 jsme kolem
sedmnácté hodiny vyjeli k požáru
trávy a křovin k mělnické trati do
prostoru závodiště. Oheň vznikl
od brzd železničního vagónu. Na
místě zasahovaly naše dvě Tatry
a jednotka Českých drah s Tatrou
815. Vlivem silného větru se požár
rozšířil na plochu cca 300 x 200
metrů. K hašení bylo použito hasi-
cí lišty a vodních děl. Jednotka se

vrátila na základnu po osmnácté
hodině.

V předvečer prvního máje
každoročně držívá náš sbor poho-
tovost z důvodu „pálení čaroděj-
nic“. Část jednotky jela zkontrolo-
vat, zda některý z ohňů v blízkém
okolí nezačíná být nebezpečný
nebo zda nebyl ponechán bez
dozoru. Vše bylo v pořádku.
Avšak co se nestalo - krátce nato,
zhruba po jedné hodině ranní jsme
byli povoláni k požáru rodinného
domu v obci Stará Lysá. V hlášení
bylo, že se v objektu nachází člo-

věk. Na místo okamžitě vyjela
jednotka se dvěma cisternami. Na
pomoc hasičům ze Staré Lysé sou-
časně s námi dorazila ještě jedno-
tka z Benátek nad Jizerou. Průz-
kum byl proveden v dýchací tech-
nice a muž byl nalezen v chodbě,
poté ošetřen a převezen záchran-
nou službou. K. hašení bylo pou-
žito vysokotlakého proudu. Na
základnu se jednotka vrátila okolo
třetí hodiny ranní.

Dne 28. 5. 2007 v 05:30 ráno
se stala dopravní nehoda v místě
autobusové zastávky za mostem
přes Labe. V levotočivé zatáčce
řidič kamionu s návěsem nezvládl
řízení a převrátil se na pravý bok.
Urazil označník a uhlí se vysypa-
lo na zastávku a do pole. Naše
jednotka po příjezdu spolupraco-
vala se zdravotní záchrannou
službou, provedla zachycení naf-
ty, odpojení akumulátoru a odstra-
nění uhlí a nečistot na vozovce.
Jednotka se vrátila v 06:50 do
zbrojnice.

V pátek 12. 6. 2007 v jednu
hodinu po poledni vznikl při brou-
šení výrobku bruskou v lakovně
v Kovoně požár. Díky včasnému

ohlášení a dobré spolupráci se
zaměstnanci se požár nerozšířil na
okolní haly. Na místě zasahovalo
šest cisteren, jedna plošina, jeden
žebřík a protiplynový kontejner.
Uvnitř se použila dýchací techni-
ka, později přetlakový ventilátor.
Místo jsme osvětlovali halogeno-
vými světly z naší elektrocentrály.
Ve tři hodiny se jednotka vrátila
na základnu.

Za SDH Lysá nad Labem
Kateřina Janulová

Foto Petr Juříček
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Rodiče a způsob jejich komunikace se školou
Začíná nový školní rok. S do-

cházkou vašich dětí do školy se
objevují nejen radosti a úspěchy,
ale též občas starosti a problémy.
Chtěl bych touto cestou navrhnout
jistá pravidla vzájemné komunika-
ce mezi školou a rodiči našich
žáků, aby mohla být naprostá vět-
šina projednávaných záležitostí
vyřešena věcně a bez zbytečných
emocí a neporozumění.

Je zcela přirozené, že čas od
času se dostaví vaše dítě domů
s tím, že má ve škole nějaký pro-
blém. Většina rodičů bývá právě
v takový okamžik plně zahlcena
vlastními starostmi, nebo je una-
vena po náročném pracovním dni.
Reakce je nasnadě: buď se dítěti
vynadá, nebo, což je ještě mno-
hem horší, se před dítětem zana-
dává na školu. Občas nastane ta
nejhorší varianta, kdy se rozzlobe-
ný rodič rozhodne, že si hned „na
školu došlápne“. Ve škole se pak
problém řeší ve vodopádu těch
nejzápornějších emocí, někdy
dokonce i za křiku a výhrůžek
a dokonce i slovního napadání.
Přitom by stačilo držet se několika
osvědčených rad a postupů:

Nevěřte zcela slepě svému
dítěti. Budu-li parafrázovat
Sigmunda Freuda, každý z nás
někdy zalhal a kdo tvrdí, že niko-
li, ten lže dosud. Je to jeho přiro-
zená obranná reakce, podat infor-
maci tak, aby mu přinesla co
nejméně možných problémů, aby
se vyhnulo očekávaným výčitkám,
zákazům či jiným omezením.
Každou informaci si nejprve pro-
věřte - nejlépe tak, že se třeba
obrátíte na příslušného učitele,
vyslechněte i spolužáky vašeho
dítěte, nebo se obraťte na vedení
školy. 

Je vždy nezbytné vyslechnout
všechny zúčastněné strany, jinak
nezískáte ucelenou reálnou infor-
maci. Zdravé rodičovské pochyby
jsou základem správné výchovy. 

Vyvarujte se zbytečného roz-
čilování, nejste-li v okamžiku,
kdy vás dítě o problému informu-
je, v psychické rovnováze. Pokud
se cítíte stresováni a unaveni,
odsuňte jej raději na pozdější
dobu. „Promluvíme si o tom
v klidu ještě později“. Nikdy před
dítětem nesrážejte autoritu peda-
goga, i když se vám vaše stanovis-
ko může zdát oprávněné, nebo
když je skutečně pravda na vaší
straně. Pokud nebude reakce
pedagoga uspokojující, obraťte se
na vedení školy (ředitele, popřípa-
dě zástupce ředitele pro příslušný

stupeň, též výchovného poradce),
kterému celý problém v klidu
předneste. Některé problémy lze
předem konzultovat i s metodikem
primární prevence. Nejednejte ale
s vedením školy, aniž byste si pře-
dem promluvili s příslušným
pedagogem nebo ho aspoň upo-
zornili na váš úmysl obrátit se na
vedení školy.

Chcete-li jakýkoli problém
projednat s pedagogem nebo
vedením školy, informujte přísluš-
nou stranu o jednání s určitým
časovým předstihem, aby se na
projednávání mohla připravit (vět-
šinou stačí ráno upozornit, že
byste odpoledne rádi projednali tu
či onu záležitost). Využijte buď
konzultačních hodin, nebo si
domluvte schůzku předem.
Upřednostněte osobní jednání,
telefon ani e-mailová pošta nebý-
vají vždy nejvhodnějším nástro-
jem komunikace. Není (pro obě
strany) nic horšího, než když pro-
blém přijdete projednávat bez
předchozího ohlášení za situace,
kdy jsou pedagog nebo vedení
školy vázáni dalšími neodkladný-
mi povinnostmi a nemají tedy
dostatečný prostor pro okamžité
řádné projednání zmíněné záleži-
tosti.

Nehledejte a nevytvářejte ve
škole umělého nepřítele. Škola
i rodiče se rovnocenným způso-
bem podílejí na utváření osobnos-
ti dítěte: rodiče hlavně výchovou,
škola především vzděláváním.
Každá ze složek je nezaměnitelná
a nezastupitelná. Rodiče mohou
jen s obtížemi dohnat případné
nedostatky ve vzdělávání dítěte
v celé jeho šíři, škola nemůže
nahradit výchovnou úlohu rodičů.
Proto by obě strany měly úzce
spolupracovat. Nezapomínejte, že
jako rodiče máte zodpovědnost
jen za své vlastní děti, učitel
během vzdělávání jich má ale na
zodpovědost až 30. 

Pokud jste vybídnuti školou,
abyste se dostavili k projednání
nějaké záležitosti, týkající se vaše-
ho dítěte, respektujte tuto výzvu,
podle školského zákona (č.
561/2004 Sb.) jste povinni se do
školy dostavit. Pokud se nehodí
navržený termín, najděte nejbližší
možný vám vyhovující volný ter-
mín a dostavte se do školy s jas-
nou hlavou a bez emocí. 

Nedostatek diplomacie se
stává dnes už pravidlem. Obě
strany bohužel často jakoby mlu-
vily jiným jazykem: neústupnost
nebo nechuť na straně některých

rodičů cokoli řešit nebo se dohod-
nout na určitých závěrech problé-
mu smotnému nijak neprospívá,
natož aby ho pomohla vyřešit
nebo objasnit. Škola neharaší
zbraněmi, neútočí, naopak se
snaží věc řešit vzájemnou doho-
dou. Válka školy s rodiči by totiž
pro ni byla sebedestruktivním kro-
kem.

Neobávejte se taktního sděle-
ní negativních zpráv, neboť
každý pedagog bude mít nepo-
chybně zájem - za vaší spoluúčas-
ti - tyto záležitosti co nejefektivně-
ji a nejdříve vyřešit.

Respektujte volný čas
zaměstnanců školy a nenaléhejte
na projednávání problému mimo
školu v době, kdy pedagog čerpá
řádné volno, a to ani v jeho sou-
kromí nebo dokonce na veřejnosti.

Sdělujte škole vše podstatné,
co by mohlo mít vliv na vzdělá-
vání vašeho dítěte (blíže vyjme-
nováno ve školském zákoně).
Jakákoli takováto informace je
z právního hlediska považována za
důvěrnou a pokud by kterýkoli
zaměstnanec školy v tomto směru
pochybil, ponese nepochybně
důsledky podle zákoníku práce.

Smiřte se s tím, že může nastat
situace, kdy vám nebude možné -
při nejlepší vůli - bezezbytku
vyhovět. Pokud se jedná o rozhod-
nutí ve správním řízení, máte
právo odvolání. Pokud se jedná
o rozhodnutí ředitele na základě
jeho zákonných pravomocí, může-
te se v případě nespokojenosti
obrátit na zřizovatele, tedy město
Lysá nad Labem.

Škola nemá zájem nic „utut-
lávat“ - pokud se prokáže během
projednávání pochybení pracovní-
ka školy, budou vyvozeny patřičné
důsledky. Naopak, má sama zájem
na co nejefektivnější komunikaci
mezi všemi zainteresovanými stra-
nami.

Nedůvěřujte těm pedagogům,
kteří vše vidí a hodnotí v příliš
pozitivním světle. Buď vám po-
chlebují, což rozhodně nemáte
zapotřebí, nebo tak před vámi nao-
pak skrývají něco závažnějšího. 

Nenaslouchejte a hlavně
nedůvěřujte pedagogovi, který
o škole, ostatních vyučujících
nebo jejím vedení a jiných atri-
butech školní práce nehovoří
dobře. Většinou tak maskuje
vlastní zbabělost, a když už se on
sám dobrovolně stává oním ope-
řencem, který hloupě kálí do vlast-
ního hnízda, buďte ujištěni, že
nikdy nebude mít dost odvahy

a sil, aby jakýkoli problém doká-
zal vyřešit rázně, čestně a přímo.
Buďte obezřetní, může vás chtít
zatáhnout do jakési jím vytvářené
zamotané a neprůhledné hry, která
by vám mohla přinést jen rozladě-
ní, zlost a zbytečné starosti nebo
jiné nepříjemnosti. Normální,
zdravě sebevědomý člověk se
nemusí bát sdělit cokoli kritického
svým nadřízeným, protože pro
svou kritiku má nachystán dosta-
tek argumentů. Vedení školy si
váží kritických hlasů, pokud jsou
podloženy argumenty a fakty
a pokud nejsou pouhou snůškou
blábolů, polopravd a osobních
invektiv. Pomáhají totiž zlepšit
klima školy. Správná loajalita vůči
zaměstnavateli je do jisté míry
otázkou osobní cti zaměstnance.
Zezadu a skrytě útočí jen zbabě-
lec, křivák, slaboch, nevyrovnaný
člověk, který to koneckonců vlast-
ně se školou ani nemyslí dobře.
Otázkou zůstává, proč je v ní
vlastně přes všechny ty hrůzy
a osobní trauma zaměstnán,
respektive proč se těmto „osobním
příkořím“ nebrání právní cestou.

Nedejte na informace zpro-
středkovaně sdělené - vždy si
vyslechněte názor všech zúčastně-
ných stran. Vždy se vyplatí pře-
svědčit se, zda informace, která
jsou vám takto předkládány, jsou
pravdivé a ucelené.

Neodsuzujte a nezatracujte
předem jen z principu. Je nero-
zumné zatracovat něco nebo něko-
ho, pokud jsem neměl možnost
problém či situaci hlouběji poznat
nebo se s nimi detailně seznámit.

Věřte, že v těchto případech
ono úsloví o šprochu a troše prav-
dy zpravidla neplatí a že pravda je
ukryta někde úplně jinde; bohužel
jí pak ale nedáte šanci, aby byla
odhalena. Nejhorším projevem
značné sociální nevyzrálosti je
urážlivost a neochota dále komu-
nikovat, pokud se záležitost vyvi-
nula jinak, než jsme si přáli a než
jsme očekávali. Trucují přece jen
malé děti. Vzpomeňte si na příkla-
dy z lidské historie, kdy z malého
nedorozumění a nedostačující
komunikace vznikaly obrovské
problémy- je nasnadě, že zcela
zbytečně.

Zajímejte se o dění ve škole,
sledujte právní stav ve škole
(www.msmt.cz, www.mvcr.cz,
www.zsbhrozneho.cz )

První internetová adresa je
adresou ministerstva školství,
druhá ministerstva vnitra, kde

Pokračování na str. 15
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Rodiče a způsob jejich komunikace se školou
v sekci zákony najdete všechny
platné právní předpisy, třetí je
internetovou adresou webových
stránek naší školy. Mnoho infor-
mací najdete a do diskuzí s ostat-
ními zájemci o problematiku škol-
ství můžete vstoupit na www.ces-
kaskola.cz nebo školském portálu
www.edu.cz.

K tomu všemu mi dovolte malé
zamyšlení. 

Rok od roku častěji se ve škole
potýkáme ze strany žáků se stále
rafinovanějšími a drzejšími poku-
sy o porušování školního řádu,

obcházení jeho ustanovení a do-
konce zneužívání tolerance někte-
rých rodičů a v konečném řešení
pak i se snahou oněch rodičů tyto
pokusy svých dětí ex post „při-
krýt“: „Když ti to omluvím, tak na
tebe nemohou“. Uvědomte si pro-
sím, že tím prokazujete svým
dětem medvědí službu. Škola bez
respektování pravidel, která jsou
mimo jiné dána nikoli ředitelovou
svévolí, ale právními předpisy,
prostě fungovat nemůže. Všichni
musíme dbát určitých pravidel,
protože žijeme v lidské společnos-
ti. Demokracie přece neznamená,

že všichni jsou pouze nuceni
respektovat moje bezbřehá, neko-
nečná a výsostná práva, ale nao-
pak, moje práva končí tam, kde
začínají práva někoho druhého.
Právě proto máme zákony a jiné
právní předpisy, aby se vymezila
„pravidla hry“. A právě proto je
nezbytné respektovat a dodržovat
je, ať mám na ně jakýkoli názor -
ne se z nich vykrucovat nebo je
dokonce překrucovat. Nežijeme
přece ve společnosti, kde platí
právo silnějšího, nebo dokonce jen
platí práva úzké, zcela vyvolené
skupiny lidí. 

I když už jsem pomalu ztratil
svůj optimismus a stávám se stále
více spíše skeptikem, přesto ještě
trochu doufám, že většina rodičů
výše jmenované zásady pro vzá-
jemná jednání mezi nimi a školou
přijme a bude se snažit se školou
komunikovat na lidsky důstojné
úrovni. 

K tomu přeji všem žákům,
rodičům a pedagogům klidný
a úspěšný školní rok 2007/08,
dostatek oboustranné tolerance,
ochoty a sil ke vzájemné komuni-
kaci.

Karel Špecián, ředitel školy

Pokračování ze str. 14

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

Výuka začne 5. září a bude pro-
bíhat vždy ve středu od 16,00 do
16,45 na ZŠ Bedřicha Hrozného.
Je otevřena zájemcům ze všech
škol v Lysé nad Labem i okolí.

Těžiskem výuky je seznamová-
ní s eticky a existenciálně inspira-

tivnímu biblickými texty (v tomto
roce starozákonními). Děti může-
te přihlásit osobně či telefonicky
(325 551 024) u vyučujícího
Mgr. Emanuela Vejnara, faráře
Českobratrské církve evangelické
v Lysé nad Labem.

Evangelické náboženství

Nejhezčí ulice v Lysé nad Labem
Nejhezčí ulicí v Lysé je ulice

Pivovarská. Její začátek je u hasič-
ské zbrojnice a táhne se až k nádraží.
Je lemována alejí vzrostlých stromů,
které kryjí rodinné domy v celé ulici
a před každým domem je udržovaný
trávník. Celý tento prostor vyzařuje
pohodu a klid, vždyť ani při výsta-
vách zde neparkují žádné automobi-
ly. Všechny domy počínaje od hasič-
ské zbrojnice až k nádraží, byly
vystavěny hned po první válce, tudíž
v první republice a celé této čtvrti se
od počátku říkalo hrdě - Vilová čtvrť
a život zde také podle toho vypadal. 

Pivovarská ulice po celé své
délce protíná další ulice, které
k této čtvrti vždy patřily. První je
odbočka hned u hasičské zbrojnice
a to do Legionářské ulice, která je
lemována městským parkem. Ten je
ukrytý za vzrostlými stromy. I když
zde projíždějí auta směrem do
Plusu, mají obyvatelé klidný život.

Druhá odbočka je do ulice 28. října,
ve které je značka „Zákaz prů-
jezdu“ a i zde je život klidný.

Pivovarská protíná tři další ulice
a první je Zahradní. Tato ulice má
dvě části, první vede směrem
k benzinovému čerpadlu a zde je
stav poněkud složitý. V devadesá-
tých letech byla na pozemku Pivo-
varské zahrady, která se Zahradní
sousedí, zahájena výstavba byto-
vých domů. I když už byly postave-
ny betonové základy pro domy,
stavba najednou skončila a celý
pozemek byl ponechán svému
osudu. Dnes je celý areál zarostlý
různým křovím a plevelem a vypa-
dá jako divoký přírodní park. Je zde
klid a nikdo si nestěžuje. Říká se,
že zde bude zahájena nová výstav-
ba bytových domů, kéž by!

Druhá polovina Zahradní ulice
vede směrem k Nádražní ulici a zde
už skoro končí civilizace. Původně

za dob Vilové čtvrti tato polovina
byla ta pravá Zahradní, byla lemová-
na barevnými hlohy. Ale teď když
jedete směrem k Nádražní, máte
dojem, že jste na dostihové dráze.
Těsně před koncem ulice jsou tři pří-
kopy a ten nejhlubší připomíná
Taxisův příkop. Nikoho to nevzrušu-
je, možná až zde dojde k dopravní
nehodě. Jinak je tato ulice plná
hluku, prachu a výfukových plynů
z těžkých nákladních aut, které zde
neustále projíždějí. 

Z doby výstavby Vilové čtvrti zde
byla stavební ohrada a ta byla dle
územního plánu určena k bytové
výstavbě. Po listopadu 1989 se oby-
vatelé těšili, že k tomu dojde, ale
k překvapení došlo, když místo bytů
zde byl povolen provoz firmy Ornis.
Když tento podnik zkrachoval,
zůstala ohrada asi 2 roky prázdná,
byl zde klid a obyvatelé ulice podali
petici, ve které žádali vedení města,

aby bytová výstavba doopravdy
začala. Bývalý starosta a jemu pod-
řízená vedoucí stavebního odboru
petici zametli pod koberec a povoli-
li zde činnost podniku Stavebniny.
Ano mocní rozhodli, hlavně že oni
mají bydlení v pohodě. Výsledek je
dnešní nevyhovující stav. Ani odbor
životního prostředí zde nikdy nebyl
a říká se, že připravují výsadbu zele-
ně pro celé město. 

Zanechme smutku a pokračujme
Pivovarskou dále. Další ulice, které
protíná jsou Šafaříkova a Sme-
tanova. Zde si obyvatelé žijí jako
v jiném světě. V těchto ulicích je
jednosměrný provoz, je zde poměr-
ný klid a stížnosti nejsou. 

Krásná Pivovarská končí až
u nádraží a její ozdobou je
i Chloupkův březový háj. Snad i ta
na rohu neobydlená stará vila jed-
nou procitne.

kol-

Výzva
Uvědomili jsme si s přáteli, že vyčerpáme-li v rozhovoru

novinky, sklouzneme ke vzpomínkám na zážitky v hotelu Po-
labí (Král) před 20 - 30 lety. Originální akce v hotelu už při-
volat nejde. Ale neměli bychom si je připomenout? Neinspi-
rovaly by novou generaci k novým nápadům? 

Proto jsem zadal v městském muzeu termín v dubnu příští-
ho roku s úmyslem instalovat o nich výstavu. Přátelé a já
archivujeme dost fotek a jiných vzpomínek na Klub labužníků,
na Pivobraní, na kostýmované bály jako Cirkus, Osídlení
Lysé, Nemocnice na kraji města, Nultá olympiáda, Zkáza lodi
Titanic a další. Když si uvědomím, že jen Klub labužníků měl
240 členů, určitě se u lysáků najde další dokumentace. Půjčte
nám ji, prosím ! Pokud možno už teď, aby na jejím základě
mohla vzniknout koncepce výstavy. Použijeme buď originály
nebo jejich kopie podle vašeho přání. Předem děkuji !

Za přípravnou partu Antonín B. Dohalský
Tel.: 325 551 471, 776 585 933
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Milan Tůma
- pojišťovací zprostředkovatel
GENERALI pojišťovna, a.s.
Pojištění: životní, majetku, 
motorových vozidel

tel.: 606 186 869
Sedláčkova 79, Čelákovice

Co mě trápí
Nezabiješ! Tento všelidský sta-

rozákonní imperativ z desatera,
bylo zřejmě to nejmoudřejší, co
zaznělo na shromáždění občanů
25. července v lyském kině. 

Jednání bylo o automobilech
a s nimi spojených problémech ve
městě. Automobil, ten novodobý
fetiš mnoha lidí, se stává vrahem
tisíců tvorů, lidských i zvířecích,
nejen vinou agresivních, bezo-
hledných a často zakomplexova-
ných řidičů, ale i všech těch, kteří
zamořují zbytečně města škodli-
vými zplodinami z výfuků, hlu-
kem a prachem. Ty působí sice
pomalu, zato tím nebezpečněji.
Zejména aromatické uhlovodíky
z naftových motorů obsahují pro-
kazatelné množství rakovinotvor-
ných karcinogenů. 

Nedosti na tom. Aut stále přibý-
vá a okupují prakticky největší
část městských komunikací.
Zvláště o výstavách, ale nejen při
nich se z toho stává neudržitelný
problém, který se město pokusilo
řešit zpoplatněním veřejných par-
kovišť a stání pomocí platebních
automatů a předplacené stání.
Provoz měla smluvně zajišťovat
firma Activ Parking. Smlouva
s platností od 1. 8. tohoto roku
byla však na mimořádném zasedá-
ní městského zastupitelstva odmít-
nuta a přijato rozhodnutí ji vypo-
vědět.

Škoda. Každé řešení by bylo
lepší než další odklad. Městu
měla smlouva přinést bez jakých-
koliv nákladů čistý příjem ve výši
dvaceti procent z vybraných
tržeb. To se zdálo některým zastu-
pitelům málo, a proto se budou
znovu scházet různé komise, sub-
komise a výbory. Padnou desítky
návrhů i protinávrhů. Jednání
budou dlouhá a výrazně se při
nich budou prosazovat různé par-
tikulární zájmy. Pravděpodobný
výsledek je, že se nedohodnou,
nebo vznikne smlouva horší té

zamítnuté. Rád bych se mýlil.
Vyloučit nelze totiž ani dlouhodo-
bé soudní projednávání. Mluvčí
firmy Activ Parking to alespoň
naznačila. 

Celé zasedání v kině se mi
zdálo poněkud tristní, zpolitizova-
né, ne nepodobné jednáním v na-
šich zastupitelských sborech.
Některým diskutujícím nešlo ani
tak o meritum věci, jako dokázat
protistraně neschopnost cokoliv
vyřešit. Vzájemné překřikování
bez udělení slova mi připadalo
téměř nenávistné. Připomínalo mi
to současné diskuze s občany
o americkém radaru. Takový způ-
sob jednání k demokracii nepatří!
Vrcholem trapnosti pak byly
sáhodlouhé citace paragrafů, ústa-
vou počínaje a různými podvy-
hláškami konče. O hlavním účelu
schůzky občanů, to je zklidnění
dopravy a vyřešení parkování ve
středu města, se až na výjimky
přitom nehovořilo.

Bylo to snadné dokázat nesmy-
slnost některých tvrzení. Srovná-
vat například příjem z tržeb
v Mladé Boleslavi a v Lysé n. L.,
je stejně směrodatné jako ceny
v pětihvězdičkovém hotelu v Pra-
ze a v lyském penzionu. Stejným
mlžením je i nepřiznat rozdíl
v hodnotě příjmu z tržeb nebo
čistého zisku, kdy může být pří-
nos pro město nulový. Před pro-
blémy, které město s narůstajícím
automobilismem čekají a nutností
se jim bránit, jsem důtklivě varo-
val v Listech již několikrát.
Poprvé v červnu 2003 v souvis-
losti s výstavištěm. Upozorňoval
jsem, že dojde lidem trpělivost
a že si vynutí peticemi či místním
referendem s tím něco dělat.
Necítím z toho žádnou satisfakci,
ale smutek, že teprve po více jak
čtyřech letech na má varování
dochází.

Václav Mrkvička,
o.s. Lyský region

Parkování v Lysé
Zhruba před měsícem proběhlo

v prostorách městského kina mimo-
řádné zasedání městského zastupi-
telstva, kterým vyvrcholil tlak
s cílem zrušit nasmlouvaný systém
placeného parkování v nejexpono-
vanější části města. Na zasedání
bylo poměrem hlasů 8:7 schváleno
usnesení, ve kterým se radě města
ukládá učinit potřebné kroky
k odstoupení od příslušné smlouvy
s firmou Activ s.r.o. a to tak, aby
městu, pokud možno, nevznikly
žádné škody.

Vzhledem k řadě nepřesností,
které byly v této souvislosti veřej-
nosti prezentovány, považuji za
vhodné provést určitou rekapitulaci.

Současný způsob parkování
v Masarykově ulici je do budoucna
těžko udržitelný. V pracovní dny zde
a ve dvou přilehlých ulicích parkuje
130 - 150 aut. Komu tato čísla moc
neříkají, ať zkusí dopoledne nebo
brzy odpoledne bez porušení
dopravních předpisů zaparkovat
před domem s pečovatelskou služ-
bou nebo některým z obchodů. Ze
tří čtvrtin jsou zde zaparkována auta
lidí z Milovic a okrajových částí
města, kteří dojíždějí vlakem za
prací a v ranním chvatu zaparkují na
prvním volném místě, které vidí.
Přitom odstavné plochy podle trati
vpravo od nádražní budovy nejsou
plně využity. V této souvislosti je
nutno mít na zřeteli i to, že nejpo-
zději začátkem příštího roku se
začne s rekonstrukcí Masarykovi
ulice a při tom asi dojde k určitému
snížení počtu parkovacích míst.

Toto byly v zásadě důvody, proč
byla zveřejněna nabídka na zajištění
a provozování vhodného parkovací-
ho systému ve vybraných částech
města. Jednou z hlavních podmínek
byl solární zdroj energie pro všech-
ny parkovací automaty. V termínu
došly tři nabídky, které si byly
v řadě věcí blízké. Zásadní rozdíly
lze charakterizovat takto:

Firma Citymetr 
- pro město 30 % na zisku
- kontrolu parkování a hlášení závad

provádí městská policie /MP/
Eltodo
- pro město 25 % na zisku
- kontrolu parkování a hlášení závad

provádí firma ve spolupráci s MP 
Activ
- pro město 20 % z tržeb
- kontrolu parkování a hlášení závad

provádí firma ve spolupráci s MP.
Za této situace bylo rozhodování

jednoznačné. Výše tržeb je parkova-
cím automatem registrována a jejich
podíl pro město je jednoznačný.
V případě podílu na zisku je to
poněkud jinak. K němu se provozo-
vatel dostane po odečtení celé řady
provozních a režijních nákladů,
např. tisk a distribuce parkovacích
lístků a karet, provoz místa pro
distribuci park. karet, oprava a údrž-
ba park. automatů, pořízení potřeb-

ného dopravního značení, úklid pro-
vozovaných parkovišť, náklady ply-
noucí ze spolupráce s MP při kon-
trolách a ekonom by asi pokračoval.
Tyto náklady jsou ze strany města
velmi těžko kontrolovatelné a výše
zisku, který je předmětem dělení, se
může stát zbytečným zdrojem
sporů. I z tohoto pohledu je nutno
hodnotit požadavek vítěze, firmy
Activ, na trvání smlouvy po dobu
deseti let. Zvlášť vzhledem k jejímu
záměru zainvestovat úpravu existují-
cích odstavných ploch event. dalších
parkovišť.

Součástí nabídky firmy Activ
byla i tarifní struktura parkovacího
systému:
parkování na komunikacích 
1 Kč / 30 min.
l0 Kč / hod.
parkování na parkovištích 
30 Kč / den 
parkování na komunikacích
a parkovištích v době výstav 
50 Kč / den
pro osoby s trvalým bydlištěm
v park. systému 
parkovací karta 500 Kč / rok
pro právnické a podnikající fyz.
osoby se sídlem v parkovacím
systému
parkovací karta 3000 Kč / rok

K této firemní nabídce je však
nutno dodat, že nařízením města
jsou určeny za stání motorových
vozidel na vymezených místních
komunikacích tzv. maximální ceny.
Pominu-li předplatitelské roční
karty, představují tyto max. ceny
částky 20 Kč / hod. a 200 Kč / den.
Do této hodnoty může určovat podle
uzavřené smlouvy cenu provozova-
tel. Je to určitý nedostatek ve smluv-
ním vztahu stejně jako to, že obyva-
telé Lysé, kteří dojíždějí za prací
vlakem, nejsou při celodenním par-
kování na vyhrazené parkovací
ploše nějakým způsobem zvýhodně-
ni. Obě tyto skutečnosti byly také
předmětem připomínek některých
zastupitelů a nelze jinak, než jim dát
za pravdu. Mám však důvod se
domnívat, že by ve formě dodatku
ke smlouvě byly druhou stranou
akceptovány. Na druhé straně však
musím bohužel konstatovat, že
velká část výhrad ke smlouvě
a k navrhovanému parkovacímu
systému vůbec byla neobjektivní,
účelová a nepravdivá.

Každá změna někomu více či
méně prospěje, někoho více či méně
postihne. Považuji se však za lyské-
ho patriota a proto obhajuji věc,
o které jsem přesvědčen, že je pro
naše město jako celek prospěšná.
Jsem přesvědčen o tom, že je jen
otázkou času, kdy navržený systém
parkování v Masarykově ulici
a jejím bezprostředním okolí bude,
třeba s určitými úpravami, realizo-
ván.

Vladislav Šťastný
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Ač utišována, neumlká ve sdě-
lovacích prostředcích i mezi lidmi
vzrušená debata o umístění rada-
ru, součásti raketové výzbroje
USA, na našem území. Myslím,
že je to dobře, poněvadž jde
o záležitost dalekosáhlého význa-
mu. Spolu s názorem většiny, liší-
cím se od stanoviska vládnoucích
kruhů, soudím, že by o této věci
mělo být uspořádáno referendum,
v němž bych zaujal a přimlouvám
se zaujmout ke stavbě radaru
odmítavé stanovisko.

Hlavním důvodem, který mne
k tomu vede, je vedle mnohých
důvodů, které jsou právem pro
referendum a odmítnutí stavby
uváděny, tento: „žádná z politic-
kých stran, které jsme v minulých
volbách volili a těch, jejichž
zástupci dnes zasedají ve vládě
a v parlamentu, neměla ve svém
volebním programu zřizování
vojenských základen cizích armád
na našem území, referendum by
tak bylo první potřebnou možnos-
tí se k tak důležitému kroku vyslo-
vit; Česko a Polsko je, pokud jde
o umístění radaru a raketové
základny při zdůrazňovaném
nebezpečí útoku jadernými zbra-
němi z Iránu a Severní Koreje,
nevhodné; naši vlast by takové
zařízení nechránilo, jen zvyšovalo
možnost napadení; raketová zák-

ladna v Polsku a radar u nás je
cestou ke zvyšování napětí v Ev-
ropě, návratem do studené války,
prvým krokem k další vlně eskala-
ce zbrojení; radar by mohl ohrozit
zdraví obyvatel blízkého okolí; je
nežádoucí, aby na našem území
byli příslušníci cizí armády.“

Ježíšův výrok právě při této
příležitosti obzvláště varovně zně-
jící: „Odlož svůj meč! Kdo
mečem zachází, mečem zahyne.“ 

Souhlasím a připojuji se tak
k výzvě shromáždění nositelů No-
belovy ceny míru, které se konalo
v listopadu minulého roku v Římě.
Je účinnějším prostředkem pro
naši ochranu, ochranu celého svě-
ta před válečnou katastrofou.
Žádají v ní všeobecný zákaz a zni-
čení jaderných zbraní, které jsou
jen nástroji ničení a zabíjení nejen
ty, proti kterým jsou používány,
ale i ty, kteří je používají. Jsou
dnes sebevražedné. A jsou tak
vlastně i z hlediska pouhého zdra-
vého rozumu zavrženíhodné
a vlastně nepoužitelné. Radar,
o který jde, by měl být jejich nepo-
stradatelnou součástí. Nestavějme
ho tedy. A nestavějme ani další
raketové základny v Polsku či kde-
koli na světě. Problémy světa,
v němž žijeme, neřeší, jen je kom-
plikují a vyostřují.

Dalibor Molnár

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

KONDIČNÍ CVIČENÍ
ŽEN A DÍVEK
OD 17. ZÁŘÍ 2007

Hodiny kondičně-posilovacího cvičení žen 
a dívek pro zdraví, kondici a formování

postavy s náčiním i bez náčiní, s využitím
mikroportu v krásném prostředí 

V NOVÉ ŠKOLE - V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ
OBCHODNÍ AKADEMIE v LYSÉ n. Labem

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

PONDĚLÍ  20,30 hod. - 21,30 hod.
AEROBIC - CLASS (MIX AEROBIC)
Cíl hodiny: aerobně - kondiční cvičení zaměřené na spalování
zásobních tuků, pomocí středně těžké choreografie nastarto-
vat odbourávání zásobních tuků, zlepšit činnost kardiovasku-
lárního systému, zvýšit fyzickou kondici , vytvarovat zejména
problémové partie - břicho, stehna, hýždě.
S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, obuv na přezutí
(škola se uzamyká)
Cena: 45 Kč (1 hodina cvičení)

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ

VÍKEND
17.11. 2007 OD 9,30 HODIN 

S LUKÁŠEM KOLKEM!!!
Cvičitelka: Hana Houžvičková 

Mezinárodní licence - certifikát FISAF
tel. 721 658 766

Tuzemské i zahraniční pobyty se cvičením
e-mail: Houzvickova.Hana@seznam.cz

w w w . h o u z v i c k o v a . w z . c z

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

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

Ne 16.9. MUDr. Dáňová
Po 17.9. MUDr. Chocholová
Út 18.9. MUDr. Matasová
St 19.9. MUDr. Chocholová
Čt 20.9. MUDr. Dáňová
Pá 21.9. MUDr. Chocholová
So 22.9. MUDr. Chocholová
Ne 23.9. MUDr. Chocholová
Po 24.9. MUDr. Čerňanská
Út 25.9. MUDr. Matasová
St 26.9. MUDr. Chocholová
Čt 27.9. MUDr. Chocholová
Pá 28.9. MUDr. Čerňanská
So 29.9. MUDr. Matasová
Ne 30.9. MUDr. Matasová

Září 2007

Referendum nutné,
odmítnutí žádoucí

Omluva a oznámení
Na sobotu 2. června odpoledne

jsme v Listech oznámili shromáž-
dění, ve kterém měl na téma
„Islám očima křesťana“ promluvit
Mgr. Tomáš Molnár, evangelický
farář z Trutnova. Pro nemoc se
toto shromáždění nemohlo usku-
tečnit. Omlouváme se a sděluje-

me: Ohlášenou přednášku a roz-
hovor k ní připravujeme na sobo-
tu 15. září ve 14.30 hodin ve sbo-
rovém domě ČCE v Lysé nad
Labem na náměstí B. Hrozného. 

Srdečně zveme
Kostnická Jednota,

Lysá n. L.
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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

Při sjednání povinného ručení nebo
havarijního pojištění POUZE 

v kanceláři v Lysé nad Labem Vám
poskytneme speciální slevu!

Akce trvá do 30. 9. 2007
Využijte této možnosti a přijďte se informovat

do naší kanceláře v Lysé nad Labem
Masarykova ul.1102 - v budově 

pečovatelské služby. 
Tel. 724 024 525, 608 771 995

Mimořádná 
slevová akce
na pojištění vozidel 

až 15 %

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

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

ANGLIČTINA - NĚMČINA - RUŠTINA -
ČEŠTINA - FRANCOUZŠTINA - ITALŠTINA -

ŠPANĚLŠTINA

jazykové kurzy * překladatelsko - tlumočnický servis

Nabízíme:

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

● příprava ke státním a mezinárodním zkouškám 
● firemní, dětské a víkendové kurzy
● výuka v malých skupinách s kvalifikovanými lektory
● konverzace s rodilými mluvčími
● čeština pro cizince 

Začátek výuky: září 2007!

Bližší informace:
AJ - kont. osoba: Mgr. Petr Otradovský, tel.: 325 551 498, 

728 678 993, e-mail: p.otradovsky@seznam.cz
NJ, RJ, FJ, IJ a ČJ pro cizince - kont. osoba: 

PhDr. Dana Papáčková, tel.: 325 551 882, 602 620 151
e-mail: d.papackova@seznam.cz

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

Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

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

Termín uzávěrky 15. 9. 2007!
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Požár panelového domu
v Čelákovicích

Dne 30. 7. 2007 v odpoledních
hodinách začal hořet v Čelákovi-
cích u Prahy panelový dům.
Majitelka bytu v sedmém patře na
okamžik odešla a nechala bez
dozoru na plotně připravované
jídlo. Když se vrátila, byl byt
v plamenech. Při pokusu o uhaše-
ní požáru si způsobila četné popá-
leniny na dolní části těla. Oheň se
vlivem silného větru velmi rychle
rozšiřoval a zakrátko bylo v pla-
menech celé podlaží nad bytem
a celá střecha. Jednalo se o plochu
velkou asi 600 m2 a několik pater

domů. Hasiči zasahovali v dýcha-
cích přístrojích. Na pomoc byly
přivolány další jednotky podle
poplachového plánu, a to z Kára-
ného, Mladé Boleslavi, Staré Bo-
leslavi, Nymburka, Brandýsa nad
Labem, Českého Brodu, Jiren,
Nových Jiren, Kolína, Kladna
a Lysé nad Labem. Celkem zasa-
hovalo přes 50 hasičů s 15 auty
(z toho 2 plošiny a 4 žebříky). Na
základnu se jednotka vrátila po
19. hodině.

Kateřina Janulová

Hotel Ostrov
Nymburk

přijme

servírku - číšníka na HPP
Možnost ubytování mezi směnami

Nástup možný ihned

Kontakt: 325 514 603

Hledám paní na hlídání
pro svoji 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

Pomníky, rámy, desky, náhrobní kameny z přírodního kamene - výprodej
skladových zásob za velmi nízké ceny Vám nabízí firma

Urnový hrob žula od 9 000 Kč bez DPH
Jednohrob žula od 19 000 Kč bez DPH
Dvojhrob žula od 29 000 Kč bez DPH

Dále nabízíme veškeré opravy a repase hrobů, návrhy, zaměření s doporuče-
ním a nezávazné rozpočty. Po tel. domluvě i mimo pracovní dobu. Včetně
sobot a nedělí.

Provozovna:
U strašnického krematoria, Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10, Tel./fax:
274 778 389, mobil: 602 321 762, 602 379 162, e-mail: firma@kamenictvi-

cervenec.cz, www.kamenictvi-cervenec.cz
Po 8.00 - 17.30, Út - Čt 8.00 - 16.30, Pá 8.00 - 15.30 hod.

Pro zdokumentování historie výroby radiopřijímačů v Lysé
nad Labem sháním jakékoliv informace týkající se  výroby rádií
a historie firmy VERO (Venda - Rosenbaum), ocením i zapůjče-
ní materiálů nebo starých radiopřijímačů k ofocení na místě.

Ing. Fiala, spolupracovník 
TÝDENÍKU ROZHLAS,

tel.: 606 150 888, radijka@seznam.cz

Výsledky volejbalové okresní
soutěže OP ženy

1.  TK Slovan Lysá n.L. B 14 13 1 40 : 14 27
2.  SKP Nymburk B 14 11 3 39 : 14 25
3.  TK Slovan Lysá n.L. C 14 10 4 35 : 21 24
4.  Bohemia Poděbrady 14 8 6 29 : 19 22
5.  SKP Nymburk A 14 5 9 21 : 29 19
6.  Spartak Pečky 14 4 10 19 : 33 18
7.  Sokol Sadská 14 4 10 14 : 33 12
8.  S. Písková Lhota 14 0 14 2 : 42 7

Výrobní interiérová společnost se sídlem 
u Brandýsa nad Labem přijme 

TRUHLÁŘE
Praxe v oboru vítána. 
Dobré platové podmínky.

Bližší informace na telefonu 

326 921 159, 603 147 908 p. Šesták

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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V tom otazníku zdá se jako by
znělo cosi posměšného. Taková
dobrácká připomínka - člověče ve
vašem věku vážně ještě cvičíte?
Nebylo by rozumnější zalézt za
pec a vzpomínat na krásné zážitky
z mládí? Tak to tedy ne - pec nám
spadla a za radiátor nelze zalézt.
Ale taková veselá vyprávění, co se
kdy komu stalo, to by možná bylo
vhodnější do kroužku hudebně -
literálního, nám stačí jen tichá
hudba jako doprovod ke slovům
cvičitelky. A pak naše cvičení není
nácvikem na veřejné vystoupení
ani na akademii, nebo jako „Buď
fit“ Olgy Šípkové. Je to vlastně jen
taková dětská hra. Stejně tak to
nejsou drastické, ale ani gymna-
stické prvky k docílení dokonalé
postavy. Nemůže to být tak obtíž-
né, aby to namáhalo nebo unavilo.
Možná trochu unavilo, ale příjem-
ně. Je to přece zdravotní tělocvik,
ale mohl by to být někdy i jmeno-
ván legrační tělocvik, protože člo-
věk kolikrát ne a ne udělat to tak
jako cvičitelka s takovou gracií. To
není nedostatek inteligence, ale
tím, že si uvědomí nutnost jít ještě
nakupovat a nemůže se rozpome-
nout, co všechno potřebuje. Je to

prostě prima, že si může cvičit
a při tom myslet na něco jiného.
Velikou výhodou také je, že se

mnohé provádí v sedě na židli
(ostatně židle je naše hlavní nářa-
dí). Člověka marně napadá, že by

možná bylo vhodné zařadit někte-
ré prvky vleže, aby to bylo ještě
víc ležerní. 

Co je také důležité - proč cvičí-
me, že se nám to spolu líbí. Dělat
totiž totéž doma sám jeví se člově-

ku jako pošetilé, dokonce až
směšné, neřkuli skutečně v tom
věku spíš pro blázna dobré. Takže
věc se má tak, v té skupince totéž
se zdá přijatelné. Ono je to také
tím, že jeden se na druhého usmě-
je, přátelsky zamává, je to celé
prostě příjemné. Stačí to už jako
vysvětlení, proč chodíme cvičit?
Zeptejte se malých dětí, doma
samotné by necvičily tak rády. No
a člověk jak stárne, dětinští. Celé
se odehrává v Klubu „D“ - tedy
důchodců, čili doma asi před těmi
svými mladými borci by se za své
nemotorné pohyby možná i styděl.
Nakonec je příjemné být blízko
těch, které má člověk rád. A tam
v té naší „tělocvičně“ je to dobře
znát. On je to vlastně jen takový
hezký pokojík. A abychom nebyli
tak dávní a říkali si „milostivá
paní radová“, říkáme si křestními
jmény. To lidi sbližuje, hlavně
nikomu neubližuje. Takže je nám
spolu dobře a těšíme se na příště.
Nazdar!

Pokud má některý čtenář pocit,
že serióznosti Listů toto bláboléní
ubližuje, pak vězte, že je to záměr-
né. Odlehčit je od vzájemných
slovních soubojů a ten kdo dočetl
až sem, jistě rozumí!

šonda

Foto: B. Chmelová

Je to neuvěřitelné, ale je to už 66 roků, kdy byl odstartován první Běh
zámeckou zahradou. V roce 1941 uprostřed té nejstrašnější války jaká
kdy byla v dějinách naší země. Byli jsme součástí III. říše jako
Protektorát Čechy a Morava (Slovensko bylo již odtrženo). Bylo zle.
Víme, že později bylo ještě hůř. Nesmělo se nic a muselo se všechno.
Lysá v té době měla bezmála 10 000 obyvatel tím, že jich mnoho uteklo
z pohraničí, především zaměstnanci firmy Vichr z Duchcova. Žádná síd-
liště nebyla, všichni namačkáni v domech a domcích původního města.
To se každý večer ponořilo do úplné tmy přísným nařízením zatmění
oken. Veškeré jídlo bylo na potravinové lístky uváděno v gramech. Ve
velkých městech odkázáni jen na příděl, to bylo kritické. U nás uprostřed
žírného Polabí kromě přídělů, měla většina ještě nějaké vlastní zdroje,
ostatně naši závodníci na snímku nejsou podvyživení. To nejhorší při-
cházelo až v dalších letech.

Oblečení se kupovalo na šatenky. Ti starší nosili své kvalitní předvá-
lečné oděvy, ale děti a dorůstající potřebovali něco podle své velikosti.
Takže se přešívalo a pak byly k vidění „modely“ různých kvalit a barev,
jak se kombinovalo ze starého odloženého. Proč tolik slov o válečné
módě? Proto, že Běh byl právě o Velikonocích a svátečně oblečených
diváků přišlo obrovské množství, snad vůbec nejvíce v historii závodu.
Snad stejné jako po válce, kdy tu běžel a vyhrál Emil Zátopek.

V té válečné době byla účast při takové příležitosti tichou snahou
dokázat své češství, že tady žijeme, že jsme tady doma. Byla to záležitost
cti, proto tolik Sokolů nejen jako pořadatelů, ale i na startech od žactva
až po trénované atlety, kteří pravidelně závodili na sokolském letním cvi-
čišti (dnešní park včetně Plusu). Závodilo samozřejmě také mnoho dal-
ších. Byla to určitá předehra oslav 650 let města, slavnosti jaká se od té
doby nepodařila nikdy uskutečnit. Běh byl tedy první etapou v tom roce

oslav, ten příští 42. byl již mnohem tragičtější. Skutečně ten Běh nebyl
jen závodem, kdo bude dříve v cíli, skutečně nebyla to jen snaha zvítězit,
ale zúčastnit se.

V okamžiku
kdy byly závě-
rečné projevy,
Běh ukončen,
byla doručena
depeše, že
z nařízení nej-
vyšších orgánů,
je Sokol rozpuš-
těn a zakázána
jeho činnost.
Ten příkaz byl
již o den dříve,
ale čestní velite-
lé ve měs-tě
jeho vyhlášení
p o z d r ž e l i .
Značně riskova-
li, ale byli to
věrní Češi. Stej-
ně jako ve vedení DTJ, která nebyla rozpuštěna a přijala nás všechny do
svých řad a umožnila nám cvičit a být semknuti proti fašistickému zlu.
Ale to je zase jiná kapitola. Podstatné je, že Běh se běžel a běhá dál, díky
všem obětavým organizátorům.

šonda

Na snímku vítěz závodů v hlavní kategorii s číslem 10 Karel
Doležal z Milovic společně s ním Oldřich Gregor také 
z Milovic

Cvičíte?
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NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

2. Marie Kinská,
choť Rudolfa Ferdinanda Kinského

1. Ferdinand Kinský,
majitek lyského panství

Člověk nemusí být rodákem a přesto si to město, kde žije, tak zamiluje, že se mu líbí ze všech nejvíce - není to Praha,
ale ani vesnice, je to prostě Lysá - město Polabí. Roste přímo před očima na okrajích všude kolem. Takže „DNES“ je krásné

a k fotografování připraveno. Ale k tomu „VČERA“ je pro nás stále obtínější získat dobové fotografie. 
Proto jsme nuceni pro tuto chvíli náš seriál fotografií ukončit.

Děkujeme těm, kteří nám vycházeli vstříc a zapůjčili fotografie z těch „starých dobrých časů“. Ta současná, aby byla stále
krásnější, nám všem přeje skupina Koleška, Kříž, Piskáčková a Rašín
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4. Antonín Bořek - Dohalský, poslední žijící
potomek šlechtického rodu Dohalských

3. Dr. Jiří hrabě Bořek - Dohalský 
s chotí Josefinou Bořek - Dohalskou


