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V dnešním čísle najdete:

● Investiční akce města - str. 3

● Prodej žákovských výrobků
SOŠ  a SOU - str. 7

● Slavnosti hraběte 
F. A. Šporka - str. 8,9

● Rozhovor s Empatií - str. 10

● Polabské variace - str. 12

● Návrh na úpravu Husova
náměstí - str. 15

● Cvičení v Sokole - str. 20

Podzim

Pranostiky
● Havel (16.10.) od bláta, Marcel

(30.10.) od sněhu.

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

● Deště v říjnu znamenají příští
úrodný rok.  

● Říjen hodně větrů, dešťů mívá,
někdy přece vesele se dívá.

● Když se táhnou ptáci blízko ke
stavení, bude tuhá zima.

● Po pěkném podzimu následuje
brzo tuhá zima.

Vzácná návštěva

Třetího září jsme u příležitosti
zahájení školního roku přivítali
vzácnou návštěvu. Do základní
školy T. G. Masaryka v Litoli při-
jel prvňáčky osobně přivítat prezi-
dent České republiky Václav
Klaus. Jeho příjezd byl netrpělivě
očekáván jak žáky a rodiči, tak
zástupci města Lysá nad Labem.
Pan prezident přivítal žáky první

třídy, kterým osobně podepsal
pamětní listy jako upomínku na
první den ve škole. Poté si pan
prezident prohlédl i ostatní třídy
a celou školu včetně krásné zahra-
dy. Na závěr své návštěvy se roz-
loučil s přítomnými. 

Myslím, že tento den bude
zapsán zlatým písmem nejen
v kronice školy, ale i v srdcích

těch, které přišel přivítat. Doufám,
že dnešní návštěva pana preziden-
ta povzbudí všechny žáky školy
v jejich snaze dosáhnout co nej-
lepších studijních výsledků tak,
aby se v budoucnu stali platnými
členy naší společnosti postavené
na tradičních demokratických
hodnotách.

Jiří Havelka

Městský úřad Lysá n. L. ve spolupráci se Svazem bojovníků za svobodu,
TJ Sokol, Klubem důchodců - D a Klubem důchodců Litol

zve všechny občany k oslavám

28. říjen 2007
Program:

14.00 hodin - slavnostní výsadba zámeckého stromořadí
17.00 hodin - položení věnců na nám. B. Hrozného u pomníku padlých 

lyských občanů v 1. sv. válce
17.30 hodin - položení věnců u pomníku T. G. Masaryka v Litoli 

Dne vzniku samostatného
československého státu
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16. jednání rady města se konalo
28. 8. 2007. Poslední prázdninová
rada se ze 40 jednacích bodů věnova-
la z poloviny pozemkovým a byto-
vým záležitostem a věcným břeme-
nům, takže z programu vybírám čte-
nářsky zajímavější body. V bodu č. 6
rada rozhodla, že v roce 2008 bude
doplněno chybějící označení ulic -
uliční cedule. Seznam připravili
městští strážníci a úkolem odboru
správy města je zařadit akci do rozpo-
čtu, navrhnout umístění cedulí a pro-
jednat umístění s majiteli nemovitos-
tí. Také bod č. 8 se týkal značení, ten-
tokrát dopravních značek pro omeze-
ní dopravy na Školním náměstí.
Značky dodá a umístí firma BIZETT
CZ ze Zdětína za téměř 30 tis. Kč za
předpokladu, že bude zahájena
výstavba nového domova důchodců. 

Diskusi vyvolal bod č. 14, v němž
se jednalo o zvýšení měsíčního
nájemného v městských bytech od 
1. 1. 2008. Nakonec se rada shodla na
následujících měsíčních sazbách
za m2: I. kategorie 25 Kč, II. katego-
rie 21 Kč, III. kategorie 15 Kč, IV.
kategorie 12 Kč. Zvýšení nastane
u bytů v Lysé nad Labem a netýká se
bytů s předplaceným nájmem a bytů
v DPS. U bytů v Milovicích-Mladé,
kde je pouze I. kategorie, bude měsíč-
ní sazba 30 Kč/m2. V bodu č. 19 se
projednávalo pokračování provozu
parkování během výstav; rada schvá-
lila jako nájemce pana Vlčka, ale
konečné slovo bude mít zastupitel-
stvo 5. 9. 2007. Ve dvacátém bodu
byla předložena zpráva hodnotící
komise, která v anonymní soutěži
„Návrh na zajištění služeb nakládání
s odpady na území města Lysá n. L.
a odstranění odpadů ze svozové
oblasti zadavatele“ vybrala firmu
A.S.A. z Prahy 8. Odbor správy
majetku bude jednat s uvedenou fir-
mou o podmínkách smlouvy.

V bloku bodů s č. 22 až 25 byly
rozděleny finanční příspěvky: 13 tis.
Kč na vystoupení norské dechovky
z Oslo na Šporkových slavnostech, 
4 tis. Kč MŠ Dráček na akci „Pod
novými dračími křídly“, 5,3 tis. Kč na
pohár pro Zemědělského hospodáře
Středočeského kraje 2007, 3 tis. Kč
na závody horských kol na Šibáku.

Diskutovalo se v bodu č. 27,
v němž byla projednávána žádost
provozovatele diskotéky Calypsso
o výjimku z obecně závazné vyhlášky
č. 3/2006. Podle OZV musí veřejné
hudební produkce skončit v pracov-
ních dnech do 23 hod., o víkendu do
1 hod. Diskotéka měla výjimku,
podle níž byla produkce povolena do
čtvrté hodiny ranní. Tentokrát však
rada výjimku nepovolila a čas ukáže,
zda rozhodnutí přispěje ke zvýšení
klidu v této části města. Zajímavým
bodem bylo č. 30, v němž pan staros-
ta informoval o podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo financí ČR,
kde je reálná šance získat 3,5 mil. Kč
na nákup hasičské automobilové cis-

terny.
V bodu č. 32 se jednalo o možnos-

ti vybudovat kořenovou čistírnu
odpadních vod v Byšičkách. Vzhle-
dem k závažnosti této problematiky
se bude dále jednat. Pan místostaros-
ta Sedláček zajistí odborné stanovisko
k zařízení, odbor městského investora
vyžádá stanovisko odboru životního
prostředí. Také v dalším bodu se jed-
nalo o životním prostředí, konkrétně
o snížení energetické náročnosti na
ohřev teplé užitkové vody v areálu ZŠ
Komenského. Závěr v tomto bodu
opět patří zastupitelstvu.

Zastupitelstvo se také bude vyjad-
řovat k bodům, v nichž se jednalo
o rozdělení půjček z Fondu rozvoje
bydlení, o společném Memorandu
s Ministerstvem dopravy ČR k řešení
rychlíkové přepravy, ke změně územ-
ního plánu u křižovatky Milovice -
Benátecká Vrutice.

Mimořádné jednání rady města
se konalo 4. 9. 2007. Na programu
bylo pět bodů, které bylo nutno
z časových důvodů projednat v prv-
ním zářijovém týdnu. Rada města
vzala na vědomí informativní zprávu
k instalaci kovových zábran v Za-
hradní ulici. V druhém bodu rada
schválila podpis darovací smlouvy
mezi městem a Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR, podle níž se zbylý
movitý majetek po likvidaci
PRIVUMu převádí do majetku města.
Energetický audit na areál ZŠ
Komenského bude zpracovávat spo-
lečnost CITYPLAN z Prahy za 80 tis.
Kč. V dalším bodu se diskutovalo
o úpravách přízemí městského úřadu,
ale konečné rozhodnutí nepadlo
a dokumentace musí být upravena.
V závěrečném bodu rada schválila, že
dodavatelem záložního zdroje pro
MěÚ a městskou policii bude firma
Atmos Engineering z Neratovic.
Motorgenerátor včetně montáže za
388 tis. Kč by měl být dodán do
konce tohoto roku.

5. zasedání zastupitelstva města
se konalo 5. 9. 2007. Po volbě ověřo-
vatelů zápisu, návrhové komise
a kontrolní zprávě členové zastupitel-
stva začali projednávat jednotlivé
body ve svižném tempu. V prvním
bodu byl schválen finanční dar paní
Jiřiny Fliegrové, nové obyvatelky
Domu s pečovatelskou službou. Část-
ka bude vynaložena na opravy DPS.
Také ve druhém bodu se projednával
finanční dar, a sice manželů Jaklo-
vých, kteří od města na konci roku
2006 odkoupili dům v Sojovické ulici
č.p. 439. Původně s domem „získali“
i 2 nájemníky, ale v průběhu několika
měsíců se našlo řešení k jejich přestě-
hování. Sponzorský dar pokryje
náklady spojené s uvolněním domu.

Blok dalších pěti bodů se týkal
věcných břemen a pozemkových
záležitostí a všechny body byly
schváleny v navržené podobě. Bod č.

9 se týkal provozování parkovacích
míst. Po odstoupení města od smlou-
vy s firmou ACTIV Kladno bylo
nutné řešit parkování během výstav.
Proto byla vyhlášena veřejná zakáz-
ka, na niž reagovali tři zájemci..
Komise pro hodnocení nabídek, slo-
žená z členů zastupitelstva, konstato-
vala, že pouze jediný zájemce vyho-
věl podmínkám zadání a současně
nabídl nejvyšší cenu. Za 190 tis. Kč
za období září až prosinec 2007 se tak
stane „staronovým“ provozovatelem
pan František Vlček z Lysé nad
Labem. Zastupitelstvo tento návrh
schválilo všemi hlasy přítomných.
V dalším bodu zazněly dozvuky
Šporkových slavností. Zastupitelstvo
schválilo finanční příspěvek 13 tis.
Kč Klubu přátel dechové hudby.
Příspěvek byl využit na částečné krytí
nákladů na norskou dechovku, která
vystoupila na Husově náměstí
a v zámeckém parku. Bod č. 11 by
měl přinést úsporu provozních nákla-
dů na ohřev teplé užitkové vody v ZŠ
Komenského včetně školní jídelny.
S ohledem na rozsah akce a velkou
šanci na získání dotace z operačního
programu Ministerstva životního pro-
středí ČR, se město rozhodlo hledat
firmu, která žádost zpracuje. Na
veřejnou zakázku reagovala pouze
společnost Energy Benefit Centre
z Prahy 6. Celková zakázka má hod-
notu 294 tis. Kč a komplexně zajišťu-
je celý proces včetně potřebné doku-
mentace. K tomuto bodu v diskusi
vystoupil Ing. Gregor, zda je návrh
provázán s rozpočtem a zda zmíněná
společnost poskytuje záruku, že akci
„dotáhne do konce“. Náklady na
zpracování projektu budou rozloženy
do dvou let, 123 tis. Kč se uhradí
letos a zbytek z rozpočtu příštího
roku. Po vysvětlení byl návrh na uza-
vření zakázky schválen. V bodu č. 12
byly schváleny půjčky z Fondu roz-
voje bydlení. Celkem bylo bez připo-
mínek schváleno 10 žádostí v celkové
částce 860 tis. Kč. Naopak velká dis-
kuse se rozvinula u bodu č. 13,
v němž pan starosta předložil zastupi-
telům společné memorandum
s Ministerstvem dopravy ČR. Dů-
vodem je to, že se připravují do tisku
nové jízdní řády 2007/2008 a zasta-
vování rychlíků v Lysé je opět ohro-
ženo. Memorandum je materiálem
ministerstva dopravy, které chce
tímto způsobem vytvořit zdání legiti-
mity takového kroku. S doplňujícími
informacemi vystoupil Ing. Otava,
kritiku analýzy ministerstva dopravy
přednesl Ing. Gregor. Jak se dalo
čekat, memorandum nebylo schvále-
no. Zastupitelstvo uložilo panu staro-
stovi jednat nadále s ministerstvem
dopravy, aby zastávky rychlíků ve
městě byly zachovány.

Další bod proběhl bez problémů
a zastupitelé v něm schválili přijetí
dotace 630 tis. Kč od MV ČR na
doplnění 2 kamerových bodů.
Kamery bude montovat firma MKDS

BESY z Prahy 5, která namontovala
předchozí 4 kamery a monitorovací
systém. Kamera č. 5 bude „hlídat“
prostor kolem nádraží a parkoviště
v Čapkově ulici, kamera č. 6 bude
umístěna na boční stěně zámku
a bude sledovat pohyb ve francouzské
části parku, tj. kolem soch. Oživení
přinesl také další bod, kdy se jednalo
o úpravě územního plánu v okolí kři-
žovatky Milovice - Benátecká
Vrutice. Jeden z velkých mezinárod-
ních provozovatelů má zájem postavit
zde nákupní centrum s dostatečnou
parkovací kapacitou. Zastupitelům se
návrh líbil, ale svůj souhlas se změ-
nou územního plánu podmínili
výstavbou kruhového objezdu. Bod 
č. 16 byl co do rozsahu nejobsáhlejší,
protože se jednalo o úpravě rozpočtu
na letošní rok. Pečlivá příprava od
finančního odboru i předjednání ve
finančním výboru se vyplatily, proto-
že hlasování o změnách proběhlo bez
problémů. Posledními dvěma materi-
ály k jednání byly informativní zprá-
vy - ze dvou jednání kontrolního
výboru (KV) a z finančního výboru.
Ve vystoupení k první zprávě vyjádřil
Ing. Gregor, předseda kontrolního
výboru, nespokojenost s tím, že zprá-
vy bere rada i zastupitelstvo pouze na
vědomí a neexistuje konkrétní odez-
va. Proto od příště bude KV navrho-
vat usnesení v podobě konkrétních
úkolů. Poté následovala diskuse, kte-
rou zahájil pan starosta poděkováním
hasičům za jejich zdařilé zásahy při
přívalových deštích. Další poděková-
ní směřovalo ke Spolku rodáků
a k organizátorům XI. ročníku
Slavností hraběte Šporka. Další dis-
kuse se rozvinula na téma městského
parkovacího systému (MPS). Staros-
tovým návrhem bylo svěřit provozo-
vání MPS např. sportovním oddílům,
čímž by mohly přispět do svého roz-
počtu. Na to reagoval Ing. Gregor
s požadavkem, aby byla vypracována
ucelená koncepce parkování, kterou
by měli vypracovat nejspíše externí
odborníci, např. z BESIPu. Také Ing.
Firman požadoval více informací
k MPS. Zastupitelé diskutovali, zda
při řešení parkování dát přednost
odborníkům nebo sestavit pracovní
skupinu z členů zastupitelstva, ale ke
konkrétnímu závěru ještě dnes nedo-
spěli. Ing. Šťastný doporučil v I. kole
zadat problematiku parkování firmě
a poté by se jednalo v pracovní sku-
pině zastupitelstva. Do diskuse při-
spěli i zastupitelé pí. Valentová a p.
Ježek, kteří kritizovali překopy opra-
vených komunikací.

Blok interpelací využil p. Ježek,
který požaduje vysvětlení, jak fungu-
je komise životního prostředí a dále
navrhuje zřídit obecní rozhlas, aby se
zlepšila informovanost občanů. 

Na závěr jednání informoval pan
starosta o pokračujících investičních
akcích města, poté poděkoval členům

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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zastupitelstva za aktivní přístup
a zasedání ukončil. 

17. jednání rady města se konalo
11. 9. 2007. Oproti jiným jednáním
byl tentokráte program „štíhlý“
a čítal jen 19 bodů. Blok prvních 7
bodů byl vyplněn jednáním o věc-
ných břemenech a o pozemkových
záležitostech, a tak se přesuneme
hned k č. 8. V něm rada vyhověla
žádosti pana Františka Běly
z Všechlap a schválila konání dobo-
vých vánočních trhů na Husově
náměstí v termínu 19. - 23. 9. 2007.
Provozovatel zajistí mobilní WC
a následný úklid po akci. V dalším
bodu se projednávala oprava vozovky
v Zahradní ulici. V červenci byla
oprava zadána firmě Silnice Čáslav-
Holding za částku 260 tis. Kč. Při
opravě se předpokládalo pouhé
vyrovnání povrchových nerovností.
Po zahájení prací se ukázalo, že
v části vozovky chybí podkladová
vrstva. Tato část musí být odfrézová-

na a doplněna obalovaným kameni-
vem, aby oprava měla nějaký smysl.
Rada města tento postup schválila
a vyjádřila souhlas se zvýšenou
cenou opravy, která dosáhne výše
500 tis. Kč. V bodu č.10 rada schváli-
la dodatečnou montáž sněhových
zábran na budově staré radnice. Práci
provede firma stavitele Dalibora
Frňky za 44 tis. Kč. Dále rada schvá-
lila uzavření smlouvy o dílo na pro-
jektovou dokumentaci pro územní
řízení „Intenzifikace ČOV Lysá nad
Labem“. Dokumentaci zpracuje
RNDr. Václav Dubánek za částku 176
tis. Kč. V dalším bodu rada reagovala
na změnu výstavby v lokalitě Šver-
mova ulice, kde se plánovala výstav-
ba 8 plynových přípojek pro rodinné
domy. Pozemky nakonec koupila
firma PMS pro výstavbu bytových
domů, takže ani plynové přípojky pro
RD se stavět nebudou. Bod č. 13
seznámil členy rady s nepříjemnou
skutečností, která nastala při opravě
zámecké zdi. Po odkrytí betonových
desek ze 13 polí se ukázalo, že zákla-

dové sokly jsou narušeny více, než
jak se usuzovalo podle zkušebních
sond. Bylo nutné vybourání uvolně-
ného zdiva, postupné podezdívání
soklu, výkop a betonáž základu,
dozdívky soklu pod omítkou. Tyto
práce byly prováděny v ploše 13 polí
a v původní nabídce s nimi nebylo
kalkulováno. Celkem se jedná o více-
práce ve finančním objemu 428.143,-
Kč včetně DPH. Rada proto schváli-
la, že úhrada prací proběhne ve dvou
etapách: letošní plnění podle schvále-
ného rozpočtu a pro příští rok zhruba
500 tis. Kč, což by mohlo být pokry-
to dotací z programu regenerace
Ministerstva kultury ČR. Žádost
o dotaci podá odbor školství a kultu-
ry. V bodu č. 14 vzala rada na vědo-
mí oznámení od Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, že jeden
z účastníků veřejné zakázky na škol-
ní stravování podal podnět k přezkou-
mání postupu zadavatele. Rada města
proto rozhodla, že smlouva na školní
stravování s Eurestem bude uzavřena
na dobu určitou do 31. 12. 2007. Do

té doby by měl být podnět vyřešen. 
V dalším bodu se projednávala

žádost TJ FC Litol o poskytnutí
mimořádného finančního příspěvku
na rekonstrukci sportovního areálu
„V Topolech“. Po dlouhé diskusi bylo
rozhodnuto žádost odložit do doby,
než bude jasno ohledně finančních
zdrojů do konce roku. Obdobně
dopadla žádost společnosti Manola
video na zvýšení měsíčního příspěv-
ku na městské televizní vysílání.
Rada se k žádosti vrátí při projedná-
vání rozpočtu na rok 2008.

V bodu č. 18 byl předložen návrh
na individuální oddělení jednoho
pozemku v lokalitě U Borku a jeho
napojení na sítě. Rada tento návrh
neakceptovala a doporučila žadateli
zpracovat projektovou dokumentaci
pro dělení pozemků a vybudování
infrastruktury tak, jak ukládá platný
stavební zákon. V závěrečném bodu
se rada města zabývala dopisem pisa-
telky z Prahy 9.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem 

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

Co už má nový kabát?
Investiční akce města

V měsíci červnu byla dokončena výstavba komunikace ul. V Polích za celkové
náklady stavby 2 125 000 Kč. Jedná se o jednosměrnou komunikaci v šíři 5 m 
s asfaltovým povrchem s jednostranným chodníkem ze zámkové dlažby. Stavbu
prováděla stavební společnost Halko s.r.o. Nová Ves, Kolín.

V měsíci srpnu byla dokončena druhá etapa předláždění chodníků ulice Sojovická
při státní komunikaci směrem na Starou Boleslav. Jedná se o provedení 1 500 m2

ze zámkové dlažby. Stavbu prováděla stavebí společnost Halko s.r.o. Nová Ves,
Kolín za celkové náklady 1 400 000 Kč.

Dne 3.9. letošního roku vstupovali prvňáčkové do zrekonstruovaného pavilónu
„B“ ZŠ J. A. Komenského. Jednalo se o výměnu stávajících oken za plastové,
zateplení budovy, nové barevné provedení fasády v odstínech zelené barvy a úpra-
vy římsy. Celkové stavební náklady této investice jsou v částce 3 175 000 Kč.
Město Lysá nad Labem získalo na tuto akci dotaci ve výši 1 100 000 Kč od
Ministerstva financí ČR. Stavbu prováděla společnost Fabrealstav s.r.o. Všetaty.

Za odbor městského investora 
Jana Javorčíková

Upozornění odboru dopravy
Odbor dopravy upozorňuje

na nutnost výměny řidičských
průkazů vydaných od 1. čer-
vence 1964 do 31. prosince
1993. Termín pro výměnu
těchto řidičských průkazů je
do 31. prosince 2007. Ape-
lujeme na řidiče, aby výměnu
nenechávali na poslední chvíli

a předešli tím zbytečnému
čekání na úřadě koncem roku.
Výměna řidičského průkazu je
osvobozena od správního
poplatku. Bližší informace
najdete na stránkách Minis-
terstva dopravy www.mdcr.cz.

Ing. Alena Novotná,
vedoucí OD
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vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad 
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

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

referent SM Durdanová A.

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. 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
říjnu 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:
6.10.2007

3. sobota:
20.10.2007

3. pondělí:
15.10.2007

3. úterý:
16.10.2007

3. středa:
17.10.2007

3. čtvrtek:
18.10.2007

3. pátek:
19.10.2007

Za Lysou krásnější IV.
Květinový záhon překypující

barvami, tvary a vůněmi nalezne-
me v Resslově ulici před domem
č. p. 1247. Je to směs růží, kosat-
ců, pivoněk, máků, chryzantém,
kakostů, hledíků a u nás se zřídka
vyskytujícího lnu. Velmi pěkné je
propojení záhonu s oplocenou

předzahrádkou, jejíž linie narušuje
klematis. Vstup do zahrady zvý-
razňuje pnoucí růže.

Za takovýto záhon se nemusí
stydět ani profesionální zahradník.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

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

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

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

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

hravý, vhodný do domácnosti

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

ný do rodiny a na zahradu

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

ný ke starším lidem, na zahradu 

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

a bílá, milá, vhodná do rodiny

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

temperamentní, má ráda společ-
nost a pohyb

Kříženec něm. ovčáka - dobrma-
na č. 57
- fena, barva černá a pálené znaky, 2

roky, hodná, vhodná do rodiny

Kříženec č. 63
- pes, barva zlatá, veselý, hravý, na

zahradu

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

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

Noví majitelé, kteří se ujmou
pejska z útulku, jsou osvobozeni
z platby (roční poplatek za psa) po
dobu dvou let. 

MěÚ Lysá n. L. děkuje všem
občanům, kteří projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Alena Durdanová

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

ZŠ J. A. Komenského 
Lysá nad Labem 

pořádá v říjnu a listopadu 2007 

Počítačový
kurz pro rodiče
(Windows, Word, Excel, Internet, E-mail - vše pro začátečníky)

10 lekcí / 5 setkání = 500,- Kč 
1. informativní schůzka v pondělí 8.10.2007 

v 17,00 hodin ve škole
● Přihlášky a bližší informace na čísle 325 551 220 

nebo ict@zsjaklysa.cz
● Na leden připravují žáci naší školy vedení 
ing. J. Bodlákem Počítačový kurz pro seniory
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

1.10. Břišní tance pro ženy - od 18,00 hod. v městské knihovně
2.10. Toulky českou minulostí - beseda s PaedDr. Marií 

Kořínkovou - od 16,30 hod. v městské knihovně
3.,17.,31.10. Kurz drátování - od 16,30 hod. v městské knihovně
4.10.            Břišní tance pro děti

od 15,15 hod. začátečníci, od 16,00 hod. pokročilí v městské knihovně
4.10.            Putování jižní Kanadou

od 17,30 hod. beseda s paní Boženou Chmelovou v městské knihovně
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 
8.10. Tvořivé odpoledne (pro děti 4-8 let) - od 16,00 hod. v městské knihovně
13.10. Drakijáda - od 14,00 hod. na hřišti u ZŠ J.A.Komenského
20.10. 3. Podkova Cup -  kulečníkový turnaj

od 14,00 hod. v restauraci U Podkovy

22.10. Tvořivé odpoledne (pro děti 8-13 let) 
od 16,00 hod. v městské knihovně

24.10. „Treperendy" Divadelní soubor Tyl Čelákovice
od 20,00 hod. v kině na Husově nám.

28.10. Den vzniku samostatného českosl. státu 
- položení věnců u pomníků (v 17,00 hod. na nám. B. Hrozného, 
v 17,30 hod. v Litoli)
- ve 14,00 hod. slavnostní výsadba lip v zámeckém stromořadí

1.11. Koncert k 60.výročí založení ZUŠ F. A. Šporka
od 19,00 hod. v ZUŠ

3.11. od 14,00 hod. sázení švestek a mirabelek ve Staré Lysé
3.11. Den reformace - přednáška Mgr.Adama Balcara

od 14,30 hod. ve sborovém domě ČCE

6.11. Průvod s lampiony - v 17,30 hod. sraz na Husově nám.
7.11. POUTNÍCI - koncert - od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
11.11. Amor Tyran, aneb Olitovaná pomsta

soubor Geisslers Hofkomedianten z Kuksu - divadelní představení na
zámečku Bon Repos od 14 a 17 hod.

29.11. JIŘÍ SCHMITZER - koncert - od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
12.12. J. POTMĚŠIL + M. KLAUS „Vánoce přicházejí“

od 20,00 hod. v kině na Husově nám.

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

na www.otomtoje.cz.

Blahopřejeme
Citát: „Člověk je nešťastný obyčejně proto, že
nedává štěstí jinému člověku.“                   

Christopher Morley

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

85 let
Vlastimil Fér
Čeněk Betka

95 let
Marie Dostálová

P R O G R A M  Ř Í J E N
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 

Ř Í J E N

st 3.10. 20:00
Hvězdný prach

čt 4.10. 20:00
Faunův Labyrint

pá 5.10. 20:00
Miss Potter

ne 7.10. 15:00
Robinsonovi
- PRO DĚTI

čt 11.10. 20:00
Transformers

pá 12.10. 20:00
Edith Piaf

so 13.10. 19:00
Harry Potter a Fénixův řád

ne 14.10. 15:00
Harry Potter a Fénixův řád

- PRO DĚTI

st 17.10. 20:00
Ratatouille

čt 18.10. 20:00
Zodiac

pá 19.10. 20:00
Dannyho parťáci 3

so 20.10. 19:00
Bourneovo ultimátum

ne 21.10. 15:00
Divoké vlny
- PRO DĚTI

st 24.10. 20:00
TREPERENDY

- DS TYL Čelákovice - divadlo

čt 25.10. 20:00
Simpsonovi ve filmu

pá 26.10. 20:00
Planeta  Teror

ne 28.10. 15:00
Shrek třetí
- PRO DĚTI

st 31.10. 20:00
Denní hlídka

pá 2.11. 20:00
Medvídek

so 3.11. 19:00
Medvídek

P Ř I P R A V U J E M E :
st 7.11. - POUTNÍCI - koncert (20:00)

čt 29.11. - JIŘÍ SCHMITZER
- koncert (20:00)

st 12.12. - J. Potměšil, M. Klaus
- Vánoce přicházejí

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

KINO
CAFÉ BAR

Den reformace
Říjen 1517 se připomíná jako

Den reformace - hnutí duchovní
obnovy křesťanské církve, které je
důležité pro Evropu, její dějiny a
pro celý svět. V Lysé nad Labem
se k tomuto vzpomínání připojíme
v sobotu 3. listopadu ve 14.30
hodin přednáškou Mgr. Adama

Balcara, faráře ČCE v Novém
Městě pod Smrkem. Přednáška
se koná ve sborovém domě ČCE
na náměstí B. Hrozného.

Zveme k účasti.

Kostnická jednota 
Lysá nad Labem

Blahopřejeme paní Marii Dostálové k 95. narozeninám. 
Přejeme jí pevné zdraví a mnoho krásných chvil v rodinném kruhu.

3 děti, 7 vnoučat, 14 pravnoučat a 10 prapravnoučat

6
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Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz; 
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 3., 17. a 31. října 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 8. října 2007 pro věkovou kategorii 4-8 let
v pondělí 22. října 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
- husitství - pokračování.

Beseda se koná v úterý 2. října 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

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- první lekce se koná v pondělí 1. října 2007 
od 18.00 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

44

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- první lekce se koná ve čtvrtek 4. října 2007

- začátečníci 15.15 - 15.45 hod. - pokročilí 16.00 - 17.00 hod.

Cena jedné lekce je 30,- Kč.
V š i c h n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i !

55

Cestopisnou besedu 
s paní Boženou Chmelovou

na téma: Putování jižní Kanadou     
- z Vancouveru napříč jižní provincií Britskou Columbií 

do Crestnu 725 km / 182 fotografií

Beseda se koná ve čtvrtek 4. října 2007 v 17.30 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 !

66

Beletrie pro dospělé
Poslední velmistr - M. de Asensi,

Anglické duchařské historky, Operační
centrum - T. Clancy, Dávná tajemství -
C. Kelly, Všechny barvy slunce a noci,
Praha bláznivá - L. Reinerová, Gangy-
E. McBain, Bourneovo ultimátum - R.
Ludlum, Obětní beránek  - K.
McClure, Exkluzivně  - S. Brown,
Stopy v písku - J. Patterson, Děsivé
tajemství - C. Victor, Zklamaná důvěra,
Něco není v pořádku, Úhel dopadu - B.
MacDougal, Čas zemřít - D.
Hewson,Cesta za hedvábím - T. Aw

Naučná lit. pro dospělé:
Román o Sisi - A. Besson, Krajinou

domova s holí poutnickou - J. Bauer,
Za strašidly na hrady a zámky - P.
David, Neznámé špionážní operace
KGB - Ch. Andrew, Louis de Funes -
J. Žák, Největší české záhady - O.
Dvořák, Encyklopedie koní a poníků,
Jména z českých dějin, která byste
měli znát, Naučné stezky a trasy,

Voskovec a Werich aneb Válka s lid-
skou blbostí - J. Farník, První tři roky
života dítěte, Záhady a tajemství
Jaroslava Foglara, Fondue, Na kánoi
napříč Kanadou, Cestovatelský lexi-
kon aneb Návod jak používat země-
kouli - V. Procházka

Beletrie pro děti:
Fiorella a záhada mrtvého netopýra,

Fiorell a Bratrstvo křišťálu - V.
Vondruška, Matika a další pohromy,
Ségra, ty jsi hvězda, Naše totálně ujetá
rodinka, Bráchové a jiné katastrofy -
T. Brezina, Pohřben zaživa - J. Wilson,
O mašince Tomášovi 9, Poník na výle-
tě, Veselí kamarádi, Šikovní chlapíci,
Popelka, Bobří věže, Zlata u oltáře -
H. McKay

Naučná lit. pro děti:
Surová středověká Anglie - T.

Deary, Dobývání vesmíru, Příběhy
prvních objevitelů, Popletené počíta-
če, Drazí zesnulí 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Komedie: Hudbu složil, slova napsal,
Velkej biják
Napětí: Babel
Historický: Meč spravedlnosti  

Dobrodružný: Celestinské proroctví,
Maharal
Sci-fi: Sunshine
Pro děti: Tom a Jerry 12, Tom a Jerry
10, Divočina

Nové videokazety ve videopůjčovně

Prodej žákovských výrobků
S O Š  a  S O U  v  L y s é  n a d  L a b e m

pořádá prodej žákovských výrobků

V úterý 16.10.2007 od 12.00 - 17.30 hod.
Ve středu 17.10.2007   od 12.00 - 17.30 hod.
Ve čtvrtek 18.10.2007 od 12.00 - 17.30 hod.

v přízemí Domova mládeže SOŠ a SOU 
v Lysé nad Labem, Přemyslova 592.

Prodej sukní, kalhot, halenek, sak a modelů 
z módní přehlídky. Těšíme se na Vaši návštěvu!

ZUŠ F. A. Šporka
Vás srdečně zve na

Slavnostní koncert 
k zakončení oslav

60. výročí 
založení školy

dne 1. 11. 2007 v 19.00 hod.
v sále ZUŠ

Vystoupí bývalí absolventi školy.
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IX. slavnosti hraběte 
F. A. Šporka

Stovka cyklistů se vydala na
další ročník oblíbeného poznávání
našich sousedů. Jediný nepříjem-
ný písečnatý úsek nás čekal hned
na začátku při stoupání na střelni-
ci Sportovně sřeleckého klubu
Sporck ve Staré Lysé, ostatní
cesta byla již k plné spokojenosti.
Na střelnici jsme absolovali před-
nášku a ukázku historických per-
kusních zbraní (děkujeme za ni
předsedovi SSK p. Dušanu
Kučerovi) a okolo krásné starolys-
ké lípy pokračovali přes Sojovice
a Otradovice k Zelené Boudě. Zde
nás očekával „císařský myslivec“
a dal nám nahlédnout do minulos-
ti brandýského revíru hájené
vysoké zvěře, kvůli níž byly celé
vesnice a dvorce vykoupeny
a zbaveny obyvatel. Revitalizace
území nastala až od roku 1811
zrušením hájení a nastal čas růstu
obcí a vzniku lázní Houštka.

To byl hlavní cíl naší cesty.
„Lázeňský švihák“ nám objevil
proměnu houštiny v mondénní
lázně, které žily obrovským spole-
čenským životem a obklopily se
infrastruktutrou, kterou obdivuje-
me do dneška (tenisové kurty, jez-
decký klub, střelnice na asfaltové
holuby, vilová výstavba). Lázně
nenávratně minulá doba zničila,
dokonce jeden z nejléčivějších pra-
menů v bývalém Rakousko Uher-
sku, Václavka, byl v roce 1951

zasypán. Ale jeden plus toho všeo-
becného společenského poklesu
zůstal. V roce 1949 přidali k fotba-
lovému hřišti běžecké ovály, na
nichž v průběhu doby bylo překo-
náno 42 světových a 1 evropský
rekord. A my jsme na tomto okru-
hu běželi závod „Ve stopě Emila
Zátopka“, který zde vytvořil osm
světových rekordů. Zhruba polovi-
na účastníků vskutku běžela, druhá
půlka fandila z tribuny. „Hrabě
Špork“ odstartoval běh historickou
bambitkou, „hraběnka“ měřila čas
přesýpacímihodinami.Frenetickéh
o potlesku a pokřiku se dostalo
i posledním. K úžasu všech se pro
medaile na stupně vítězů vyšplhali
tři vylosováni. Správcová stadionu
paní Krampolcová nám nadšeně
přiblížila slavnou minulost i sou-
časnost nádherně zvelebeného
oválu, uznávaného za druhý nej-
lepší na světě.

Okolo žalující ruiny lázeňské-
ho domu jsme ve svěžím lesním
vzduchu odjeli do Čelákovic
a zhlédli expozici tamního koší-
kářství. A pak už následoval chut-
ný oběd v restauraci El Paso
s muzikou Druhej dech a sportov-
ní den plný vzájemného porozu-
mění a radosti odpoledne skončil.
Tak na shledanou za rok!

Ing. Bohumil Kolací,
pořadatel pověřený 

Spolkem rodáků

Cyklistický okruh hraběte
Šporka 1. září 2007

Autor fotografií: Martin Velek
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Vivat Vaše Excelence

Okolo tří set let nás dělí od éry
Františka Antonína hraběte Špor-
ka a pořád jsou jeho stavby tím
nejhezčím, co Lysou a okolí
zdobí. A v nich se poslední srpno-
vý víkend uskutečnil již 11. ročník
Slavností hraběte Šporka. Klášter,
zámek, kostel a Byšičky byly

svědky zdařilých vystoupení
a zájmu obecenstva. Hraběcí pár
s hofmistrem Seemannem měli co
dělat, aby stačili být u všeho.

Program začal už v pátek
nezvykle niterním koncertem
Petra Kotvalda. V sobotu pak od
rána hlásaly dechové hudby lys-
kých hasičů a jejich norských
kolegů z Osla, že se chystá velká
sláva. A pak už to šlo ráznaráz:
troubená mše, zámecký průvod,
příjezd hraběcího páru a jeho při-
vítání střelbou, zpěvem a hudbou,
vyhodnocení školní historické
soutěže, zámecký park plný zají-

mavých vystoupení a dobrot,
v atriu kláštera probíhala Audien-
ce u hraběte, vlastně historická
módní přehlídka v hezkém před-
vedení studentek SOŠ a SOU
a žáčků mateřské školy Dráček.
Zaujal i vývoj tance v profesionál-
ním podání taneční konzervatoře

Duncan Centre. Kostel sv. Jana
Křtitele si celé odpoledne neodpo-
činul od návštěvníků prohlídek
chrámu a tří koncertů, muzeum
uskutečnilo prohlídky s výkladem.
Městskou slavnostní atmosféru
podtrhl i prodej stylových suvený-
rů - vína hraběte Šporka a sklenic
s rytým lyským motivem a nabíd-
ka šporkovských menu ve třech
restauracích. 

Večer na návsi v Byšičkách za-
hřmělo ze stovek hrdel na uvíta-
nou hraběti s manželkou mohutné
Vivat Vaše Excelence. Šporkovi
přijeli zkontrolovat splnění rozka-

zu vybudovat Byšičky (stalo se
před 290 lety) a prožili na kouzel-
ně osvětlené labské tůni kolektivní
svatbu jejich prvních obyvatel.
Výčepy na návsi měly plné ruce
práce, stejně tak rychle zmizel
Nápoj lásky na Louce čarodějnic. 

Za týden pokračovaly Slavnosti
cyklistickým okruhem, o tom však
informuje samostatný článek.

Návštěvnosti pomohlo i media-
lizování akce v rádiu Hey a Re-
gion. Slavnosti byly organizačním
dílem Spolku rodáků a přátel
města Lysá nad Labem a vpravdě
bylo vynaloženo ohromné množ-
ství práce a myšlení. Je namístě
připomenout, že Spolek to zvládá
především schopnostmi své před-
sedkyně, která umí z každého
dostat potřebnou dávku spoluprá-
ce. Svědčí o tom i dlouhá řada
sponzorů, a nešlo jen o peníze či
občerstvení. Bylo zapotřebí pro-
pagace, výzdoby, dopravy, tech-
nických instalací, stěhování,
zápůjček a materiálu (u všeho byli
jako vždy hasiči). Jen tak se
mohly Slavnosti těšit z úspěchu za
tak skromné peníze, jakými orga-
nizace disponovala. Potom všem
vzdáváme velké díky! Zároveň ať
přijmou omluvu ti, na které se ve
výčtu nedostalo. Určitě by si to
zasloužila spousta lidí! Děkujeme
také za příznivý ohlas od starosty,
vyjádřený poděkováním v minu-
lých Listech. 

Ing. Bohumil Kolací,
činovník akce

Autor fotografií: MVDr. Jan Kořínek

9
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Představujeme...
Vážení čtenáři, tentokrát vám

nepředstavujeme pouze jednoho
z obyčejných lidí, kteří nedělají
až tak obyčejné věci. Lidí, kteří
do pomyslné mozaiky života
vkládají pestrá sklíčka, ale
rovnou vás seznámíme s několi-
ka neobyčejnými lidmi. Ženami,
jejichž volný čas naplňuje slovo
empatie.

Jsou to krásné mladé dámy
mezi třicítkou a čtyřicítkou,
matky na mateřské dovolené,
manželky, podnikatelky, eko-
nomky, novinářky, kadeřnice,
zdravotní sestry, učitelky… Ty
všechny spojuje občanské sdru-
žení Empatie, které v našem
městě funguje už více než osm
let. V současné době sdružuje
asi patnáct žen, které oplývají
organizačními schopnostmi,
mají dobré nápady a spoustu
energie je realizovat. Což doka-
zuje dlouhá řada pořadů a akcí,
které pro sebe, své děti, ale i pro
nás Lysáky zatím připravily.
Jejich počínání bylo tak vidět
(myšleno v tom nejlepším slova
smyslu), že se jim dostalo
i mnoha ocenění. Dámy, respek-
tive Šárka Suchá, mě jednoho
zářijového večera pozvaly na
svou pracovní schůzku. Já však
netušila, že jich tam bude tolik.
Takže jsem se cítila trochu
nesvá. Nakonec se z toho vyklu-
bal příjemně strávený večer
v partě „holek“ se stejnými
zájmy. Ze všech vyřazovala
pohoda, kterou nezapomínají
vtisknout do všeho, do čeho se
pustí. Tvoří skvělou partu, tráví
společný čas nejen při přípravě
a samotných akcích, ale jezdí
spolu třeba na výlety na kole,
hrají volejbal, na Vánoce zdobí
perníčky, pořádají dětské burzy,
kurzy sebeobrany, jógu... Nikdo
jim nešéfuje a panuje tu sympa-

tická demokracie. Přesto však
musí být jedna, která ty ostatní
zastupuje třeba při jednáních
na úřadech. A tou je Šárka
Suchá, ta také s nápadem
Empatii založit přišla.

Jak a proč lyské občanské
sdružení Empatie vzniklo?

Šárka (účetní): První nápad se

zrodil na podzim roku 1998, kdy
jsem zašla na městský úřad
a nastínila jenom v bodech, že
bych chtěla založit sdružení jak
pro ženy, tak pro děti. Na rozjezd
jsem získala grant od Nadace VIA,
naše centrum jsme pak otevřely 1.
května 1999.

S jakou koncepcí jste přišla?
Šárka: Původní projekt měl ve

své koncepci několik základních
bodů - ženy a děti na mateřské
dovolené, ženy v krizových situa-
cích, zaměstnané ženy, týrané
ženy. 

Od města jste v té době měly
k dispozici prostory, ale určitě jste
si je musely ke své činnosti nějak
přizpůsobit, pomohli vám i vaši
mužští a třeba místní podnikate-
lé?

Šárka: Ano, někteří naši chlapi
nám pomohli a i místní podnikate-
lé, kteří nám věnovali třeba
potřebný materiál. Teď však bohu-
žel žádné prostory k dispozici
nemáme. Proto se více zaměřuje-
me na samotné akce.

Za těch více než osm let jste
udělaly spoustu zajímavého pro
lyskou veřejnost, můžete vaše
aktivity nějak shrnout?

Monika (pedagog): Máme pra-
videlné akce, které se opakují
každý rok, jednak je to Pohádková
cesta, která patří mezi hodně
úspěšné, potom na podzim

Drakiáda a Lampionový průvod.
Na něj nám chodí okolo pěti set
dětí i dospělých. Také pořádáme
závody na kolečkových bruslích.
K těm nepravidelným patří napří-
klad přednášky, vždycky si vybe-
reme téma, které nás zajímá.
Uspořádaly jsme i několik koncer-
tů.

A kterou z akcí byste označily
jako NEJ?

Zuzka I (kadeřnice): Ke každé
akci máme citový vztah, protože
jsme její tvůrkyně, takže si zaklá-
dáme na každé z nich, nemáme
nějakou oblíbenější, nebo naopak
méně oblíbenou.

A co plánujete na letošní pod-
zim a na rok příští?

Naďa (na mateřské): Teď v nej-
bližší době bude Drakiáda a potom
Lampionový průvod. Možná uspo-
řádáme i nějakou přednášku.
V příštím roce určitě připravíme
Pohádkovou cestu a další, dnes už
tradiční akce.

Na Drakiádě si děti jen tak
pouští draky, nebo si mohou
i zasoutěžit?

Šárka: Na Dradiádě máme cel-
kem pět soutěží, jako třeba o nej-
lépe létajícího draka nebo o nej-
krásnějšího draka. Soutěží samo-
zřejmě i tatínkové.

Zuzka I: Na jaře ještě pro naše
manžele pořádáme automobilový
závod - jarní rallye Lysá open, kte-
rou si sami vymysleli. Rallye je po
okolí Lysé a už se z ní také stala
tradice.

Pak si dámy začaly vzpomí-
nat i na další podařené akce,
jako byly přednášky, besedy,
módní přehlídky, kurzy asertivi-
ty, první pomoci, koncerty
Slávka Janouška nebo kapely
Veselá bída. Ještě, že Šárka vede
„empaťáckou“ kroniku, kde

všechno poctivě zaznamenává. 

Těm, které jste tu od začátku,
už odrostly děti, zapojujete i je do
přípravy akcí?

Lenka (prodavačka): naše děti
nám pomáhají hlavně při
Pohádkové cestě. Stojí už na
svých stanovištích. Starší děti
dělají plakáty a diplomy, jsou naší
pravou rukou.

A co mají „empaťačky“ rády,
co by si přály a co je naopak štve
nebo co jim chybí?

Šárka: Já mám ráda pohodu,
numerologii, golf a jiné sporty.
A co bych si přála? Ať se scházíme
v dobré náladě, pak taky trochu
více času (to si mimochodem
přály téměř všechny dámy).
A úplně nejvíc bych si přála, aby
se zkvalitnily vztahy mezi lidmi
a aby rodina měla ve společnosti
postavení, jaké si zaslouží.

Zuzka II (novinářka): Já jsem
ráda, že jsem "empaťačky" potkala
a že mi pomohly při rozkoukávání
se v tomhle městě.

Monika: Empatii bych přála
trochu více peněz, sobě to, ať mám
kolem sebe lidi, se kterými je mi
dobře. V našem městě mi chybí
prostor na hraní pro děti na
Kačíně, kde bydlím. Bývalý pio-
nýrský areál není až tak přizpůso-
bený tomu, abychom tam mohly
s dětmi chodit.

Přání měly „empaťačky“
samozřejmě mnohem více, od
vylepšení přístupu k nástupiš-
tím na vlakovém nádraží pro
maminky s kočárky, přes
odbourání „koukání“ se skrz
prsty na „naplaveniny“, až po
zdraví a spokojenost pro všech-
ny lidi dobré vůle. Z čehož lze
bezpochyby usoudit, že všechny
do detailu význam slova empatie
znají.

Jana Křížová (jzk)

Tak to jsou „empaťačky“ (v pozadí skladatel Petr Hapka)

Pohádková cesta 2005
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Rozloučení s předškoláky na novém hřišti
Ve čtvrtek 21. 6. 2007 se MŠ

Mašinka na Sídlišti rozloučila se
svými předškoláky. Při té příleži-
tosti zároveň slavnostně otevřela
nově zbudované dětské hřiště na
školní zahradě. Na jeho realizaci
se zčásti finančně podílel i zřizo-
vatel mateřské školy město Lysá
nad Labem.

Slavnosti se zúčastnili rodiče
s dětmi, prarodiče, bývalí žáci
školky a hosté: místostarostka
Marcela Chloupková a tajemník
Ing. Miloš Dvořák z MěÚ Lysá n.
L., senioři z Domova Na zámku
v doprovodu MVDr. Jana Kořínka
a bývalý starosta města Ing. Vác-
lav Houštecký.

O zábavu dětí i dospělých se
postaralo duo Vanda a Standa.
Společně s paní ředitelkou a paní
učitelkami zpěváci předali dětem
pamětní listy, trička s logem MŠ,
dřevěnou školkovskou mašinku
a dárkové balíčky s pozornostmi
od cukrárny Campiello pánů

Romana Groha a Petra Mareše
a figurkami vyrobenými ve vězni-
ci v Jiřicích, které dodal Mgr. Jan
Hodek. Každý předškolák odchá-
zel s milou kytičkou z květinářství

Romantic paní Romany Tiché.
Hezké odpoledne, ve kterém děti
a všichni přítomní mlsali dobroty
připravené maminkami a osvěžo-
vali se „pomerančovkou“ od firmy

S.M.V. s.r.o. Ing. Františka
Vodičky, nakrátko přerušila letní
bouřka. Mraky z oblohy pomohl
rozehnat příjezd autíčka firmy
Family Frost na zahradu MŠ.

Zmrzlinový dar pro všechny děti
z Mašinky byl vyvrcholením slav-
nosti.

Ke zdárnému průběhu akce při-
spěli též zaměstnanci firmy

Horvatstav, páni Milan a Václav
Horvátovi a žáci Speciální školy
v Lysé nad Labem pod vedením
pana ředitele Mgr. Petra Tomka,
kteří provedli část nutných terén-
ních úprav zahrady.

Průběh celého odpoledne nato-
čila televizní společnost Manola.
Poděkování za zpracování foto-
grafické prezentace si zaslouží
MVDr. Jan Kořínek. Další foto-
grafie ze slavnostního odpoledne
pořídil pan Marek Voříšek, tatínek
našeho bývalého předškoláka.
Panu Voříškovi patří zároveň
i poděkování za další pomoc.
Mašince vytvořil webové stránky
a pečlivě se o ně stará. Zveme
k návštěvě stránek a zhlédnutí
fotografií nejen z naší slavnosti.
Stránky se otevřou na adrese:
http://www.ms-masinka.cz

Štěpánka Stehnová 
a Jaroslava Černá, MŠ

Mašinka

Ohlédnutí za příměstskými
tábory

Víte, proč se Jan Amos Komenský
jmenoval Amos a proč se třikrát ože-
nil? Jak vypadala škola před jeho
působením a proč musel strávit vel-
kou část svého života v polském
Lešně? A víte, kolik dní tvořil Bůh
náš svět? Pokud vás zajímají odpově-
di na tyto otázky, neváhejte a zeptejte
se účastníků letošních příměstských
táborů, které organizoval Klub dobré
zprávy.

Stejně jako v uplynulých letech
jsme se scházeli v dětském areálu
v Čechově ulici. První srpnový týden
měl název „Po stopách Jana Amose
Komenského“. Poznali jsme jeho
nelehký, ale o to více zajímavý
a inspirující život. Pomohli jsme mu
také s psaním jednoho z jeho děl -
společnými silami jsme vytvořili
táborovou encyklopedii Vševědu.
Protože Jan Amos pomáhal lidem
a snažil se je těšit, vyrobili jsme
korálky z moduritu a předali je dětem
z Dětského domova v Milovicích. Pro
sebe jsme si vyrobili trička. Na výlet
jsme vyrazili na zámek Loučeň,
v jehož parku se nacházejí velké
labyrinty. Samozřejmě nechyběly
písničky (dokonce jedna v polštině)
a spousta her.

Druhý a třetí týden jsme se inspi-
rovali biblickým záznamem o stvoře-
ní světa. Pomáhaly nám v tom loutky
- veverka Zrzečka, dvě děti a opička
Čikita. Batikovali jsme trička, zdobili
květináče, ušili jsme si vlastní pol-
štářky, poučili jsme se o vesmíru
v našem vlastním táborovém planetá-
riu… Provedli jsme i podrobný prů-
zkum pražské botanické zahrady

a kutnohorských dolů.
Na konci každého turnusu jsme

strávili příjemné chvíle s rodiči, pra-
rodiči a sourozenci dětí při společ-
ném opékání párků. 

Děkujeme městu Lysá nad Labem,
které nám poskytlo areál a podpořilo
tábory i finančně,  správcům dětského
areálu manželům Novákovým za
jejich laskavou a ochotnou pomoc
a provozovatelům restaurace U Bílé
labutě za výborné obědy. Také děku-
jeme členům sboru Apoštolské církve
v Lysé nad Labem, kteří rovněž přilo-
žili ruku k táborovému dílu. 

Jsme rádi, že jsme mohli společně
strávit krásné tři týdny a těšíme se na
setkání na dalších společných akcích
klubu. 

Na fotografie z tábora se můžete
podívat na webových stránkách klubu
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub

Zveme všechny kluky i děvčata na
pravidelné schůzky Klubu dobré
zprávy! Scházíme se každé úterý
v 15.00 v klubovně v mateřské školce
Pampeliška na Sídlišti. Sportujeme,
vyrábíme, zpíváme a objevujeme
poklady ukryté v Bibli. Schůzka trvá
do 17.00. Občas pořádáme i akce
o víkendu, třeba s opékáním nebo
výletem. Těšíme se na všechny. 

Vedoucí Marika Benešová 
(telefon 739 524 779, mail os.kdz
@tiscali.cz), Miloslav Souček
a Tereza Sedláčková. 

O schůzkách klubu v Milovicích
vám podá informace vedoucí Vero-
nika Kmetová (telefon 739 524 778).

Tereza Sedláčková 

Pohádkové dopoledne 
v Mašince

Vždycky se velmi těšíme na
dopis z MŠ Mašinky. Pokaždé to
pro nás znamená buď kouzelné
vystoupení dětí v našem domově,
nebo milé pozvání do prostor
školky na jedinečnou akci. Vše, co
děti organizují, nám vyvolává
úsměvné dojetí a radostnou nála-
du se vzpomínkami na dětství
a chvilky, prožité s vlastními
dětmi.

Tentokrát jsme byli pozváni na
pohádkové dopoledne 11. září
2007. Bylo to vlastně oficiální
zahájení nového školního roku.

Obklopeni dětmi, jichž se tento-
krát sešlo poněkud více (byli
pozváni i žáčkové z lyských škol),
jsme zhlédli „Indiánskou pohád-
ku“ a pochutnali se na občerstve-
ní. Prožili jsme skvělé dopoledne,
na které budeme dlouho vzpomí-
nat.

Za všechny účastníky z Domo-
va Na zámku chci takto veřejně
poděkovat paní ředitelce MŠ
Mašinka, všem učitelkám i dětem.
Moc se těšíme na další akci, která
bude tentokrát u nás.

Olga Henyšová
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Školní parlament v ZŠ J. A.
Komenského Lysá nad Labem
Co je školní parlament?

Školní parlament v naší škole
vstupuje do třetího roku svého
působení.

Smyslem jeho existence je
zajištění vlivu žáků na rozhodová-
ní o záležitostech školy, získávání
důležitých informací a možnost
vznášet dotazy, připomínky a při-
cházet s vlastními náměty na zlep-
šení práce školy.

Všichni žáci naší školy mají
volební právo. Znamená to, že do
Školního parlamentu mohou volit
i být zvoleni. 

Náš parlament je tvořen zástup-
ci všech tříd od 4. do 9. ročníku,
v případě zájmu se jeho členy
mohou stát i žáci nižších ročníků,
kteří se jinak na činnosti školy
podílí spíše prostřednictvím svých
třídních učitelů.

Školní parlament si každý rok
zvolí tajným hlasováním svého
předsedu a místopředsedu. Pro le-
tošní rok se předsedou stala žáky-
ně 9. B Pavlína Krejcárková, která
se ve funkci osvědčila už v minu-
lém roce. Místopředsedou byla

zvolena Tereza Havlenová z 8. B. 
Co jsme už dokázali? 

Školní parlament spolurozhodo-
val o úpravě šaten, nákupu učeb-
nic, podílel se na tanečních kur-
zech, diskutoval o zvonění a také
se účastnil jednání o rozdělení
investic za sběr starého papíru.
Co nás letos čeká?

Žáci naší školy se prostřednic-
tvím Školního parlamentu letos
podílí a aktivně účastní třídění
biologického a dalšího odpadu,
sběru papíru a kaštanů, seminářů
Semiramis zaměřených na preven-

ci patologických jevů (tato dlou-
hodobá akce je u žáků velice oblí-
bená), celoročního dopravního
projektu „Na zelenou aneb bez-
pečná cesta do školy“, Evrop-
ského dne jazyků, projektových
dnů, sportovních turnajů, Dra-
kiády, Slavnosti padajícího listí,
Karnevalu, Aprílových dnů
a mnoha dalších. Školní parla-
ment také plánuje vydávání škol-
ního časopisu. Zatím je tato zále-
žitost ve stavu jednání a příprav. 

Lenka Kynclová, 9. B, člen ŠP

Ani o prázdninách nemívají hasiči moc volna. V průběhu července a srpna
nám bylo nahlášeno celkem 19 událostí. Jednalo se o jednu dopravní neho-
du, jeden zásah na vodě - hledání utonulé osoby v Labi, šest požárů a jede-
náct technických pomocí, týkajících se odstraňování padlých stromů, čerpání
vody, únik pohonných hmot a otevření uzavřených prostor.

Dopravní nehoda se stala hned na začátku prázdnin na silnici mezi
Přerovem nad Labem a Císařskou Kuchyní. Naštěstí šlo jen o pomačkané
plechy. Pár dní na to jsme byli povoláni do chatové oblasti La-bíčko, kde jsme
na žádost Policie ČR provedli otevření chaty. Následoval zásah na vodě.
Hledání utonulé osoby v Labi patřilo mezi náročnější zásahy, protože probí-
halo převážně v nočních hodinách. Za nejnáročnější prázdninový zásah je
bezesporu považován požár panelového domu v Čelákovicích ze dne 30. 7.
Začátkem srpna jednotka odstraňovala následky vytrvalého deště a silného
větru, který se přehnal přes naše město. Jednalo se o odklizení padlých stro-
mů z komunikací a čerpání vody ze zatopených domů a sklepních prostorů.

V průběhu těchto dvou měsíců vznikly z nedbalosti tři požáry trávy a les-
ního porostu, které však díky včasnému zásahu nenapáchaly větší škody.

Nezaháleli
jsme ani po
stránce kul-
turní. V pátek
24. srpna
jsme přivítali
vzácnou náv-
štěvu - hasič-
skou de-
chovku sku-
pinu z nor-
ského Osla,
která v sobo-
tu společně 
s naším de-
c h o v ý m
uskupením zahrála na Husově náměstí a v zámeckém parku. V sobotu 
25. srpna jsme technicky zabezpečovali Slavnosti hraběte Šporka, které kaž-
doročně pořádá Spolek rodáků a přátel Lysé n.L.

Za SDH Kateřina Janulová, foto Petr Juříček

Hasiči o prázdninách

V říjnu a listopadu se při
Polabských variacích setkáme
ponejvíce s rýčem a lopatou. Je
to dáno tím, že 20. října je Den
stromu, a my se snažíme každo-
ročně k této příležitosti přispět
malou výsadbou za účasti veřej-
nosti.

Asi nejvíce očekávanou udá-
lostí je plánované založení
zámecké aleje. Rozhodli jsme
se, že výsadbu neponecháme
náhodě, a pro slavnostní oka-
mžik jsme zvolili neděli 28.
října ve 14.00 hodin. Patronem
naší aleje bude herec Luděk
Munzar. V neděli odpoledne jste
tedy zváni ke společné výsadbě
lip, které nám na dalších mini-
málně 100 let zpříjemní život
v podzámčí. 

Za týden, v sobotu 3. listopa-
du od 14.00 hodin, budeme
sázet švestky a mirabelky
v obecním sadu ve Staré Lysé
(naproti pohostinství). Kromě
stromků si ale také zasoutěžíme.
Pod názvem Starolyské švestko-
vání připravujeme soutěž o nej-
chutnější švestkovou (specialitu)
dobrotu. Tím vzdáme hold nejen
ovocným stromům, ale i našim
kuchařkám. Ohlédneme se také
za soutěží strom roku 2007
a umístěním naší lípy.

Poněkud rozverné variace
ukončíme opět vesele, divadlem.
THEATRUM BON REPOS nás
s divadelní hrou AMOR TY-
RAN, aneb Olitovaná pomsta
v podání souboru Geisslers Hof-
komedianten z Kuksu vrátí do
roku 1717. Divadelní představe-
ní zhlédneme na zámečku Bon

Repos v neděli 11. listopadu.
Pro velký zájem diváků je zahá-
jen předprodej vstupenek na dvě
představení od 14.00 a 17.00
hodin. Vstupné 50,- je možné
zakoupit v Městské knihovně
u paní Labutové. Zpáteční
doprava autobusem bude zajiště-
na od staré radnice na Husově
náměstí. Odjezdy plánujeme na
13.30 a 16.30 se zastávkou ve
Staré Lysé.

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

Za tým pořadatelů
Stanislav Svoboda

Polabské 
variace 2007
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Psí útulek v Lysé nad Labem

O opuštěných psech a kočkách
se v médiích mluví vždy po Vá-
nocích, kdy spousty domácích
mazlíčků končí místo u rodinného
krbu venku na ulici. V tu dobu se
zájem lidí o útulky zvedne a při
této příležitosti nosí do útulků
různé drobné dary. Jenže opuštěná
zvířata potřebují péči po celý rok.
Jeden takový útulek, který se
o opuštěné psy a kočky stará, je
v Hrabanově u Lysé nad Labem.
V lednu mu bude 10 let a za tu
dobu jeho pracovníci umístili
kolem 1180 psů a 70 koček
novým a šťastným majitelům.
Průměrně zde pak přečkává zvíře-
cí samotu 48 psů a 5 koček. 

Útulek finanč-
ně podporuje
město Lysá nad
Labem. I přes
tuto chvályhod-
nou podporu je
ale potřeba
i sponzorské
pomoci. Tu útul-
ku nabídla spo-
lečnost Almika
s.r.o., která se
zabývá distribucí
krmiv a chovatel-
ských potřeb. Ta

shodou okolností sídlí nedaleko,
v Dražicích u Benátek nad Jizerou,
kde má umístěný centrální distri-
buční sklad a odkud se stará
o zdraví psích a kočičích mazlíčků
v celé republice. Věnovala tak
útulku krmiva francouzské značky
té nejvyšší kvality super premium
Royal Canin v celkové hodnotě
51.876,- Kč. Společnost patří ne-
jen mezi dlouholeté sponzory
opuštěných zvířat v celé České
republice, ale i různých kynologic-
kých výstav a závodů nebo jako
generální sponzor XIII. ročníku
celostátní soutěže psovodů se slu-
žebními psy Policie České repub-
liky o putovní pohár policejního

prezidenta.
Máte-li zájem o některé z opuš-

těných psů nebo koček, můžete se
přijít podívat na svého nového
mazlíka od pondělí do pátku od 8
do 12 hodin, nebo každou první
sobotu v měsíci ve stejném čase.
Pokud si vyberete, můžete si
svého nového přítele rovnou
odvézt. Vítáni jsou ale i lidé, kteří
se chtějí podívat a případně zvířa-
tům přilepšit jídelníček.

Pana Kazdy, vedoucího psího
útulku, jsme se zeptali: co mají
dárci v případě, že budou chtít, do
útulku přinést a jaké přání má do
budoucnosti. „Oceníme každý dar,

kterým můžeme zpříjemnit čekání
zvířat na nové majitele, zejména
konzervy nebo granulované krmi-
va. A v případě přání? Jsme rádi,
že se stále nacházejí noví páníčci,
kterým není osud opuštěných psů
a koček lhostejný. Přeji si, aby jich
neubývalo, protože opuštěných
zvířat je čím dál tím víc. Velmi
nám pomáhá město i jiné organi-
zace. Například máme velkou
umisťovací akci v rámci Vánoč-
ních trhů v Brandýse nad Labem,
která se odehrává na místním
zámku a centru města v prosinci
tohoto roku.“

Referendum možné, radar žádoucí
Na úvod bych chtěl zdůraznit,

že podle mého názoru diskuze na
téma radaru do Listů jako zpravo-
daje, který vydává město Lysá nad
Labem, nepatří. Listy jsou maga-
zínem všech občanů, ať už si
o radaru myslí cokoliv, a nesmí
tedy zveřejněním jednostranného
článku podpořit ani jednu stranu
diskuze. Listy nemohou být plat-
formou, kam kdokoliv může
napsat cokoliv o čemkoliv. Jako
městský zpravodaj by se měly
věnovat událostem a problémům
města. Protože ale Listy tento úzus
porušily zveřejněním názoru pana
Molnára na radarovou základnu,
nezbývá než reagovat.

Pan Molnár argumentuje filo-
zoficky i fakticky. Bohužel ve fak-
tických argumentech, které vy-
jmenovává velmi stručně, se
dopouští polopravd nebo zcela
mylných tvrzení a stejně tak se
mýlí ve filozofické úvaze. 

Půjdu po jednotlivých zdůvod-
něních pro odmítnutí stavby s tím,
že se je pokusím vyvrátit. Pan
Molnár se domnívá, že strany
neměly ve volebním programu
základnu cizích vojsk. Volební
program ovšem nemůže postih-

nout každou věc, kterou život při-
náší. Každá vláda má za povinnost
chránit své občany a pokud tuto
bezpečnost zaručí cizí základna,
pak s ní musí souhlasit. A logicky
se dostáváme k dalším bodům.
Území České republiky a Polska
vytipovali američtí technici jako
nejvhodnější pro umístění základ-
ny, která má chránit Evropu před
raketami z Íránu (nikoliv z Koreje,
ale o Koreji nikdy nebyla řeč).
Není tedy pravda, že území je
nevhodné. Naopak bylo vybráno,
protože je z hlediska systému
obrany nejvhodnější! Zcela ne-
chápu úvahu, proč by obranné
zařízení naši vlast nechránilo, ale
naopak zvyšovalo riziko napadení.
Pokud najdeme historickou para-
lelu, je to stejný argument, jako
bychom tvrdili, že předválečné
budování pevností na hranicích
s Německem zvýšilo riziko napa-
dení ze strany Hitlera. Radar není
ani návratem do období studené
války. Technické zařízení radaru
a protiraketového systému není
schopno zvládnout masivní rake-
tový útok jaderné velmoci jako je
Rusko. Ostatně i proto Polsko
žádá navíc ochranu protiraketo-

vým systémem Patriot. Nový rada-
rový a protiraketový systém doká-
že odvrátit útok několika málo
raket z oblasti Blízkého východu.
Pro Rusko není hrozbou, Putin
dnes pouze diplomaticky a zcela
účelově využívá stavbu protirake-
tového systému pro svůj plán vrá-
tit se mezi respektované velmoci.
Tuto hru s ním ale hrát nemusíme.
Zdravotní ohrožení okolí u podob-
ných zařízení nebylo nikde proká-
záno, takže patří pouze do mytolo-
gie, nikoliv mezi seriózní argu-
menty.

A tím se pomaličku dostáváme
k filozofické části úvahy. Výzvy
k odložení mečů by měly zaznít
především směrem k Íránu. Pokud
Írán vyvíjí rakety, které doletí až
do Londýna (podívejte se na
mapu, do Íránu to není tak daleko)
a do nich jaderné hlavice, pak není
možné nečinně přihlížet. Zvláště
pokud vezmeme do úvahy, jaký
režim dnes v Íránu vládne. Jedná
se o islámské fundamentalisty,
s jejich ideovými bratry mají zku-
šenosti v New Yorku, Madridu
i Londýně. Prohlášení jako „Izrael
by měl zmizet z povrchu zemské-
ho“, „Milujeme smrt, tak jako vy

milujete život“ nebo „Všichni
občané západních států jsou vinni,
protože mají demokracii a mohou
si zvolit svou vládu. A vinní
zaslouží smrt“ dosti vypovídají
o tomto nebezpečném směru,
který se zaštiťuje islámem, stejně
jako se nacismus zaštiťoval vlaste-
nectvím.

Ano, bylo by krásné, kdyby na
světě nebyly zbraně, ani jaderné,
ani žádné jiné. Pacifismus je hezká
myšlenka, ale předpokládá, že lidé
jsou ideální. A to bohužel nejsou.
Pokud nás někdo ohrožuje, je
třeba se bránit. Myslím, že české
tradice, kdy se vzdáváme jakému-
koliv diktátorovi bez boje, už bylo
dost. Pokud to vztáhnu na výše
uvedenou paralelu - pokud by pan
Molnár žil před druhou světovou
válkou, jistě by vyzýval k tomu,
abychom nestavěli pevnosti
a neposílali do nich vyzbrojené
vojáky. Protože tím vlastně přispě-
jeme k válce. Já si nemyslím, že
když mne někdo ohrožuje, mám
zbraně složit a doufat, že to druhá
strana udělá také. Své děti chci
chránit před fanatickými netole-
rantními řežimy. Druhou tvář
nenastavím. Jakub Tesař
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Co mě trápí
Tentokrát ve své pravidelné

úvaze, v rozporu s tím, co jsem si
předsevzal a slibuji, že zcela výji-
mečně, se budu věnovat politicky
zabarveným tématům. Přiznávám,
že nedokáži být nestranný. 

Občas musím zajít i do samoobs-
luhy, více do Penny, ale i do Plusu.
Obyčejně v sobotu, kdy jsou prodej-
ny plné a u pokladen se dlouho
čeká. Ze zvědavosti a dlouhého
čekání sleduji, co si lidé nakupují.
Jsou to zajímavá zjištění. Dvě třeti-
ny nákupního košíku jsou ve většině
případů věci zbytné, různé pochuti-
ny, cukroví, alkohol a podobně. Je to
celkem v pořádku. Životní úroveň
nám roste a obyvatelé mají víc
peněz. Co ale nemohu překousnout,
že člověk s plným nákupním vozí-
kem si u pokladny poručí ještě dva
balíčky cigaret, bratru za nějakých
šedesát korun za kus, vyjede před
obchod a než přeloží nákup do auta,
začne nadávat, jak je všechno drahé
a jak nás vláda bere u huby. Pravda
to není, to jen propaganda tvrdí, že
se bude vše zdražovat.

Trochu si pamatuji z první repub-
liky, z války, i poválečného období.
Pro někoho byla občas i bída, ale
takové nákupy, jaké jsou dnes denní
praxí, nebyly ani na Vánoce. Určitě
je to pokrok, nejsem si ale jist zda
vždy zasloužený. 

Občas musím zajít i k lékaři pro
předpis na léky, bez kterých se ve
svých osmdesáti letech již těžko
obejdu. Čekárna bývá pravidelně
plná. Na řadu přicházím k desáté
hodině. Dotazem u sestřičky se
dovídám, že jsem již od rána dvaat-
řicátý. To se mi nezdá normální.
Mám dojem, že dříve si chodily
babičky popovídat do kostela ve
zpovědnici s panem farářem, dnes
změnily médium a chodí k panu
doktorovi. Nic to nestojí, přináší to
rozptýlení a recept na nějaké pilul-
ky, které mnohdy skončí v koši.
Myslím si, že to je třeba změnit.
V minulosti se za vše muselo platit
a ne málo. V roce 1930 si příkladně
doktor za návštěvu v noci u pacien-
ta ve Stratově vyúčtoval 450 korun.
Přitom za krávu utržil sedlák osm
stovek. V roce 1935 za mě otec pla-
til v českobrodské nemocnici ve

druhé třídě 200 Kčs na den. Na
chodbách, to byla čtvrtá cenová sku-
pina, ležela chudina a nebo ti, kdo
byli nemocensky připojištěni. Ano,
tenkrát by byly protesty namístě,
dnes nikoliv. 

Podobně to bylo i s důchody
a podporou v nezaměstnanosti.
Takové dávky jako jsou dnes měl
málokdo. Pamatuji si, že staří lidé
bez prostředků dostávali od obce 50
korun na týden. Rohlík sice stál 20
haléřů a mléko korunu za litr, stači-
lo to však pouze na živoření. Stojí-li
dnes potraviny desetinásobek, odpo-
vídala by dnešní podpora dvěma
tisícovkám korun měsíčně. Kdo má
dnes tak nízký důchod? Přesto se
nám snaží někteří politici namluvit,
jak nás vláda odírá. Ani to není
pravda. 

Ještě jedna věc mi leží na srdci.
Je to otázka možné výstavby ame-
rického radaru v Brdech. Údajně je
většina lidí proti. To mě udivuje.
Proč nikdo neprotestoval proti
vojensky vnuceným německým
a sovětským posádkám v Milo-
vicích? A tam byla nebezpečnější
výzbroj a pravděpodobnost preven-
tivního zásahu protivníka. Ztratili
snad lidé paměť? Kdo nám pomohl
ke svobodě za první světové války,
kdo za druhé a kdo rozhodl, že jsme
se zbavili komunistických otěží v té
poslední, studené? Kdo nám pomů-
že v dnešním zjitřeném a teroristy
ohrožovaném světě zajistit budoucí
bezpečnost? Zkušenost by měla
každého přesvědčit, že sami se neu-
bráníme, že musíme být připraveni
a že jediným spolehlivým garantem
byla a je Amerika. Proč si odpůrci
radaru neuvědomují, že naše území
s americkým radarem musí
Američané bránit jako své vlastní.
Takovou jistotu nám nikdo jiný
nedá. Vzpomeňme jen na Mnichov
a sliby západní Evropy! Když ne
z vděku, tak alespoň z pudu sebezá-
chovy, by měl každý vědět na čí
stranu se postavit. Můj článek je ten-
tokrát polemický, a proto již předem
respektuji i názory opačné, i když
s nimi nesouhlasím. To patří
k demokracii.                   

Václav Mrkvička

Nejhezčí ulice v Lysé
Když se mi do ruky dostalo posled-

ní číslo Listů a došla jsem až k článku
na straně 15 NEJHEZČÍ ULICE
V LYSÉ nad Labem - Pivovarská, šlo
mi hlavou, jak dlouho už tu ulici
znám? Ještě z doby, kdy se jmenovala
Rašínova, jedna z přilehlých byla
Benešova a nepokrýval je asfalt. Autor
tam přímo poeticky vykresluje, jaká je
ulice Pivovarská a ulice do ní ústící.
Podle něj jsou to klidné, v podstatě
tiché ulice. Pokud to vezmu jako on od
hasičské zbrojnice, padne můj zrak na
plechové garáže, sice žádná sláva, ale
okolí je celkem čisté. Přitom nakouknu
do přilehlých ulic. Jen ten, kdo tam
bydlí, by ohodnotil jízdu po panelech,
které zdobí Legionářskou a ulici 28.
října. I když Legionářskou ulici prý
čeká rekonstrukce, takže snad bude
lepší. A už jsem u Zahradní ulice, ke
které má autor článku jediné výhrady.
Ano má pravdu, že to tam není růžové,
ale nenapsal to jen proto, že tam bydlí?
Pokračuji k dalším ulicím Šafaříkova
a Smetanova. O nich autor píše, že si
tam obyvatelé žijí jako v jiném světě.
Pisatel se asi dlouho neprošel
Smetanovou, která je denně plná par-
kujících aut. A v ulici Šafaříkova, pře-
stože je také jednosměrná, občas stojí
auta na obou stranách, protože zákaz-
nice sekáče přece nějakou značku
Zákaz zastavení nemusejí respektovat.
A když tam v době výstavy stojí auto-
bus, objede ho náklaďák přes trávník
a zničí přitom i několik dlaždic na

chodníku. Však on si to majitel přileh-
lého domu dá do pořádku - chce přece
bydlet v úplně jiném světě. A to, že
v Pivovarské v době výstav neparkují
auta, je prostě tím, že jsou tam značky,
které to zakazují. Zato v okolních uli-
cích je plno a pokud k vám v tu dobu
přijede autem návštěva? Hned se k ní
vrhnou výběrčí a požadují zaplacení
parkovného, nebo zajetí do dvora. 
Že si před váš vjezd klidně někdo
zaparkuje a vy musíte čekat, až se
milostivě uráčí odjet, je jiná věc. Tady
vidíte, že to není tak jednobarevné.
Každý by našel v té své ulici něco hez-
kého, ale také něco, čeho by se docela
rád zbavil. 

Květa Rytinová

Ke shora napsanému připojujeme
svůj souhlas a dodáváme, že ulice
Šafaříkova, ve které bydlíme, má zákaz
vjezdu nákladních vozidel. Každo-
denně však tudy projíždějí a autobus
tudy má trasu své pravidelné linky. Ten
zákaz vjezdu náklaďáků má své dobré
odůvodnění v nedostatečném podloží
silnice s ohledem na vodovodní a ply-
nové potrubí tu vedené a domy, ve kte-
rých bydlíme. Tak díky nedovolenému
provozu v naší ulici a přetížené
Jedličkově zejména my na rohu těchto
dvou ulic, máme sice jistě jen částeč-
nou, ale přece jen už zkušenostmi pod-
loženou představu, jak to vypadá při
zemětřesení. 

A. a D. Molnárovi

Hasičská dechovka účinkovala
v Daruvaru (Chorvatsko)

Jelikož dechovka hasičů z Lysé n.
L. je v severochorvatském Daruvaru
poměrně známá (vystupovala zda 4x
na Přehlídce krajanských dechovek)
byli jsme pozváni na oslavy 65. výro-
čí trvání Městské dechové hudby
Daruvar.

Tento orchestr má určité specifi-
kum, zrovna jako mnoho spolků v této
oblasti - v její sestavě najdete několik
Čechů a kapelník Dalibor Veselí ( toto
není pravopisná chyba) nejen, že má
předky v Čechách, ale má dokonce
příbuzné v Lysé n.L.

V Chorvartsku žije asi 50.000
našich krajanů, jejichž rodiny sem pře-
sídlily převážně na konci 19. století.
Většina z nich žije v oblasti kolem
města Daruvar. Protože první čeští
přesídlenci přišli do Chorvatska před
několika generacemi, můžete zde pot-
kat člověka, který hovoří krásnou češ-
tinou a v Čechách ještě nikdy nebyl.
Na svou původní vlast ale krajané
nezapomněli a mají rádi vše, co s ní
souvisí - českou řeč a literaturu, Prahu,
Smetanu, Dvořáka, a hlavně typickou
českou dechovku.

Vystoupením předcházelo přijetí
starostou města Daruvar, který nevy-
loučil možnost bližší spolupráce mezi
městy Lysá n.L. a Daruvar, která jsou
si příbuzná svou velikostí a počtem
obyvatel.

V sobotu odpoledne se Hasičská
dechová hudba z Lysé n.L. posílená
souborem Daisy z Kolína aktivně
zúčastnila oslav výročí 90 let hasičů
v Horním Daruvaru. Společně s mažo-
retkami vytvořila důstojný rámec
zahájení výše zmiňovaných hasič-
ských oslav.

V sobotu večer jsme vystoupili na
slavnostní přehlídce na daruvarském
náměstí , kde účinkovalo sedm decho-
vých hudeb.Jako hosté oslav jsme
vystupovali poslední . 

Hráli jsme na pěkném podiu za
umělého osvětlení. Posluchačů bylo
dost, snímala nás chorvatská televize,
které dokonce někteří jedinci poskytli
exluzivní rozhovor. Největší úspěch
měl rozhodně Montiho Czardas
v podání Honzíka Čecha. Často se
nesetkáme s takovými ovacemi
vyšperkovanými výkřiky „Bravo“.

Podobný koncert byl i v sobotu
dopoledne jenom s tím rozdílem, že se
hrálo za pořádného horka, a tak se
nehrálo už tak dobře.

Před cestou domů nás pozvali míst-
ní hudebníci na piknik k nedalekému
rybníku. V krásném prostředí za vůně
pečených kuřat a beranů se přátelství
utvářela a prohloubila a nakonec větši-
na konstatovala, toto není poslední
společná akce.

J. Fišer
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Návrh na úpravu Husova náměstí
Po déletrvajícím hledání vhod-

ného řešitele a souvisejících jedná-
ních předkládá Spolek pro rozvoj
města Lysá nad Labem veřejnosti
k posouzení jeden z návrhů na
řešení úpravy Husova náměstí, se
kterou by se mohlo začít v příštím
roce. Z technických důvodů není
možné snímky, přibližující tento
návrh, uvést v tomto periodiku.
Některé z nich budou proto vysta-
veny ve výkladní skříni papírnictví
na rohu Masarykovy ulice a Hu-
sova náměstí. Širší soubor snímků
a nákresů bude k nahlédnutí
v Městské knihovně. Zdůrazňuji,
že se jedná o určitý základní návrh
řešení. Z něho a z připomínek
veřejnosti a kompetentních institu-
cí by mělo vycházet zadání koneč-
ného projektu. 

Nebylo jednoduché skloubit
alespoň částečně představy řešite-
lů - architektů, představy občanů,
jak byly prezentovány

na dvou veřejných besedách
k tomuto tématu a reálné možnos-
ti. Z věcných důvodů považuji za
vhodné uvést alespoň stručný sou-
hrn názorů, prezentovaných lyský-
mi občany na uvedených veřej-
ných besedách: 
-  respektovat koridory, využívané

chodci 
-  zachovat dlážděný charakter

plochy
-  znak města lze řešit jinak a jinde
-  se zatrávněnou plochou a keřo-

vými porosty opatrně
-  pokud vodní prvek, neřešit ho

větší vodní plochou
-  výška stromů by neměla rušit

pohled na historickou budovu
radnice.
Zatímco u uvedených bodů

panovala všeobecná shoda, nevy-
jasněná zůstala možnost parková-
ní na východní straně

náměstí.  
Pro úplnost musím dodat, že

i když v menšině, zazněly i názory,
že zeleně je v Lysé dost, s výjim-
kou parkování zachovat současný
stav, zaměřit se na parkovou plo-
chu u obchodního domu PLUS
včetně obnovení vodní plochy
a pro odpočinkový prostor se
Husovo náměstí nehodí z důvodu
velkého dopravního ruchu kolem
něho. Svým způsobem některé
z těchto argumentů chápu. Podle
všech členů Spolku, které zde
zastupuji, neodpovídá však sou-
časná podoba Husova náměstí
potřebám dneška a nejspíše ani
budoucnosti. Je to centrální
náměstí, kterým projde prakticky
každý návštěvník Lysé a jako
odpočinkový prostor si ho
dovedu

docela dobře představit. Mělo by
nám proto záležet na tom, aby jeho
úprava skutečně proběhla a aby-
chom mohli s uspokojením kon-
statovat, že se věc podařila. Proto
se také na vás obracíme s výzvou,
abyste nám sdělili své názory, sta-
noviska a doporučení, ať jsou jaká-
koliv. To náměstí je přece i vaše. 

Vladislav Šťastný,
předseda Spolku pro rozvoj

města Lysá nad Labem

Způsob kontaktu:
www.kasnalysa.cz
e-mail
stastny.vladislav@ centrum.cz
nebo odevzdat 
- v Městské knihovně
- v Městském muzeu
- na adrese Vladislav Šťastný,

Masarykova l76, Lysá n. L.

Základní schema navrhované úpravy na Husovo náměstí

Poděkování
Děkuji panu 
Miroslavu

Pšeničkovi, Pohřební
služba Lysá nad
Labem za ochotu 

a mimořádnou 
vstřícnost při výkonu

povolání.

Ing. Michal Ehrenthal

„ N E C H C E Š - L I  B Ý T  X X L  =  Z A Č N I  S  A E R O B I K E M ! ! ! “

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ SOBOTA
S HOSTUJÍCÍM CVIČITELEM LUKÁŠEM KOLKEM

pro všechny příznivce sportu a zdravého životního stylu…

Kdy? V sobotu 17.11. 2007 (9,30 hod. - 11,45 hod.)
Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní akademie, ul. Komenského

(bílý pavilon při Základní škole)
Program? Aerobic  Dance ● Bodystyling ● Stretchink ● Předtančení „malých aerobiček“ ● Nabídka

tuzemských i zahraničních pobytů se cvičením ● Nabídka sportovního oblečení, měření 
podkožního tuku ● Nabídka a prezentace kosmetiky

S sebou? Ručník, podložku, sportovní obuv, náhradní sportovní oblečení + dobrou náladu, pití.

Specializace cvičitele Lukáše Kolka:  Licence A IFAA ● Profi Licence MŠA ● Power stretch diplom ● Step Diplom ● Bodystyling
diplom ● Člen Nike Dance Teamu na Nike Dance Tour 2005. ● Prezentér kongresových akcí v ČR, na Slovensku a v Polsku
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Kniha kde se píše o vašem
městě, obci, okolí...

Pavel Toufar, SMRT KNÍŽETE
VÁCLAVA - TAJEMNOU ČESKOU
KRAJINOU

V pořadí již osmém svazku volného
pokračování ze série netradičních prů-
vodců Tajemnou českou krajinou zaví-
táme do města s nejdelším názvem.
Naším prvním cílem je Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav. Prohlédneme
si obě dříve samostatná města a jejich
pozoruhodnosti a především nahléd-
neme do dávné minulosti až k otazní-
kům tragické smrti českého knížete
a světce Václava. Naše pozornost však
bude patřit i brandýskému zámku,
který si oblíbili Habsburkové.
Vypravíme se také do neméně zajíma-
vého okolí. Směrem ku Praze leží i zří-
cenina hradu Jenštejna, kde si přiblíží-
me život na středověkém hradě i dra-
matický příběh arcibiskupa Jana
z Jenštejna, který se dostal do sporu
s českým králem Václavem IV.
Nedaleko odtud jsou obce Dřevčice
nebo Zápy a v nich dávné tvrze,
podobně jako na dalších místech smě-
rem k Labi, kde nás uvítá starobylé
městečko Toušeň se svými vyhlášený-
mi lázněmi. Od soutoku s Labem se
můžeme vydat proti proudu Jizery do
míst, kde kdysi stával lovecký záme-
ček, po němž nezůstaly takřka žádné
stopy, což je svědectvím o neúpro-
sném běhu nevděčného času. 

V Čelákovicích se setkáme s hroby
upírů, v nedalekém Přerově nad
Labem poznáme život na vsi v Polabí
v minulých staletích, ale pak už nás
čeká Lysá nad Labem a její okolí, do
něhož otiskl své stopy pozoruhodný
muž své doby, hrabě František
Antonín Špork, milovník umění i taj-
ných učení. Cesta dál nás povede
kolem zámečku Bon Repos do
Benátek nad Jizerou a k zaniklému
kdysi mocnému hradu Dražice. Na
zámku v Benátkách žil po krátký čas
host císaře Rudolfa II., známý dánský
hvězdář Tycho Brahe - začteme se do
jeho pozoruhodného života a přede-
vším do otazníků spojovaných s jeho
smrtí. Při toulkách krajem budeme
opět nacházet pozoruhodná místa

s tajemnými příběhy, ať již vymyšlený-
mi ve fantazii četných generací, nebo
skutečných, jako je tisícileté drama 
sv. Václava, které také putování této
knihy uzavírá.

Na cesty Tajemnou českou kraji-
nou kolem Brandýsa nad Labem, Lysé
nad Labem i Benátek nad Labem se
můžete vydat v pohodlí domova s kni-
hou v ruce, ale ještě lepší bude vypra-
vit se do popisovaných míst, protože
text doprovázejí nejen dobové ilustra-
ce a současné fotografie, ale také pře-
hledné mapky jednotlivých oblastí
a úseků. Kniha se stává netradičním
průvodcem i společníkem při toulkách
další zajímavou částí naší vlasti.

Váz., bar. obálka, dobové ilustrace,
mapky, 312 stran, 248 Kč

Výběr míst, o kterých se autor
v knize více či méně zmiňuje:

Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Dřevčice, Jenštejn, Zápy,
Stránka, Ostrov, Toušeň, Čelákovice,
Dvorce, Byšičky, Karlov, Lysá nad
Labem, Stará Lysá, Králíčkova vila
v Litoli, Přerov nad Labem a jeho
skanzen, Ostrá a areál Botanicus, Bon
Repos, Benátky nad Jizerou, Dražice,
Budeč, Holubice, Zákolany atd.

Stručně o autorovi:
PAVEL TOUFAR je jedním z nej-

úspěšnějších českých autorů literatury
faktu. Až dosud vydal téměř 100 kniž-
ních titulů, mnoho časopiseckých
a novinových statí. Čtenáři jej znají
také z televizní obrazovky. Jeho jméno
je uváděno ve významných meziná-
rodních sbornících Who is Who in the
World.

(Předchozí vydané tituly z edice
„Tajemnou českou krajinou“: ČESKÝ
MERAN, ČESKÁ SIBIŘ, ZÁHAD-
NÉ SEDLČANSKO, OD BLANÍKU
K SÁZAVĚ, TOULKY KOLEM
TŘEMŠÍNA a OD BLATNÉ
K OTAVĚ.)

Vydal Jindřich Brožek, nakladatelství
Start, J. Horáka 1558, 256 01 Benešov,
tel.: 317 721 828, 603 476 042, e-mail:
jbrozek@cmail.cz, www.cmail.cz/jbrozek

Místní info stránky
Společnost MEDIATEL, spol.

s r. o., vydavatel Zlatých stránek
a provozovatel jejich internetové
podoby, připravuje ve spolupráci
s obcemi s rozšířenou působností
Středočeského kraje novou publi-
kaci - Místní info stránky. Ty
budou obsahovat kromě kontaktů
na firmy a domácnosti v dané
lokalitě také regionální informace
kulturního a místopisného cha-
rakteru.

Místní info stránky budou roz-
děleny do třech částí. Na začátku
najdou uživatelé všeobecné infor-
mace z regionu a historie obcí,
poté budou následovat užitečné
občanské informace - například
kontakty na pohotovost, úřady
a instituce, přehled regionálních
sportovních a kulturních akcí,
tipy na výlety v blízkém okolí
a v neposlední řadě detailní mapu
příslušné lokality a obce s rozší-
řenou působností. Druhá část
bude obsahovat kompletní pře-
hled firem, jejich produkty a služ-
by. Poslední část bude tvořena
adresným seznamem domácnos-
tí, který bude řazen podle měst
a obcí příslušné oblasti. 

„Věříme, že se Místní info
stránky stanou díky své komplex-
nosti praktickým pomocníkem
pro obyvatele příslušného regio-
nu a že si svou popularitu získají
rovněž u turistů, kteří se rozhod-
nou příslušnou oblast navštívit,“
uvedl Luboš Čipera, výkonný
ředitel pro business development
a vnější vztahy společnosti
MEDIATEL. Publikace je z těch-
to důvodu vydávána ve snadno
přenositelném formátu A5.

Místní info stránky budou
obyvatelům regionu distribuová-
ny zdarma do poštovních schrá-
nek. Zároveň budou k dispozici
v městských informačních cent-
rech. Pro lepší přehlednost budou
v rámci knihy barevně odlišeny
jednotlivé obce s rozšířenou
působností. 

Eva Faltová,
ředitelka pro reklamu,

inzerci a komunikaci

Tel.: 420 221 807 222
Mobil: 420 724 41 41 41

E-mail:
efaltova@zlatestranky.cz

Pro registrované pacienty 
těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

MUDr. Dalecký

MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

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

Telefonické konzultace 
dětských lékařů po ordinačních

hodinách

Po 1.10. MUDr. Čerňanská
Út 2.10. MUDr. Matasová
St 3.10. MUDr. Chocholová
Čt 4.10. MUDr. Dáňová
Pá 5.10. MUDr. Matasová
So 6.10. MUDr. Dáňová
Ne 7.10. MUDr. Dáňová
Po 8.10. MUDr. Čerňanská
Út 9.10. MUDr. Matasová
St 10.10. MUDr. Chocholová
Čt 11.10. MUDr. Dáňová
Pá 12.10. MUDr. Dáňová
So 13.10. MUDr. Chocholová
Ne 14.10. MUDr. Chocholová
Po 15.10. MUDr. Čerňanská
Út 16.10. MUDr. Matasová
St 17.10. MUDr. Chocholová
Čt 18.10. MUDr. Dáňová

Pá 19.10. MUDr. Chocholová
So 20.10. MUDr. Čerňanská
Ne 21.10. MUDr. Čerňanská
Po 22.10. MUDr. Čerňanská
Út 23.10. MUDr. Matasová
St 24.10. MUDr. Chocholová
Čt 25.10. MUDr. Dáňová
Pá 26.10. MUDr. Čerňanská
So 27.10. MUDr. Matasová
Ne 28.10. MUDr. Matasová
Po 29.10. MUDr. Čerňanská
Út 30.10. MUDr. Matasová
St 31.10. MUDr. Chocholová
Čt 1.11. MUDr. Dáňová
Pá 2.11. MUDr. Matasová
So 3.11. MUDr. Dáňová
Ne 4.11. MUDr. Dáňová

Říjen 2007

Empatie pořádá...
Drakijáda 13. 10. 2007 od 14,00 hodin 

na hřišti u školy J. A. Komenského 
Průvod s lampiony 6. 11. 2007 v 17,30 

- sraz na Husově náměstí

Poděkování 
za pomoc při úpravě dvorany Městského muzea akademika

Bedřicha Hrozného.
Chtěl bych tímto vyjádřit vřelý dík paní Janě Křížové za přímluvu 

a panu Lapešovi za sponzorský dar - dodání kačírku - štěrk pro dokon-
čení úpravy části dvorany muzea. 

Ještě jednou vřelý dík.
Za Městské muzeum Jan Sajdl
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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 JEDINĚ

v kanceláři v Lysé nad Labem Vám
poskytneme speciální slevu!

Akce trvá do 30. 11. 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 %

Komenského 582, Milovice-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
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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 - 010/2007         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.

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

přijme na HPP 

schopné montážní pracovníky pro
montáž a modernizace výtahů.

Požadujeme Osvědčení o zkoušce z vyhl. 50/1978 Sb., řidičský průkaz skup.
B, svářečský průkaz - výhodou, pracovitost a ochotu učit se novým věcem.

Nástup možný ihned.
Své životopisy zasílejte na e-mail: info@vytahy-celakovice.cz, nebo volejte

na tel.: 326 991 094 v době od 8.00 do 14.00 hod.

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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Neděle pro Vaše srdce
Dne 25. listopadu 2007 se ve spor-

tovní hale Slavia v Praze ve Vršovicích
uskuteční charitativní sportovní akce
Neděle pro Vaše srdce.

Akci pořádá cestovní kancelář
CAPRO ve spolupráci s občanským
sdružením Dlouhá cesta.

Vstupné je 350,- Kč a výtěžek bude
věnován na realizaci projektů této
organizace.

Občanské sdružení Dlouhá cesta
(www.dlouhacesta.cz) bylo založeno
v roce 2005 a jeho posláním je podpo-
ra žen a rodin, které se vyrovnávají se
ztrátou dítěte. Jedním z cílů sdružení
je dlouhodobé zlepšování jejich psy-
chické i fyzické kondice.V roce 2008
bude zahájen projekt s pracovním
názvem Carpe Diem - psychorekon-
diční víkendové pobyty pro maminky
a nejbližší členy rodiny. Náplní těchto

víkendů bude psychologické poraden-
ství, přednášky o zdravém životním
stylu, cvičení a další aktivity. Výtěžek
z akce Neděle pro Vaše srdce bude
věnován právě na realizaci těchto psy-
chorekondičních pobytů.
Program akce:

5 hodin aerobiku různých forem:
Dance aerobik, Bodystyling, P-class,
Poweryoga. 

Předcvičují špičkoví profesionální
lektoři: Vašek Krejčík, Lukáš Kolek,
Michal Šubr, Katka Bímanová
a Petra Jandová. Připraven je dopro-
vodný program a bohatá tombola.

Registrovat se můžete již dnes na
stránkách www.capro. cz nebo osob-
ně ve Fit Klubu Martina v Čelákovi-
cích. Předem děkujeme všem, kdo nás
svým cvičením přijdete podpořit!

Martina Hráská

Zveme Vás na

3. PODKOVA CUP 2007,
který se v Lysé nad Labem
koná opět 
v Pohostinství u Podkovy

Přihlásit do turnaje 
se můžete do 20. 10. 2007
u obsluhy ve výčepu,
registrační poplatek je 100,- Kč.
Rozlosování účastníků do skupin a zahájení turnaje
bude 20. 10. 2007 ve 14.00 hodin.
Hrát se bude o hodnotné ceny a na závěr turnaje bude
opět pohoštění pro účastníky.

Pořadatelé JMJ přejí všem zůčastněným dobrou hru.

Pro doplnění žákovské pří-
pravky hledáme chlapce, kteří
by chtěli hrát fotbal. Jedná se
o žáky narozené v letech 1997,
1998, 1999, 2000 a 2001. 

Přijďte na trénink, nejlépe
s některým s rodičů, na fotbalo-
vý stadion Slovanu Lysá nad
Labem v úterý nebo ve čtvrtek
v 16,30 hodin. Zde obdržíte
další podrobné informace, nebo
se obraťte na hlavního trenéra

mládeže pana Aleše Schnei-
berga (mobil 602 389 242).
Přijmeme i chlapce z okolí Lysé
nad Labem.

Pokud by někdo z rodičů
chtěl pomáhat při výchově fot-
balistů, rádi ho uvítáme a může
se ujmout funkce vedoucího
družstva, nebo asistenta trenéra.

Výbor fotbalového klubu
Slovan Lysá nad Labem

Nábor žáků do přípravky!

V pátek 24. srpna 2007 bylo sehrá-
no na fotbalovém stadionu TK Slovan
Lysá nad Labem mezistátní fotbalové
utkání junioru Polsko - Malta s výsled-
kem 1:0. Utkání je součástí meziná-
rodního juniorského turnaje „Memo-
riál Václava Ježka“ a letos probíhal již
14. ročník. Osm reprezentačních mlá-
dežnických celků je soustředěno ve
Sportovním centru v Nymburce a od-

tud vyjíždí k sehrání jednotlivých
utkání na okolní stadiony. Našemu
klubu bylo svěřeno zajištění jednoho
utkání. V letošním roce jsme byli jedi-
ným klubem z nymburského regionu,
kde se utkání hrálo. Stadiony pro tato
utkání musí vyhovovat přísným před-
pisům UEFA a náš stadion je splňuje.
Rovněž i organizační zajištění ze stra-
ny klubu je bez připomínek, a tak jsme
byli i letos již potřetí vybráni. I v letoš-
ním roce byli oba soupeři a zástupce
ČMFS se zajištěním utkání spokojeni.
Trenéři si pochvalovali kvalitu trávní-
ku na hřišti . Vedení družstev bylo mile
překvapeno, když je v poločase v klu-
bovně přivítal a pozdravil za Městský
úřad v Lysé nad Labem místostarosta
pan Sedláček a předal jim upomínkové
a propagační předměty našeho města. 

Je patrno, že cesta, kterou fotbalový
klub v posledních letech nastoupil,
přináší výsledky. V současnosti máme
k disposici dvě kvalitní travnatá hřiště,
hřiště s umělou trávou o rozměrech 
20 x 40 m. V kabinách byla provedena
rekonstrukce sociálního zařízení
a nová je i kabina pro rozhodčí odpo-
vídající mezinárodním požadavkům.
Pro hráče byly vyměněny střídačky

odpovídající pravidlům. Nová je i svě-
telná tabule sledující čas a stav utkání.
Na budově kabin byla natřena fasáda
a v části ke kabinám je vybudován
chodník ze zámkové dlažby. Dále byla
provedena rekonstrukce kanalizace. 

V letošním roce chceme přivést od
meliorizačního systému vodu na zalé-
vání trávníků. Dále nás čeká zpevnění
a osvětlení příjezdové cesty, oprava
střechy na kabinách a i další práce na
zlepšení vzhledu stadionu. Ten pak
bude ještě hezčí a je předpoklad, že
nám budou svěřeny i další mezinárod-
ní zápasy. Je jen škoda, že fotbaloví
příznivci z Lysé nad Labem chodí
málo nejen na tyto zápasy, ale i na
utkání našich družstev.

Urban Jaroslav,
sekretář klubu

Mezistátní fotbalové utkání
juniorů Polsko - Malta 

v Lysé nad Labem



Běh zámeckou zahradou - tradice, která nekončí
Před 66 roky, v době nacistické

okupace, to byli sokolové, kteří
uspořádali závod, aniž by tušili, že
založili tradiční akci, která bude
Lysou reprezentovat po mnoho
dalších let. Tenkrát stálo na startu
pouze 8 běžců. Posléze byl Sokol
Němci zrušen, ale závod žil dál.
V roce 1947, přijel do Lysé Emil
Zátopek a svým vítězstvím dal
závodu punc mimořádné  kvality.
Další rok byl bohužel posledním
v té první éře, komunistům se
sokolská akce nehodila do jejich
ideologie a tak závod zrušili. Přišla
normalizace a bylo třeba vymyslet
sportovní akci ke Dni tisku.
Najednou se hodila zapomenutá
tradice a závod byl znovu v roce
1973 obnoven. Po pádu komunis-
tického režimu se ujal organizace
Svaz českých turistů, který dovedl
závod až ke 40. ročníku  v roce
2004. A protože všechno je nako-
nec vždycky o lidech, je třeba si
v této souvislosti připomenout dvě
jména Václav Müller a František
Blažek. Ale také všechny beze-
jmenné, kteří tvořili historii letní-
ho tábora v Radešově na Šumavě
a každoročně pomáhali s přípra-
vou závodu a bez nichž by tradici
byl dávno konec. V roce 2005 pře-
vzal organizaci Sokol, vrátil se ke
kořenům závodu a v letošním roce
uspořádal již 43. ročník této krás-
né akce, nutno podotknout ve spo-
lupráci  s turisty Franty Blažka.
Její výjimečnost se vždy umocňu-
je prostředím nádherného zámec-
kého parku. K tomu vůně koláčů

z cukrárny pana Vlka, což všechno
působí na účastníky jako živá
voda. Kdo nesledoval kategorii
veteránů, z nichž někteří ke star-
tovní čáře kulhají a v okamžiku
výstřelu pistole startéra vyrazí
vpřed a nevzdají se, dokud nepro-
běhnou cílem, ten neuvěří. Ale
dost patosu. Letos se zúčastnilo
závodů 77 účastníků. Závodilo se
od těch nejmenších - předškoláků,
až po kmety pamatující pováleč-
nou sokolskou éru. Ve zkratce
alespoň vítěze jednotlivých kate-
gorií:

předškoláci 
Tadeáš Krakuvčík,
Sokol Lysá nad Labem
mladší žákyně 
Barbora Králová, Sadská
mladší žáci
Viktor Kocourek, ŠSK Újezd nad
Lesy
starší žákyně
Denisa Rezková, ZŠ Kounice
starší žáci
Michal Řežábek, USK Praha
dorostenky
Jana Čokrtová, TTC Český Brod
dorostenci
Marian Mundok, AC TEPO
Kladno
ženy
Kateřina Juřicová, ZŠ Kounice

muži mílaři
Michal Michálek, Sokol na
Mělníce
senioři od 40ti
Mojmír Svoboda, Hvězda SKP
Pardubice
senioři od 60ti
Miroslav Říha, Sokol Sadská
muži vytrvalci
hlavní kategorie
Jiří Čivrný, Semily

Úspěšnost celé akce je bezpo-

chyby také
závislá na
sponzorech,
kteří pomáhají
zajistit ceny
pro 36 borců
na stupních
vítězů. Po-
děkování patří
všem, kteří
tuto akci
p o m o h l i
u s p o ř á d a t .
Jsou to:

K o v o n a
a.s., Richard
Vlk - cukrár-
na, EUREST
školní jídelny,
Petr Jirsa - Tip
sport a Sport
A r s e n a l
s.r.o. Krásný
pohár měst-
ského úřadu
předal vítězi
hlavní katego-
rie starosta
Lysé Mgr. Jiří
Havelka. 

I když to všichni pokládají za
samozřejmost, je třeba také podě-
kovat členům Sokola a Svazu čes-
kých turistů za jejich práci a panu
Miroslavu Hukovi za bezchybné
ozvučení celé akce. Sportovní
veřejnosti připomínáme, že další
již 44. ročník Běhu zámeckou
zahradou se bude konat v sobotu
dne 6. září 2008!

Jaroslav Denemark

Sokol zahájil cvičení všech oddílů od 10. září - přijďte!
Zveme děvčata a kluky ke cvičení

a dospělé, kteří chtějí pro svoje tělo něco
udělat. Přijďte k nám a uvidíte, že se Vám
v Sokole bude líbit.  Začali jsme po prázdni-
nách 10. září v sokolovně na Husově náměs-
tí!

Rozvrh hodin oddílů Sokola

Pondělí
16 - 17 rodiče s dětmi 
17 - 18 mladší žáci  - gymnastika
18 - 19 starší žáci - gymnastika
19 - 20,15 ženy aerobic
20,15 - 23 florbal - Sokol

Úterý
16 - 17 nejmladší žactvo

17 - 18 mladší žákyně
18 - 19 starší žákyně 
19 - 20,15 ženy aerobic
20,15 - 22 ženy

Středa
16,30 - 18 sportovní gymnastika - žactvo
18 - 19 mladší žáci - všestrannost
19 - 20,15 ženy aerobic 
20,15 - 22 muži - kondiční cvičení

Čtvrtek
16 - 17 nejmladší žactvo
17 - 18 mladší žákyně
18 - 19 žactvo aerobik
19 - 20 zdravotní tělocvik
20 - 21 věrná garda
21 - 23 florbal Sokol

Pátek
17 - 18 mladší žáci - gymnastika
18 - 19 starší žáci - gymnastika
19 - 20 muži - gymnastika
20 - 21 muži - kondiční cvičení
21 - 23 basketbal

Sobota
8 - 9,30 lehká atletika (od října)
9,30 - 12 sportovní gymnastika - žactvo
15 - 17 rekreační florbal (externí)
17 - 19 rekreační volejbal (externí)

Neděle
8 - 10 muži - kondiční cvičení
10,30 - 12 volejbal (externí)
12 - 14 nohejbal (externí)
15 - 17 sportovní gymnastika - žactvo
17 - 21 volejbal - Slovan
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