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V dnešním čísle najdete:
● Investice města - str. 3
● Upozornění odboru

dopravy - str. 4
● Adventní koncert - str. 7
● OA - nabídka studijních

oborů - str. 8
● Humanitární sbírka 

- str. 11
● Slavnosti na Kuksu 

- str. 11
● Výsledky fotosoutěže 

- str. 12-13
● Strom roku - str. 14

Vzduch

Pranostiky
● Listopadový vítr - bratr

zimy.

● Když na Všech svatých
(1. 11.) padá mlha, bude
do adventu bez sněhu.

● Od sv. Martina, zahřeje
jen peřina (11. 11.).

● Listopad na strakaté
kobyle jezdí.

Partnerské obce

V letošní roce uzavřelo naše
město partnerské smlouvy s obcí
Kuks a městem Břeclaví. Tato
partnerství vznikla na základě
několikaletých neformálních kon-
taktů. Slavnostní podepsání
smlouvy s partnerskou obcí Kuks
proběhlo na jaře letošního roku.
Podpis partnerské smlouvy
s Břeclaví se uskutečnil v září

u příležitosti tradičních Svatovác-
lavských slavností v Břeclavi.
S obcí Kuks spojuje naše město
historická šporkovská tradice.
S městem Břeclav máme spojení
přes průmyslový podnik LINDE -
WIEMANN. Naše spolupráce by
nám do budoucna měla přinést
nejen výměnu zkušeností při řeše-
ní problémů spojených s výkonem

obecní správy, ale i kulturní a spo-
lečenskou spolupráci. V neposled-
ní řadě nám toto partnerství může
přispět i při propagaci našeho regi-
onu ve východních Čechách a na
jižní Moravě. Doufám, že tato
spolupráce bude ku prospěchu
občanů všech zúčastněných obcí.

J. Havelka

Základní umělecká škola
Františka Antonína Šporka 

Lysá nad Labem

Vás srdečně zve na

KONCERT
JazzOrchestra
ZUŠ F. A. Šporka

Ve čtvrtek 
6. prosince 2007

v 18.00 v sále kina

Spolek rodáků a přátel města Lysé nad Labem
za finanční účasti města Lysá nad Labem

pořádá

1. 12. 2007 od 15.00 hod na Husově náměstí 

PPřřiivvííttáánníí  aaddvveennttuu  22000077
● Vystoupení žáků lyských škol ● Koledy v podání Hasičské
dechové hudby Lysá nad Labem ● Chrámový sbor u sv. Jana

Křtitele ● Lexikon čarodějnic - hudebně divadelní etudy
● Temperamentní tance v podání tanečního souboru Mirikle

● Mikulášská nadílka ● Tradiční staročeské občerstvení 
za vánoční ceny

Přijďte i Vy spolu s námi  rozsvítit vánoční strom 
v Lysé nad Labem a přivítat vánoční čas.

Z v o n e č k y , r o l n i č k y  s  s e b o u !
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18. jednání rady města se
konalo 25. 9. 2007. V úvodním
bodu rada města schválila osazení
10 ks komerčních laviček od firmy
AD-Net z Prahy 1 v okolí nádraží
a parku u Plusu. Lavičky budou
sloužit nejen k odpočinku, ale
i jako reklamní plocha. Po 5
bodech, které se týkaly bytových
a nebytových prostor, rada města
schválila prodloužení smlouvy
s firmou A.S.A. na likvidaci
komunálního odpadu z města.
Smlouva platí do ukončení výbě-
rového řízení na nového partnera
města v této oblasti. V dalším
bodu rada schválila souhlas se
stavbou inženýrských sítí, komu-
nikací, parkovišť a souvisejících
staveb k bytovým domům v loka-
litě Švermovy ulice. Po řadě bodů,
celkem čtenářsky nezajímavých,
se v bodu č. 17 jednalo o doplnění
digitální technické mapy města.
Mapu vytváří firma Hrdlička
z Tětína; rada města schválila
dodatek smlouvy, podle něhož
firma doplní do mapy zaměření
polohy vodovodní a kanalizační
sítě města v délce asi 41 km.
Mapa je nutná pro činnost odboru
správy města a stavebního úřadu.
V bodu č. 18 se rada vrátila
k návrhu pana T. Sedláčka na
výstavbu kořenové čistírny odpad-
ních vod pro Byšičky a chatovou
osadu Řehačka. Tento typ ČOV je
investičně méně náročný než pou-
žívané čistírny, ale zatím není
zcela běžný a má řadu úskalí.
Navíc by kořenová ČOV byla
umístěna v blízkosti přírodní
rezervace Hrbáčkovy tůně. Proto
rada požádala, aby byly podklado-
vé materiály doplněny o stanovis-
ko odboru životního prostředí
Krajského úřadu a poté se k pro-
blematice opět vrátí. 

V bodu č. 21 rada projednávala
situaci kolem výběrového řízení
na provozovatele školní jídelny.
Výběrového řízení se zúčastnily 3
firmy, z nichž jako jednoznačný
vítěz vzešla společnost Eurest
z Prahy 7, s nímž byla uzavřena
smlouva. Po schválení smlouvy
v radě 7. 8. 2007 se jedna z kon-
kurenčních firem odvolala a pou-
kázala na chybný postup zadavate-
le. Proto se rada města rozhodla
po konzultaci s Úřadem pro ochra-
nu hospodářské soutěže výběrové
řízení zrušit a vypsat nové řízení
podle koncesního zákona. Školní
stravování nyní provozuje Eurest
podle smlouvy na dobu určitou do
konce roku 2007. Během této
doby proběhne nové výběrové

řízení tak, aby od 1. 1. 2008 mohla
být uzavřena definitivní smlouva.

Osvěžení přinesly body č. 23 až
25, v nichž rada schválila finanční
příspěvky: 2 tis. Kč Městské kni-
hovně na „Týden knihoven“, 17,5
tis. Kč paní J. Křížové na „Advent
2007“ a 5,6 tis. Kč Mateřské škole
Mašinka na akci „S Mašinkou
vesele do nového školního roku“.
V bodu č. 28 získala ZŠ Komen-
ského příspěvek 11,5 tis. Kč na
primární protidrogovou prevenci.

Zajímavým bodem byl bod č.
27, v němž byla rada města infor-
mována o kontrole, zda jsou v bu-
dovách města provedeny revize
elektro, hromosvodů, plynu a v or-
ganizacích zřízených městem
navíc dodržování pokynu k výmě-
ně plastových přívodů vody za
kovové přívody. U organizací zří-
zených městem - školy, školky
a umělecká škola byly kontroly
provedeny na místě za přítomnos-
ti a souhlasu ředitelů příslušných
organizací. Ostatní budovy v ma-
jetku města spravuje zprostředko-
vatelská služba, která všechny
revize eviduje a na požádání
vytvořila seznam těchto revizí.
Během tří měsíců měli vedoucí
dostatek času k odstranění závad.

V závěrečné diskusi pan staros-
ta informoval radu o přípravě roz-
počtu města na rok 2008. Práce
mají oproti minulému roku před-
stih a rozpočet bude předložen
zastupitelstvu již v listopadu. Rada
se zajímala, v jakém stavu je jed-
nání s firmou ACTIV z Kladna
o odstoupení od „parkovací“
smlouvy. Pan starosta shrnul dosa-
vadní průběh jednání s tím, že
město podniklo kroky požadované
zastupitelstvem a nyní je vše
v rukou právníků. 

19. jednání rady města se
konalo 9. 10. 2007. Blok prvních
7 bodů předložil odbor správy
majetku a týkal se převážně
pozemkových záležitostí, a tak se
přesuneme k bodu č. 8. V něm se
projednávala žádost firmy Školky-
Montano z Přerova n.L. o umístě-
ní reklamního poutače na stěnu
vstupního objektu do podchodu
ČD. Po diskusi rada schválila
upevnění panelu na stěnu za roční
nájemné 10 tis. Kč. Výrazně
odmítavý postoj rady byl patrný
v následujícím bodu, kdy se jed-
nalo o již vylepených reklamách
dvou firem, a to na okna osvětlují-
cí schodiště do podchodu. Firmy
se sice dotázaly pracovníků ČD,
zda mohou reklamy vyvěsit, ale

zapomněly na vlastníka objektu,
jímž je město. Světelné podmínky
na schodech neodpovídají nor-
mám a vzniká nebezpečí úrazu,
takže o souhlasu nemohlo být ani
řeči. Firmy by měly reklamy co
nejdříve odstranit.

V bodu č. 11 rada města schvá-
lila příspěvek 4 tis. Kč Středisko
rané péče Praha. V následujícím
bodu rada souhlasila s poskytnu-
tím příspěvků po 1 tis. Kč na děti
z Lysé, které jsou umístěny v dět-
ských domovech. Celkem jde o 14
dětí. O tradičních vánočních balíč-
cích pro seniory z Domova
důchodců bude rozhodnuto až po
jednání s paní ředitelkou Bení-
kovou, protože radě jde o to, aby
obyvatelé domova dostali opravdu
potřebné věci. Bod č. 14 se týkal
spolufinancování projektu na vyu-
žití sluneční energie pro ohřev
užitkové vody v ZŠ Komenského.
Bude-li úspěšně vyřízena žádost
o dotaci, bude mít město připrave-
no zhruba 500 tis. Kč na spolufi-
nancování. Toto prohlášení je
povinnou přílohou k žádosti
o dotaci.

V šestnáctém bodu byl schvá-
len program následujícího zasedá-
ní zastupitelstva města. V bodu
následujícím byl projednán návrh
nařízení města č. 5/2007, o zajiště-
ní schůdnosti místních komunika-
cí. Po kontrole právních předpisů
města, kterou provedlo v roce
2005 ministerstvo vnitra, bylo
nutné zrušit obecně závaznou
vyhlášku města, která ukládala
vlastníkům nemovitostí povinnost
úklidu. Změnu přineslo usnesení
Ústavního soudu č.j. Pl. ÚS 31/06.
Dle tohoto usnesení obce mohou
v nařízení uložit povinnost vlastní-
kovi nemovitosti, která v zastavě-
ném území obce hraničí se silnicí
nebo s místní komunikací, odstra-
nit závady ve schůdnosti komuni-
kací vzniklých znečištěním, nále-
dím nebo sněhem. Ústavní soud se
v tomto usnesení odvolává na své
dřívější rozhodnutí (usnesení Pl.
ÚS 11/06), kde dovodil, že ze
zákonem založené odpovědnosti
vlastníků nemovitosti za škodu
vzniklou závadami ve schůdnosti
na přilehlých chodnících plyne
i odpovídající povinnost tuto
schůdnost „zajistit“. Rada schváli-
la nařízení u vědomí nastupující
zimy a (možná i) sněžení.

V bodu č. 19 rada města pro-
jednala pracovní dobu na MěÚ
v závěru roku - informace na
jiném místě. V bodu č. 20 bylo
schváleno uzavření smlouvy s fir-

mou JOBI z Prahy 4, která za
necelých 24 tis. Kč vypracuje stu-
dii posouzení tepelných zdrojů pro
školy ve městě.

Závěrečná diskuse byla poměr-
ně pestrá a obsáhla širokou škálu
problémů ve městě. Novinkou
byla informace pana starosty
o podepsání partnerských smluv
s městy Břeclav a Kuks.

6. zasedání zastupitelstva
města se konalo 17. 10. 2007. Po
volbě ověřovatelů zápisu, návrho-
vé komise a kontrolní zprávě pan
starosta Mgr. Havelka informoval
o odstoupení pana Milana Horváta
z rady i zastupitelstva města. Po
složení slibu se stal novým členem
zastupitelstva p. Mgr. Petr Kopec-
ký. Poté dostal slovo pan Horvát,
který uvedl, že odstupuje na
základě vlastního rozhodnutí a po
delším zvažování. Poděkoval
zastupitelům za spolupráci a po-
přál svému nástupci hodně úspě-
chů. Starostovo poděkování panu
Horvátovi za práci bylo doprová-
zeno potleskem zastupitelů.

Vlastní projednání bodů ke
schválení nebylo příliš záživné,
protože sedm bodů z osmi se týka-
lo věcných břemen a pozemko-
vých záležitostí a všechny body
byly projednány v rychlém tempu.
O trochu vzruchu se postaral člen
zastupitelstva p. Ježek. Při projed-
návání bodu č. 2, o přijetí daru
městu od PMS v hodnotě 524 tis.
Kč, navrhl, zda by tato záležitost
neměla být podrobněji rozebrána.
Na to reagoval pan starosta, který
stručně zopakoval postup při pro-
deji pozemků v lokalitě Švermovy
ulice. Dar, který nyní věnuje firma
PMS městu, má podobu zkolaudo-
vaných komunikací, chodníků,
veřejné kanalizace a osvětlení
v lokalitě U Cihelny, kde PMS
postavila viladomy a inženýrské
sítě. Dar není „úlitbou“ za pozem-
ky ve Švermově ulici, ale běžným
postupem, kdy město sice dostane
inženýrské sítě, ale zároveň s tím
přijímá povinnost tyto sítě udržo-
vat. Obdobně bude postupováno
i po výstavbě sítí souvisejících
s výstavbou domů v ulicích Šver-
mova a Na Zemské stezce.

Velmi očekávanou částí progra-
mu byla prezentace zástupců spo-
lečnosti MS Development, která
představila projekt na zástavbu
areálu bývalé Fruty (pivovaru)
a tzv. Slunéčkovy zahrady. Spo-
lečnost působí na trhu od roku
1995 a má za sebou projekty za

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



3

11/2007 LISTY města Lysé nad Labem

1,5 mld. Kč. Zastupitelé i občané
měli možnost v obrazové podobě
vidět, jak by toto území mohlo
vypadat do roku 2010. Výstavba
by byla rozdělena do dvou etap:
ve Frutě by vznikla občanská
vybavenost (mj. hotel, společen-
ský sál, bazén, pošta, obchody…),
v zahradě je plánováno tzv. rezi-
denční bydlení. V konečné podobě
by vzniklo 268 bytů, více než 400
parkovacích míst, bohatě je pama-
továno na dětská hřiště a zeleň.
Podle uznalého pokyvování bylo
patrné, že se projekt líbil. V disku-
si zástupce společnosti odpověděl
i na otázky ohledně financování:
celý projekt bude stát asi 750 mil.
Kč, finanční zdroje investora jsou
zajištěny. Vložené prostředky se
vrátí prodejem bytů a z provozu
komerčních objektů. Pokud půjde
vše podle představ, bude rok 2008
věnován projektové přípravě.

Vlastní stavba by mohla být zahá-
jena na jaře 2009 a dokončena
o dva roky později.

Následující diskuse byla věno-
vána obecním problémům, které
jsou aktuální nyní. Pan starosta
informoval o uzavřených partner-
ských smlouvách s Břeclaví
a Kuksem, o přípravě rozpočtu
města na rok 2008, o jednáních
s BESIPem o možné studii parko-
vání ve městě, o pronájmu pozem-
ků města na minigolf. V závěru
svého vystoupení pozval zastupi-
tele na akce, konané k výročí
vzniku ČSR. Potom přišly na řadu
„obyčejné“ problémy, jako jsou
suché stromy, přerostlé živé ploty,
značení přechodů pro chodce, stav
chodníků. Člen zastupitelstva Ing.
Otava informoval o vývoji situace
s rychlíkovými zastávkami. Mi-
nisterstvo dopravy připravilo no-
vou variantu memoranda (když
stará verze na zastupitelstvu 5. 9.

2007 neprošla), ale je jasné, že
město není pro ministerstvo dop-
ravy partnerem, protože vlakové
spoje objednává - a platí - Stře-
dočeský kraj. Úsilí o získání vleč-
ky do Káraného do majetku
Mikroregionu Polabí bylo marné,
protože vlečka byla na popud

Magistrátu Praha urychleně roze-
brána.

Po schválení usnesení pan sta-
rosta poděkoval přítomným a za-
sedání ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

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

Investice města podruhé! 
Co už má nový kabát?

V měsíci červenci byla zahájena výstavba kanalizace včetně čerpací stanice v ulici
Lom. Stavba byla dokončena v měsíci říjnu za celkové náklady stavby 3 mil. Kč.
Jednalo se o výstavbu kanalizace v délce 283 m a výtlačného řadu v délce 133 m.
Nově vybudovaná kanalizace je napojena přes čerpací stanici do kanalizace
v lokalitě Třešňovka. Kanalizace je uložena v hloubce 2,2 m s tím, že již po vyko-
pání 1 m bylo hloubení výkopu ve skále. Zhotovitelem stavby byla stavební 
společnost Halko s.r.o. Nová Ves I.

Od poloviny měsíce srpna je plně funkční nově vybudované veřejné osvětlení
v ulicích Blahoslavova, Riegrova, Alšova a Čapkova. Jednalo se o kabelizaci
a výstavbu 17 ks nových stožárů za celkové investiční náklady 589 tis. Kč. Stavbu
prováděla akciová společnost AZ Elektrostav Nymburk. Tato investice byla prová-
děna v souběhu s kabelizací nn rozvodů v majetku ČEZ a.s..

Dne 24. 9. letošního roku byla od akciové společnosti Pražské silniční a vodohos-
podářské stavby převzata dokončená stavba týkající se rekonstrukce části komu-
nikace ulice Sokolovská včetně výstavby jednostranného chodníku, vjezdů 
a osazení nových 4 stožárů veřejného osvětlení. Jedná se o investici za celkové
náklady 2.667 tis. Kč.

Za odbor městského investora 
Jana Javorčíková

Oznámení veřejnosti
Tímto oznámením informuji veřejnost, že Městský úřad a Měst-

ská knihovna v Lysé nad Labem budou mít v závěru roku 2007
omezený provoz. Městský úřad bude po vánočních svátcích v neú-
ředních dnech 27. 12. a 28. 12. 2007 zajišťovat služby v kancelá-
řích v běžné pracovní době. V pondělí 31. 12. 2007 bude úřední
den ukončen ve 14 hodin. 

Městská knihovna bude mít ve čtvrtek 27. 12. 2007 zcela zavře-
no. V pátek 28. 12. bude v provozu videopůjčovna, která bude mít
otevřeno podle běžné otevírací doby, tj. 8-11 a 12-18 hodin. Na
Silvestra bude knihovna uzavřena.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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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

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

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

referent SM 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 rozpi-
su. Lze zde odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu pro
občany zdarma. Živnostníci, kteří nemají smlouvu s městem 
o likvidaci odpadu, za úplatu. Separační dvůr je stále umístěn 
v ul. Pivovarská naproti Hasičské zbrojnici. O případných změ-
nách budou občané včas informováni.

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

Přistavování kontejnerů v měsíci
listopadu 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:
3.11.2007

3. sobota:
17.11.2007

3. pondělí:
19.11.2007

3. úterý:
20.11.2007

3. středa:
21.11.2007

3. čtvrtek:
15.11.2007

3. pátek:
16.11.2007

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

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

vhodný na zahradu

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

bytu, povahy klidné

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

pejsek, vhodný k dětem

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

ný do rodiny a na zahradu

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

a bílá, milá, vhodná do rodiny

Křížený teriér č. 67
- pes, 2 roky starý, hodný, společen-

ský, vhodný do rodiny

Špic č. 69
- pes, stáří 5 let, z rodiny, vhodný ke

starším lidem

Špic č. 70
- pes, stáří 2 roky, vhodný do rodi-

ny, hlídací

Německý ovčák č. 79
- fena, stáří 2 roky, drobná, tempe-

ramentní, vhodná 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. Můžete si je
přijít prohlédnout. Doba pro
návštěvy útulku je PO - ČT 8.00 -
13.00, PÁ 8.00-12.00 a každou
první sobotu v měsíci od 9.00 -
11.00 hodin.

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

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

Za odbor SM 
Alena Durdanová

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Základní umělecká škola F.A.Šporka Lysá nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Hospodář/ka školy 
- administrativní pracovník/nice

Vaše pracovní náplň:
Administrativní zajištění provozu školy ● Spisová, archivační 

a skartační služba ● Obsluha internetového bankovnictví ● Vedení
pokladny ● Výběr školného ● Evidence a inventarizace majetku

Požadujeme:
Střední vzdělání s maturitou ● Znalost práce ve Wordu, Excelu,

internetu ● Samostatnost ● Znalost PC programu VEMA výhodou

Plat. zařazení:
podle Zákoníku práce, NV č.469/2002 Sb., NV č.564/2006 Sb.

Termín nástupu:
1. 1. 2008 nebo dohodou

Přihlášky se stručným životopisem zasílejte, prosím, 
do 15. 11. 2007 na adresu:

ZUŠ F.A.Šporka, k rukám ředitelky školy
Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem
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Vítání občánků
se uskutečnilo dne 4. října 2007

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

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

Romana Nováková, odbor kultury

Markéta Lacková
Lucie Mazáčková
Andrea Vlková
Lukáš Sekera
Bruno Dvorský
Emma Šlechtová
Štěpán Kostroun
Richard Pavlíček
Vít Šesták
Tereza Škrdlová
Tereza Karbanová
Lukáš Roza

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

1.-4.11. Výstava Kola a Rychlá kola - Výstaviště 
1.,8.,15.,22., Břišní tance pro děti
29.11. od 15,15 hod. začátečníci, od 16,00 hod. pokročilí v městské knihovně
1.,8.,15.,22., Břišní tance pro ženy
29.11. od 17,30 hod. v městské knihovně
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
4.11. Nedělní aerobikový marathón

od 13,30 hod. v sokolovně na Husově nám.
5.11. Tvořivé odpoledne (pro děti 4-8 let)

od 16,00 hod. v městské knihovně
6.11. Toulky českou minulostí 

- beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou od 16,30 hod. v městské knihovně
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.
10.11. HUJA večírek

Vernisáž, hudba - od 19,00 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.

14. a 28.11. Kurz drátování - od 16,30 hod. v městské knihovně
19.11. Tvořivé odpoledne (pro děti 8-13 let)

od 16,00 hod. v městské knihovně - od 14,30 hod. ve sborovém domě ČCE
24.11. HOGO FOGO Festival 07 - BLUESOVÝ KARNEVAL 

od 18,00 hod. v kině na Husově nám.
24.11.-15.1. Medové vánoce - Výstava v Muzeu B.Hrozného
27.11.-15.12. Výtvarné sdružení Jana Dědiny se představuje

Výstava v augustiniánském klášteře
29.11. JIŘÍ SCHMITZER - koncert

od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
1.12. Advent 2007 - od 14,00 hod. na Husově nám.
3.12. Čtení s čertem - od 15,00 hod. v městské knihovně
4.12. Toulky českou minulostí 

- beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou od 16,30 hod. v městské knihovně
6.12. koncert JAZZ ORCHESTRA ZUŠ F. A. Šporka

od 18,00 hod. v kině na Husově nám.
7.12. Zimní setkání v zámeckém parku - od 17,00 hod. 
9.12. Adventní koncert

v 16,00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
12.12. J. POTMĚŠIL + M.KLAUS „Vánoce přicházejí“

od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
26.12. Vánoční koncert souboru Czech Collegium

v 16,00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele

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

na www.otomtoje.cz.

Blahopřejeme
Citát: „Není promarněného času. Je jen
čas, který byl přípravou na to, co je teď.“

Kay Pollak

Městský úřad 
v Lysé nad Labem 

blahopřeje jubilantům,
kteří oslavili své významné 

narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
Jiří Černík

Jiří Zub
Věnceslava Smolíková

85 let
Vladimír Koleška

Vlasta Hamrníková
Zdena Šaldová

90 let
Jaroslava Svobodová

93 let
Anna Uggéová

PROGRAM LISTOPAD
Kino Café Bar HOGO FOGO

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

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

ne 15:00-22:00 

L I S T O P A D

pá 2.11. 20:00
MEDVÍDEK

so 3.11. 19:00
MEDVÍDEK

st 7.11. 20:00
POUTNÍCI

- koncert legendární folkové kapely 
(předprodej v baru kina)

čt 8.11. 20:00
GYMPL  

pá 9.11. 20:00
GYMPL

so 10.11. 19:00
HUJA Večírek

- vernisáž výtvarné skupiny HUJA 
(J. Severa, L. Třešňáková, M. Hradecký, 

I. Hodáková, F. Valihrach, Iris, 
J. Šindelářová, Albín)

- obrazy, fotografie, skulptury
- hudba: Kopecký + Viktora (jazz), 

host: F. Medonos (didgeridoo)

ne 11.11. 15:00
DIVOKÉ VLNY - PRO DĚTI

čt 15.11. 20:00
KDYŽ SI CHUCK 
BRAL LARRYHO 

pá 16.11. 20:00
ĎÁBLOVA DÍLNA

so 17.11. 19:00
DISTURBIA

čt 22.11. 20:00
KOŘENÍ ŽIVOTA 

pá 23.11. 20:00
KRÁLOVSTVÍ

so 24.11. 18:00
HOGO FOGO Festival 07 

- BLUES V KINĚ 
Stan The Man, Milo, Marcel Flemr Band,
Catfish, Makenzen, Dajana Blues Band

- bluesový karneval v kině

čt 29.11. 20:00
J. SCHMITZER

- koncert známého herce a muzikanta
(předprodej v baru kina)

pá 30.11. 20:00
SKANDÁL

so 1.12. 19:00
POSLEDNÍ VLAK 

ne 2.12. 18:00
GYMPL

P Ř I P R A V U J E M E :
čt 6.12. - JAZZ ORCHESTRA - koncert

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
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Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
město Lysá nad Labem

Domov na Zámku v Lysé nad Labem 

p o ř á d a j í  v  p á t e k  7 . 1 2 . 2 0 0 7  v  1 7 . 0 0  h o d i n

Zimní setkání 
v zámeckém parku

Program: 
krátké setkání s hrabětem Šporkem  *  trochu z historie zámeckého    

parku * zajímavé povídání o nově zrekonstruovaných sochách *
představení nově vydané brožury o zámeckém parku * občerstvení

Srdečně zvou organizátoři

Zúčastnila jsem se spolu
s panem starostou a místostaros-
tou Břeclavských svatováclav-
ských slavností a každý jsme si
z nich jistě odnesli zajímavé
poznatky. O ty moje, z pohledu
organizátora kulturních akcí, bych
se s Vámi ráda podělila. 

Město Břeclav organizuje
během roku 5 velkých slavností,
z nichž tyto „Svatováclavské“ jsou
největší a trvají 3 dny. Každou
z nich má na starosti někdo
z vedení města - starosta, jeden
z místostarostů, tajemník či člen
rady. Do přípravného týmu dosta-
ne pracovníky různých odborů
městského úřadu a spolu s nimi
řídí celou akci. Žádná externí
firma! K tomu je to během akcí
vzorná péče o čestné hosty z part-
nerských měst a okolí. I o nás se
po celé 2 dny všichni starali:
starosta, 2 místostarostové, tajem-
ník, 2 sekretářky a asistent staros-
ty. Prostě plné nasazení.

Na louce pod zříceninou hradu,
kde se slavnosti konaly, bylo vše,
co je k takovýmto slavnostem

potřeba - pódium, altány, parket,
stánky s logem města, lavice
i stoly na občerstvení. Vše maje-

tek města. Jak jsem jim záviděla!
Jenom pro zajímavost jsme na
letošní Slavnosti hraběte Šporka

museli dopravit 100 laviček
z Brandýsa, stoly a židle zapůjčila
firma LINDE + WIEMANN,

pódium za 25.000,- Kč nám zůsta-
lo půjčené díky koncertu P.
Kotvalda. Stánků máme 8. Vytvo-
ření tohoto zázemí každé naší
akce stojí hodně úsilí, mnohdy
i financí a daří se ho zajistit pouze
díky vstřícnosti a obětavosti přátel
Spolku rodáků.

Co k tomu dodat? Vím, že nelze
srovnávat nesrovnatelné. Finanční
možnosti města Břeclav jsou jistě
jiné (např. na jednodenní slavnos-
ti mají 300.000,- Kč, my jsme
měli letos na téměř třídenní slav-
nosti 95.000,- Kč ), ale vše je
o lidech, s lidmi a pro lidi. Moc
bych si přála, aby i v rámci mož-
ností našeho rozpočtu myslelo
vedení našeho města na vybudo-
vání nějakého kulturního „stánku“
a na postupné vytvoření „technic-
kého“ zázemí kulturních akcí.
Věřím, že by ho nevyužívali
jenom Rodáci.

Dana Papáčková,
předsedkyně Spolku rodáků

Jak se dělá kultura

Státní okresní archiv Nymburk 
Vás zve na výstavu

Výtvarné 
sdružení 

Jana Dědiny 
se představuje
Budova augustiniánského kláštera v Lysé nad Labem

27. 11. - 15. 12. 2007

Slavnostní zahájení 24. 11. 2007 v 15,00 hod.
Otevřeno: úterý - sobota 10,0 - 16,00 hodin

POLABSKÉ MUZEUM
MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO

SI VÁS DOVOLUJE SRDEČNĚ POZVAT NA VÝSTAVU

MEDOVÉ VÁNOCE
VÁNOČNÍ PERNÍČKY - JINDŘIŠKA DVOŘÁKOVÁ
DRÁTENICKÉ VÝROBKY - PETR PODRÁPSKÝ
VÁNOČNÍ DEKORACE - STANISLAV SVOBODA

VÝSTAVA BUDE SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENA 
24. LISTOPADU VE 14 HODIN V MUZEU 

A POTRVÁ DO 15.1. 2008

8. 12. A 15. 12. OD 11 - 15 HODIN BUDOU K VIDĚNÍ
UKÁZKY TVORBY 

OTEVŘENO DENNĚ MIMO PONDĚLÍ 9:00 - 16:00 
(SOBOTA A NEDĚLE 10:00 - 16:00)

FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM
VÁS ZVE NA

ADVENTNÍ
KONCERT

9. 12. 2007 v 16.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

Účinkují:
VARHANY - MARTIN KUBÁT  
ZPĚV - CHRÁMOVÝ SBOR pod vedením
DAGMAR DRAHOVZALOVÉ

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 
Z TOHOTO KONCERTU BUDE
PŘEDÁNO DĚTEM Z DĚTSKÉHO
DOMOVA V MILOVICÍCH 
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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 14. a 28. listopadu 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 5. listopadu 2007 pro věkovou kategorii 4-8 let
v pondělí 19. listopadu 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
Doba pohusitská - Jiří z Poděbrad

Beseda se koná v úterý 6. listopadu 2007 
od 16.30 hodin

V s t u p  Z DA R M A !  V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !

33

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- ve čtvrtek 1., 8. ,15., 22. a 29. listopadu 2007 
Vždy od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

44

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- ve čtvrtek 1., 8. ,15., 22. a 29. listopadu 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

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky českou minulostí
Jiří z Poděbrad - pokračování

Beseda se koná 4. prosince 2007 od 16.30 hodin

V s t u p  Z DA R M A !  V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !

66

Beletrie pro dospělé
Láska a krev - V. Javořická, Praha na

vlnách věků - I. Delevová, Pojídači mrt-
vých - M. Crichton, Inženýrky v oběhu -
Z. Kubšová, Jemnocit - P. Ungermann,
Sonáta - P. Haasová, Diamantová cesta-
I. Hlaváčková, Pobřeží kostlivců - C.
Cussler, Letopisy královské koruny, Život
ve středověku - V. Vondruška, Městečko,
kde se zastavil čas - B. Hrabal, Jak se dělá
chlapec - L. Vaculík, Nesnesitelná lehkost
bytí - M. Kundera, Procitnutí - M. Cole, Ve
stínu pětilisté růže - J. Bauer, Klíč k minu-
losti - T. de Rosnay

Naučná lit. pro dospělé:
USA na dlani - E. Václav, Smrt knížete

Václava, Malé dějiny české a středoevrop-
ské psychologie - J. Hoskovec, Průvodce
globální ekonomikou - R. Ch. Epping,
Mozaiky - S. Penny, Modelujeme posta-
vičky z plastelíny, hlíny a moduritu,
Automobilové modelářství, Lodní mode-
lářství, Naše dítě od jednoho do tří roků,
Křinecké památky, Svatojiřský les, Chotuc
a mladá na starých mapách, Osudové oka-
mžiky - J. Řehounek, České zvyky a oby-
čeje - A. Vondrušková, Planeta lhářů - E.
von Däniken, Kateřina Zaháňská - H.
Sobková, Dějiny Kambodže, Dějiny Řec-

ka, pětidílná Ottova encyklopedie Česká
republika, Světla a stíny islámu

Beletrie pro děti:
Trosečníci, Dobrodružství řehtajícího

koně - I. Březinová, Kačenčina rukavice -
O. Krijtová, Výprava za tajemstvím pyra-
midy, Výprava za dinosaury, Výprava za
tajemným rytířem, Výprava na pustý ost-
rov, Výprava na Zemi, Výprava do země
samurajů - M. Pope Osborne, Dvě puber-
ťačky na krku, Rozhodni se, Mariko, Jana
a Dana aneb Rozumbrady k popukání,
Když holky mají za ušima, - V. Řeháčková,
I bez Kláry mám spoustu průšvihů - J.
Komendová, Ferda - Z. Francková, Sestra,
co svět neviděl - K. McCombie, Dupálek -
E. Bešťáková, Pohádky z nebe, Princezna
z kapradí, Vodníci z pohádkové řeky,
Pohádky do postýlky, Pohádky s Mákem,
Dětem, Pandy z Chengdu, Nelly, tygří
princezna - Z. Samková, Černý pirát
a Darwinova opice, Jak slon k chobotu při-
šel, Zatoulané štěňátko, Popletená abece-
da, Detektiv v galerii

Naučná lit. pro děti:
Hrajeme si s texty a obrázky, Vyrábíme

knihy, Vyrábíme šperky, Atlas starověkých
civilizací, Zvířata, Vynálezy, Pravěk, Sta-
rověk, Středověk, Novověk

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Napětí: DÉJÁ VU, Neznámý svůdce,
Kráčející skála - Spravedlnost
Historický: 300: Bitva u Thermopyl,
Apocalypto
Dobrodružný: Spider - man 3, Most do
země Terabithia, Velké dobrodružství

Pro děti: Ošklivé káčátko, Bambi 
II., Šarlotina pavučinka, Zázrační 
pejsci 2
Ostatní: Kvaska, Obsluhoval jsem
anglického krále, Pusinky, Tajnosti
Horory: Hanibal - Zrození

Nové videokazety ve videopůjčovně

Městská knihovna v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23 
(budova MěÚ - přízemí), 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55 12 55,

e-mail: info@knihovnalysa.cz, http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na 

Č T E N Í  S  Č E R T E M
Přijďte do dětského oddělení 
v pondělí 3. prosince 2007 od 15 hodin!

Budeme si číst, přednášet, zpívat, tančit čertovské tance a zahrajeme
si i divadelní představení! A nakonec dostane každý malý posluchač
sladkou odměnu! Všichni jste srdečně zváni!

Obchodní akademie Lysá nad Labem, Komenského 1534

nabízí čtyřleté bezplatné studium zakončené maturitní
zkouškou ve studijních oborech

63-41-M/004 Obchodní akademie 
78-42-M/002 Ekonomické lyceum

O
B

C
H

O
D

N
Í

A
K

A
D

E
M

IE

LYSÁ nad LABEM

OA Lysá n. L. - příspěvková organizace SK
Tel: 325 552 143, 325 553 021
oalysa@nymburk-info.cz ● www.oalysa.cz

Zveme Vás na dny otevřených dveří: 8. 12. 2007 od 8 do 12 hodin, 
14. 1. 2008 od 10 do 16 hodin
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Jednou z lahůdek letošních
Polabských variací, na závěr Dnů
evropského dědictví, které
v našem městě proběhly v polovině
září, bylo představení Oráč a smrt.
V příjemných prostorách lyského
evangelického kostela jej zhlédlo
více než sto diváků. Protagonisty
tohoto působivého, zamyšlení hod-
ného, krásného a perfektně řeme-
slnicky odvedeného představení
jsou všestranná Jitka Molavcová
a mistr mluveného slova Alfréd
Strejček, oba si na nás udělali
chvilku času, aby nám k této insce-
naci i ke svým dalším uměleckým
aktivitám řekli něco do našich
Listů.

Jak jste se vlastně dali pracovně
dohromady?

Alfréd Strejček: My jsme se pot-
kali v pražské Viole v pořadu, který
jsme dělali s Pavlem Jurkovičem,
a ten byl také z období gotiky. A po
tomto představení, které mělo ve
Viole velký ohlas, nás oslovil Dušan
Robert Pařízek, který žil dvacet let
v emigraci v Německu a ten nám
nabídl realizaci tohoto textu. Když
jsme ten text s Jitkou dostali, tak

musím říci, že jsme se oba skutečně
lekli z jeho náročnosti, ale zároveň
jsme byli poctěni tím, že děláme šest
set let starý text, který vyčerpávají-
cím způsobem vypovídá o podstatě
lidského života. O všech věcech a že
to je text neuvěřitelný. Do dnešního
dne máme s Jituškou přibližně sto
sedmdesát repríz.

Pokud vím, tak původně tato
inscenace byla i s hudbou.

Alfréd Strejček: Ano, původně
to vzniklo jako větší inscenace,
hudbu nám napsal Jiří Pavlica, který
v tom s několika kolegy s Hradišťanu
také účinkoval. Ale bylo to technicky
i finančně pro pořadatele dost nároč-
né. Tak jsme se s Jitkou rozhodli, že
text budeme šířit dál v této komorní
podobě. V inscenaci si sami zamuzi-
círujeme a ještě lidi seznámíme
s dobou gotiky. 

Jak často s tímto překrásným
pořadem vystupujete?

Jezdíme málo, nikoli kvůli nezá-
jmu, ale Jitka i já jsme hodně vytíže-
ni, a volné termíny dáváme dohro-
mady jen těžko. V letošním roce
jsme to tady u vás hráli po třetí a do
Vánoc už to hrát nebudeme.

A jak se vám u nás v Lysé hrálo?

Jitka Molavcová: Kostel je nád-
herný prostor, lidi citliví, vnímaví.
Ten text je dokladem toho, že mrav-
ní hodnoty jsou časem neměnné a že
stejně jako my účinkující ho vnímají
i naši diváci. Ten potlesk na závěr, to
byla odměna.

Co nového pro nás, pro diváky,
plánujete na tuto sezonu?

Jitka Molavcová: V Národním
divadle hraji v Dobře placené pro-
cházce, kterou jsme nastudovali
s režisérem Milošem Formanem,
jinak samozřejmě účinkuji v Se-
maforu a dál se věnuji práci pro děti,
která mě moc těší, také budu točit
pohádku, prostě samé pěkné věci.

Alfréd Strejček: Já společně se

Štěpánem Rakem už osmnáct let
děláme pořad, ve kterém vzdáváme
hold Komenskému. Jezdíme po
celém světě a máme řadu jazyko-
vých verzí. A teď nás čeká neuvěři-
telné vystoupení v galerii ve
Florencii. V loňském roce totiž bylo
zjištěno a prokázáno, že jeden
Rembrantův obraz, který se jmenuje
Starý muž, je jediným autentickým
portrétem Jana Amose Komenského.
Komenský Rembrantovi seděl
modelem. Takže nás slavná světová
galerie pozvala s podmínkou, že
pořad uděláme v italštině, kterou
jsem doslova drtil celé prázdniny.
Koncert odehrajeme přímo před
Rembrantovým originálem, což je
úžasné. A pak mám další zájezdy,
před Vánocemi mám společný kon-
cert s Českou filharmonií, což si také
považuji.

My diváci jsme si taky považo-
vali moc, že jsme mohli vidět tak
skvělé představení, k jehož celkové
atmosféře přispělo i zázemí, které
pro nás i účinkující připravil pan
farář Vejnar s manželkou, za což
jim patří velký dík.

Jana Křížová (jzk)

Představení Oráč a smrt nadchlo

Studenti SOŠ a SOU Lysá nad
Labem navštívili v minulém týdnu
společně se studenty SZŠ v Nym-
burce polskou Osvětim (Auschwitz).
Koncentrační tábor nebyl cílem naší
cesty poprvé a stejně jako v minu-
lých letech byl o účast na exkurzi
velký zájem. Jelikož jde o velmi cit-
livé téma a cíl cesty klade velké
nároky na psychiku zúčastněných,
rozdělujeme exkurzi do dvou dnů.
V prvním dnu navštívíme historické
památky UNESCO v Litomyšli

a v Olomouci, přespíme nedaleko
polských hranic a druhý den věnuje-
me prohlídce tábora v Osvětimi. 

I když jsme na muzeum a na to,
co v něm uvidíme, vždy velmi dobře
připraveni, působí na nás atmosféra
bývalé „továrny na smrt“ velmi
intenzivně a velmi stísněně. Studenti
prochází tiše bloky, kde jsou velice
výmluvně vystaveny předměty
dokumentující zrůdnost vyhlazova-
cích táborů. Není jednoduché uvěřit,
že to, co je zde zdokumentováno,
dělali lidi lidem. Dokonce, že se to
nedělo někdy v temném středověku,
ale před několika desítkami let, ba
dokonce, že ještě žijí lidé, kteří tu
dobu pamatují. 

V letošním roce se nám podařilo
navštívit i druhý tábor - Auschwitz II
(Birkenau - Březinka), který se
nacházel pouhé 3 km od kmenového
tábora. V tomto prostoru nacisté
vybudovali většinu vyhlazovacích
zařízení, tedy 4 krematoria s plyno-
vými komorami, dvě prozatímní
plynové komory a také spalovací
jámy a hranice. Rozloha celého
komplexu činila asi 175 ha a byl
zastavěn více než 300 baráky. Ty

byly vystavěny bez základů přímo
na bažinaté půdě. Nebyly zde podla-
hy, vězni spali na tříposchoďových
palandách, na shnilé slámě a na jed-
nom poschodí jich leželo až osm.
Většina budov včetně krematorií
byla zničena těsně před osvoboze-
ním samotnými esesáky, kteří se
snažili zahladit stopy zločinů. Je zde
však zachovaná železniční rampa,
kam přijížděly vlaky s vězni, a kde
probíhala selekce - práce schopní
odcházeli do tábora, ti ostatní do
plynových komor...

V autobuse bývá ještě dlouho po

odjezdu z tábora ticho. Není to jed-
noduchý zážitek. Každý ho zpracuje
po svém. Ale patří k těm, na které se
po zbytek života nezapomíná. 

Na takových místech jako je
Osvětim je třeba si připomínat
temné stránky minulosti lidstva, pro-
tože právě zde si velice silně uvědo-
míme, že to všechno zde bylo dílem
lidí. A zase jen lidé mají v rukou
svou budoucnost. A ti, kdo navštívi-
li Osvětim vědí, jaká ta budoucnost
nesmí být. 

M. Fandáková,
SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Exkurze Osvětim

Oznámení
Město Lysá nad Labem vydalo stolní kalendář „Mikroregion

Polabí 2008“. Zakoupit ho můžete na odboru školství a kultury MěÚ,
v městské knihovně, v knihkupectví u Hadáčků a v papírnictví u paní
Novákové. Děkujeme manželům Kořínkovým za krásné fotografie 
a spolupráci při výrobě kalendáře.

Věra Bodnárová

Římskokatolická farnost Lysá n. L. expozitura v Milovicích
vás srdečně zve na oslavy

100.VÝROČÍ VYSVĚCENÍ KOSTELA
SV. KATEŘINY V MILOVICÍCH

S O B O TA  2 4 .  L I S T O PA D U  2 0 0 7
9.30 - 14.30 hodin

- prohlídka kostela s výstavou
- doprovodný program na okolním prostranství pro malé i velké 

(divadlo, šermíři, projížďky na koni, cvičení dravci, vojenská technika...)
- teplé občerstvení

17.00 hodin
- koncert hudební skupiny SPIRITUÁL KVINTET

N E D Ě L E  2 5 .  L I S T O PA D U  2 0 0 7
10.00 hodin

Slavnostní bohoslužba

Podrobný program najdete na plakátech (např.u kostela sv.Jana Křtitele v Lysé n. L.).
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Jindřich Vodák 
(*7. 11. 1867 Lysá nad Labem,

✝✝ 10. 4. 1940 Praha) - český diva-
delní a literární kritik

Dne 8. listopadu uplyne 140 let
od narození významného lyského
rodáka Jindřicha Vodáka. Jeho
otec byl knihtiskař a možná i to
hrálo svou roli v tom, že se stal
významným divadelním i literár-
ním kritikem. Jindřich Vodák hájil
divadelní kulturu a český realis-
mus. Kritické referáty psal neú-
navný J. Vodák od první poloviny
90. let 19. století až do své smrti
převážně do novin a časopisů. Byl
kulturním referentem deníku

České slovo, v letech 1918 - 22
redaktorem časopisu Jeviště. Při-
spíval ale i do řady dalších časopi-
sů a deníků (Literární listy, Lidové
noviny, Niva, Čas, Ven-kov,
Rozhledy atd.). V divadelní kritice
razil zcela nové cesty, vytvořil
také její zvláštní terminologii. Byl
nedostižný v popisu a v charakte-
ristice hercovy jevištní tvořivosti.
Herci si jeho úsudku velmi vážili,
dbali jeho rad. Byl též překladate-
lem z francouzštiny (Gustave
Flaubert, Stendhal). Mimo jiné se
stal i tajemníkem města i účetním
Občanské záložny.

Použitá literatura:
Borský, F.: Lysá nad Labem -
Sborník o městě a jeho lidech,
Naše vojsko 1982
Chmelová, B.: Příběhy, pověsti
a historie města Lysá nad Labem
a okolí, ALPY 1999
Vojáček, J.: Lysá nad Labem -
grunty, domky a jejich majitelé,
Lysá nad Labem 1936
archívní materiál Muzea Bedřicha
Hrozného

Ondřej Rašín,
Muzeum Bedřicha Hrozného

Lysá nad Labem

Vážení stonožkoví přátelé,
i v letošním roce proběhla

v našem městě již známá akce
„Děti pomáhají dětem“ aneb hnutí
„Na vlastních nohou“. Připomí-
náme, že zakladatelkou tohoto
hnutí je paní Běla Gran Jensen,
Norka českého původu. 

Jak celá akce probíhá? Děti nej-
prve kreslí stonožky, aby je potom
prodávaly v týdnu, který je vyhlá-
šený jako „Stonožkový týden“.
A tak stejně jako každý rok i letos
jste potkávali v ulicích města žáky
naší školy. Zastavovali vás, oslo-
vovali a vysvětlovali, na jaké
účely je finanční částka věnována.
Jedno je ale nám všem společné -
snaha získat co největší částku na
pomoc dětem, které naši pomoc
potřebují. Bez vás bychom to ale
nedokázali. Chtěli bychom vám
proto touto cestou moc poděkovat,
vždyť právě díky vám se nám
podařilo ve stonožkovém týdnu
vybrat neuvěřitelnou částku 45

221 Kč. Získaný finanční obnos
jsme poukázali na stonožkové
konto: č.ú. 19-0011001359 občan-
ského Sdružení přátel stonožky.
Protože naše hnutí nese podtitul
„Děti pomáhají dětem“, opět tyto
peníze pomohou dětem, které naši
pomoc doopravdy potřebují.
Děkujeme vám všem, kteří jste
svým osobním příkladem ukázali
nám - dětem, jak se mají lidé
k sobě chovat, upřímně děkujeme
za vaše porozumění a vstřícnost
k celé akci. Zároveň děkujeme
vedení Výstaviště v Lysé nad
Labem za to, že nám umožnilo
vstup do prostor Výstaviště v době
výstav . 

Více informací o hnutí
„Stonožka“ můžete získat na
internetové adrese: www.stonoz-
ka.org

Vaši stonožkoví žáci a učitelé
ze ZŠ B. Hrozného 

Lysá nad Labem

Setkání rodáků 25. 9. 2007
Událo se v naší historii poprvé

ve školní jídelně - Eurestu. V roz-
sáhlém prostředí se nás pohodlně
sešlo přibližně sedmdesát, počí-
tám-li i 10 účastníků dětské
módní přehlídky z MŠ Dráček
v Litoli. Setkání nemělo chybu
v organizačním ani programovém
ohledu. Rada spolku v čele
s předsedkyní Danou Papáčkovou
zajistila příjemný večer s bohatým
a zajímavým programem.

Zopakovali jsme si naši uply-
nulou činnost formou obrazových
prezentací, které především
z fotografií p. Kořínka vytvořili
p. Hanžlík s pí. Škvrnovou.
Připomněli jsme si zážitky z Bon
Repos, Montmartru a Slavností
hraběte Šporka. Nechyběla ani
vědomostní soutěž přítomných

z historických znalostí o našem
městě, kterou připravil ředitel
muzea B. Hrozného p. Rašín.
Úspěšní byli snad všichni, a tak
tři z nejlepších byli vybráni losem
a odměněni vinnou sklenkou
s motivem našeho města.

V diskusi jsme se zabývali pro-
gramem činnosti do konce
r. 2007. Pochvalnou zmínku si
zaslouží i kulinářské umění
Magdy Horčičkové, která pro
všechny přítomné připravila
velmi chutné občerstvení. 

Setkání bylo v přátelském
duchu a ukázalo, že se tým rodá-
ků a přátel města značně omlazu-
je a každoročně rozšiřuje. A to je
velmi potěšující.

Bernard Knápek,
kronikář
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Již tradičně se první sobotu
v říjnu konaly na Kuksu Svato-
hubertské slavnosti. Jak jsme Vás,
milí čtenáři, již informovali, stal se
Kuks díky osobnosti F. A. Šporka
v červnu letošního roku naším prv-
ním partnerským „městem“. 

Autobus lyských účastníků pod
vedením ing. Svobody a pí.
Labutové vyrazil hned ráno po
zhlédnutí dožínkového průvodu. 

V pravé poledne vyšel průvod
členů Řádu svatého Huberta spolu
s čestnými hosty. Marně jsme v něm
hledali hraběte F. A. Šporka s chotí
Františkou jako loni. Důvod byl pro-
stý - po zahájení slavností hradec-
kým hejtmanem se slova ujal
Stephan Sweerts-Sporck, pokračo-
vatel hraběcího rodu, který se spolu
se svojí manželkou a malým synkem
poprvé slavností zúčastnil. Tento

sympatický mladý muž žije se svojí
rodinou na zámečku Wolfpassing
v Rakousku. I nám se podařilo jmé-
nem Spolku rodáků si s ním popoví-
dat a vyměnit kontakt. Byli jsem
mile potěšeni jeho projevem v čes-
kém jazyce i informacemi, které měl
o Lysé nad Labem a Slavnostech
hraběte Šporka. Doufáme, že se jeho
přání navštívit Lysou a Šporkovy
slavnosti stane někdy skutečností.

Bohatý program pokračoval po
celé odpoledne v celém areálu hos-

pitalu Kuks, v kostele Nejsvětější
trojice, v zahradách i ve sklepení
a byl zakončen velkolepým ohňo-
strojem za doprovodu hudby.

Pro nás, organizátory slavností
v Lysé nad Labem, byl jistě výbor-
ným zdrojem inspirace, pro ostatní
zase krásným kulturním zážitkem. 

Těšíme se za rok opět na shleda-
nou!

Dana Papáčková,
předsedkyně Spolku rodáků

Mluv se mnou

Den evropských jazyků proběhl
v naší škole ZŠ B. Hrozného for-
mou projektového týdne s názvem
Mluv se mnou. Zúčastnily se ho
třídy druhého stupně i se svými
třídními učiteli. Zástupci si dne
26. 9. vylosovali jednu evropskou
zemi a na týden se stali jejími

občany. Po tu dobu sbírali infor-
mace, sháněli zajímavosti, objevo-
vali pamětihodnosti a přírodní
krásy, zjišťovali zvyky a národní
tradice. Vyvrcholením mělo být
vypracování otázkového kvízu
a představení receptu na národní
jídlo.

Přesně za týden vyrazila komi-
se jazykářů zhodnotit úsilí jednot-
livých tříd.

A bylo se na co dívat. Všude
byly bohaté informační tabule se
spoustou zajímavých nápadů.
Obyvatelé Francie upletli národní
vlajku, Holanďané nabízeli k vy-
zkoušení pravé dřeváky, Italové
vítali návštěvníky s typickým šar-
mem a Irové předvedli hned něko-
lik receptů.

Švédové byli oblečeni v národ-
ním kroji a podávali masové kulič-
ky. Naopak Poláci tančili mazurku
a servírovali zelné šátečky.

Na 3. místě se umístilo Řecko
v podání 9. C. Všichni obyvatelé
byli oděni v kostýmech bohů na
Olympu, shromáždili se pod oli-
vovníkem a nabízeli národní jídlo
tzatziki.

Na 2. místě zazářilo Rakousko
v 9. B. Návštěvníky vítalo hym-

nou, tančil se valčík a podával se
sachrdort s vídeňskou kávou
a báječné vídeňské knedlíky.

Zvítězilo Španělsko v podání 
7. C. Obyvatelky této tancemilov-
né země předvedly módní přehlíd-
ku v rytmu flamenga, místní
kuchaři servírovali rajčatovou
polévku, kakao a koláčky. Atmo-
sféra temperamentního Španělska
byla dokonalá.

A na závěr? Žáci - občané 
a občanky - během projektu získa-
li velké množství nových informa-
cí, sami se aktivně podíleli na
jejich vyhledávání, dobře se při
tom bavili a ještě si pochutnali na
sladkých odměnách. Mluv se
mnou - cesta k lepšímu dorozumí-
vání mezi národy Evropy - se
osvědčila.

Porota pedagogů cizích 
jazyků, ZŠ B. Hrozného 

Lysá nad Labem

XI. Svatohubertské slavnosti na Kuksu

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- domácích potřeb - nádobí bílé i černé - vše jen funkční,

nepoškozené

se uskuteční v pátek 16. listopadu 2007 
v době od 8.00 do 17.00 hodin

s polední přestávkou 11.00 až 12.00 h.
a v sobotu 17. listopadu 2007 v době od 8.00 do 13.00 h.

Místo sběru:
garáž městského úřadu za MěÚ u sídla Policie ČR.
(Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic!)

Po zkušenostech z pořádání humanitárních sbírek 
se na dárce obracíme s prosbou:

NENOSTE, PROSÍM: OBUV, dětské kočárky, nábytek,
ani OŠACENÍ, KTERÉ JE JIŽ MNOHO LET ODLOŽENÉ,

BYŤ ZACHOVALÉ.

Pořádá město Lysá nad Labem
ve spolupráci s Diakonií Broumov a Farní charitou Lysá n. L.
Bližší informace na telefonu 325 510 224 nebo 606 509 502.
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Výsledky fotosoutěže
vyhlášené Městským úřadem Lysá n. L., odborem kultury

Do soutěže přihlásilo 23 autorů celkem 81 fotografií.

„Dřevo živé i neživé“
1. místo: Radka Krupová - foto č. 70
2. místo: Gabriela Chalušová (mladší) - foto č. 51
3. místo: Michaela Mazurová - foto č. 46

„Krásy architektury“
1. místo: Miroslav Šmejkal - foto č. 58
2. místo: Kristián Jakubův - foto č. 20
3. místo: Michaela Mazurová - foto č. 36

„Člověk a zvíře“
1. místo: Radka Krupová - foto č. 68
2. místo: Radka Krupová - foto č. 71
3. místo: Kateřina Chalušová - foto č. 57

1. místo v každé kategorii bude oceněno peněžní poukázkou ve výši
2.000,- Kč, 2. místo peněžní poukázkou ve výši 1.000,- Kč a 3. místo
peněžní poukázkou ve výši 500,- Kč. Tyto poukázky budou splatné 
v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem na nákup zboží dle vlastní-
ho výběru. 

Všechny fotografie jsou vystaveny na MěÚ do 30. 11. 2007, 
2. patro, dveře č. 58. 
Autoři neoceněných fotografií si mohou po tomto datu fotografie 
osobně vyzvednout.

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Alena Frankeová, odbor kultury

č. 70

č. 57

č. 58

č. 71
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č. 46

č. 20

č. 68

č. 51

č. 36
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Náš region se poprvé aktivně
zapojil do celostátní kampaně
v oblasti životního prostředí. Stalo
se tak díky obci Stará Lysá, která
přihlásila svou lípu do soutěže
Strom roku 2007. 

Tento článek píši v době, kdy
ještě nejsou známy výsledky. Přesto
bych se s vámi rád podělil o některé
poznatky, které tato soutěž odhalila
ještě před tím, než se dozvíme
konečné umístění.

Především je to vztah k místu,
kde žijeme a naše představa o tom,
zda hodnoty v území jsou natolik
mimořádné, že stojí za to představit
je veřejnosti a vynaložit k tomuto
účelu i potřebné úsilí. Druhou
zásadní věcí je schopnost přesvědčit
další členy společnosti o významu
věci, kterou konám, popřípadě je

vtáhnout do děje. Poslední, i když
jistě ne významově, je schopnost
spolupráce.

Již z předchozích ročníků mi
bylo zřejmé, že umístit se na důstoj-
ném místě nebude lehké a bude
třeba velkého úsilí. S potěšením
mohu konstatovat, že se nám za sta-
novených sedm týdnů podařilo dát
dohromady velmi aktivní skupinu
lovců hlasů. Potěšující bylo, že se
mezi nimi nalezly i děti. Mile mne
překvapily kolegyně z městského
úřadu M. Macurová, J. Veselá,
I. Dušková a J. Tržická, (občanské
průkazy a podatelna) - nasbíraly
téměř 1500 hlasů. Dalším dobrým
lovcem byla dr. Kořínková s úlov-
kem také téměř 1500 hlasů. Ta
dokonce slávu lípy šířila (a sklízela)
v různých koutech okresu Nym-

burk. Poděkování patří i Měst-ské
knihovně Lysá n. L. „Čítárně u čer-
ta“, která nám pomohla „lovit“ na
Polabském knižním veletrhu, kde
jsme za víkend spolu s M. Horčič-
kovou nasbírali 1800 hlasů.

Ale aby toho optimismu nebylo
příliš. Musím se zmínit i o stinné
zkušenosti. Především je to velká
neochota lidí vyslechnout druhého
člověka. Pohled do národní (nebo
středočeské ?) duše nám také uká-
zala absence základních pravidel
slušného chován, např. pozdrav
nebo alespoň odpověď na otázku.
K soudobým rysům již zcela jasně
patří neustálý spěch. 

No a na závěr jsem si nechal
nejšťavnatější bod - hloupost. Co
jiného si totiž máte myslet o lidech,
kteří vám na podporu lípy odpovědí

něco v tom smyslu že: „Hlas vám
nedám. Před domem máme tři lípy
a ten binec, co z nich padá. No
hrůza.“ Je to tím víc zarážející, že
tento hloupý proslov jsme slyšeli
při výstavě Zemědělec, kam každý
(alespoň jsem si to myslel) jde kvůli
zahradě a za přírodou. Zřejmě
dotyční šli nakupovat pily a sekery.

Takže těm z Vás, kteří zrovna
nikam nespěcháte, mohu s radostí
sdělit, že se nám i díky Vám podaři-
lo pro naši lípu posbírat od 25. 8. do
10. 10. více něž 9000 hlasů. Bude-li
to stačit alespoň na třetí místo,
nevím. Těším mne však, že se nám
a především lípě ve Staré Lysé poda-
řilo zjistit, že ve Středočeském kraji
je 9000 lidí, kteří si uvědomují, kde
žijí a co pro ně příroda znamená.

Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Strom roku 2007

Bratr
Škoda, že to oslovení se teď tak

nějak vytrácí, nebo se méně užívá.
Bylo to sokolské oslovení přene-
sené do legií 1. světové války a po
ní to znělo jako zdůraznění češ-
ství. Ostatně celý křesťanský svět
se oslovuje sestro - bratře. Ale
stále ještě v našem městě bratry
máme, samozřejmě také sestry, tu
milejší a krásnější část naší Lysé.
Vladimír je však bratr, jaký by
mohl být vzorem mnohým souro-
zencům. Už to, jak s každým umí
hovořit, klidně se svým typickým
úsměvem, vtipně a výstižně. Snad
právě proto založil a vedl už něko-
lik skupin. A co všechno nezištně
pro město dělal. Už v revoluci,
když Praha volala o pomoc, byl
jako mladíček na radnici, odkud
se celé dění ve městě řídilo.
A nebyly to úkoly jednoduché
v tom chaosu, kdy kolem projíž-
děly tanky. Posléze byl vším, čím
mladí lidé té doby chtěli být. On
byl především sokolem. Hrál
hokej, cvičil, byl borec v lehké
atletice i na tenisových kurtech,
prostě sportoval každý den celý

rok. Ve městě byl vždy a všude,
kde o něco šlo. Později už ve zra-
lém věku založil komisi, která
propagovala město nejrůznějšími
formami. Stal se předsedou Klubu
„D“, v té době tak úspěšného.
Založil Spolek rodáků, ve kterém
je stále čestným předsedou.
Kdykoliv a cokoliv podnikal, bylo
vždy úspěšné, proto je tak oblí-
ben. Znáte snad někoho, kdo ho
nenávidí? Má jedinou vadu - stár-
ne. Ale se svěží, mladou tváří
a stále se svým úsměvem. Prostě
žil a žije stále naplno. 

Snímek není dost čitelný (víc
jak 65 let starý) a přece je znát ta
lehkost pohybů i to, jak se hrálo
slušně, elegantně skoro jako kra-
sobruslilo. Bez helmy a výstroje
připomínající brnění, tedy bez
hrubosti. Bylo to na kluzišti sokol-
ského letního cvičiště před mnoha
diváky.

Takže co mu tedy přát - snad
jen to hlavní - Buď zdráv bratře!
(Vladimíru Koleškovi k pětaosm-
desátinám)

šonda

Za Lysou krásnější V.
Zajímavé pojetí předzahrádky

bylo zvoleno u hájovny ve Dvor-
cích. Stavba sama je velice citlivě
vsazena do krajiny. Její  kouzlo
podtrhuje mohutný dub na zahra-
dě. Před domem byl vysazen jedlý
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia
EDULIS). Svah na straně u lesa je

vyskládán do podoby suché zídky
a osazen suchomilnými trávami a
keři. Příjemnou atmosféru dokres-
lují všudy přítomné nádherné
muškáty a petúnie.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Jak na městskou zeleň!
V polovině září jsem měl opět

příležitost zamyslet se nad naším
vztahem k městské zeleni. Kupo-
divu mne k tomu nedonutili mla-
diství, ale obyvatelé z DPS v Ma-
sarykově ulici č. p. 294. Zřejmě
jim vadil přísavník (psí víno) na
fasádě jinak zcela fádního až
nehezkého objektu DPS. Proto se
ho rozhodli uprostřed vegetační
doby před zraky přihlížející veřej-
nosti doslova servat z fasády. Co
mne ale zarazilo, byl způsob

a hrubost jejich konání. Pikantní
ovšem je, že objekt není jejich, je
města. Takže je zřejmé, že došlo
k ničení městské zeleně.

Nyní se tedy všichni
můžeme těšit pohledem
na pustou fasádu bez
života a čekat, až ji někdo
z ubytovaných opět zničí
(vždyť přece ti brouci, co
z toho lezou, jsou strašní). 

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

20. října byla v Brně vyhodnocena celostátní
soutěž Strom roku 2007 s těmito výsledky:

1. místo Stojanova lípa - Olomoucký kraj, obec Beňov 
cca 22.200 hlasů 

2. místo Lípa ve Staré Lysé - Středočeský kraj, obec Stará Lysá
11.187 hlasů 

3. místo Hrušeň v Hrachovišti - Jihočeský kraj, obec Hrachoviště
cca 7.500 hlasů



V týdnu od 17. do 21. září se
uskutečnila druhá část výměnné-
ho pobytu s německými studenty
Maria-Ward Gymnasium v Bam-
berku. Hosty jsme se tentokrát
stali my, studenti OA Lysá n. L.,
jako pedagogický doprovod
s námi cestovaly profesorky
Langová a Salačová.

V pondělí jsme dorazili kolem
čtvrté odpoledne do Bamberka,
kde na nás čekaly německé stu-
dentky, se kterými jsme odjeli do
německých rodin a tam jsme se
ubytovali.

Druhý den dopoledne jsme
měli na programu návštěvu
Maria-Ward Gymnasium. 

V aule školy nás přivítal pan
ředitel Hagel. Po prohlídce školy,
která má přes tisíc žáků, jsme se
zúčastnili vyučování především
v hodinách německého a anglic-
kého jazyka.

Odpoledne jsme absolvovali
prohlídku města Bamberk, které

je velmi krásné a má mnoho his-
torických památek. Velmi působi-
vá je především hrázděná radnice,
která se nachází na mostě upro-
střed řeky.

Večer jsme se sešli se zástupci
Rady rodičů M-W-Gymnasium,
zástupci hostitelských rodin a pe-
dagogickým doprovodem v ma-
lebné hospůdce v centru Bam-
berka k uvítací večeři.

Ve středu jsme navštívili město
Norimberk. Prohlédli jsme si
středověký císařský hrad Kaiser-
burg, podnikli pěší procházku
městem, kde nás zaujal přede-
vším tzv. malý orloj na kostele
Frauenkirche.

Po procházce Norimberkem
jsme měli možnost navštívit
vodní park Atlantis nedaleko
města Erlangen. Někteří z nás si
prohlédli město Erlangen.

Čtvrtek byl ve znamení výletu
do „Fränkische Schweiz“, kde
jsme navštívili nejdříve „Čertovu

jeskyni“ s krásnými krápníky.
Podnikli jsme též menší túru na
zříceninu Neideck a měli jsme
možnost vyzkoušet si jízdu na
letní sáňkové dráze v Pottenstei-
nu.

Den jsme zakončili rozlučko-
vou večeří v příjemné restauraci
ve Würglau, kterou vlastní rodina
jedné německé studentky, účast-
nice výměny.

Poslední den našeho pobytu
v Bamberku jsme před odjezdem
navštívili generální zkoušku
Bamberského symfonického

orchestru. Před zkouškou jsme
měli možnost nahlédnout do
zákulisí tohoto hudebního tělesa
a dozvědět se mnoho zajímavého
o fungování orchestru. 

Po skončení koncertu nastal
čas na poslední společné fotky
a rozloučení s našimi německými
hostiteli a pak jsme vyrazili plni
dojmů a hezkých zážitků na cestu
domů.

(Vybráno z příspěvků 
studentky 2.B. Adély

Dvořákové a Jana Doležala 
ze třídy 2.A)
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Evropský den jazyků na Obchodní akademii v Lysé nad Labem

Evropský den jazyků, který si
každoročně připomínáme na konci
prvního měsíce nového školního
roku, bývá jedním z prvních pro-
jektů, na němž si my „jazykáři“
lámeme hlavu. Co připravit letos,
aby to nebylo stejné jako minulý
rok? Jak to zařídit, aby se do práce
v týmech zapojili všichni studen-
ti? Jak vymyslet něco, co by bylo
zábavné a poučné zároveň?
Pokaždé to vypadá, že se budeme
muset uchýlit k osvědčeným pro-
jektům předchozích let (cestovní
kancelář, scénky na základě děl
významných autorů v jednotli-
vých jazycích, film s titulky
apod.), ale nakonec se vždycky
najde někdo, koho napadne něco

nového. A povedlo se to i letos.
Projekt jsme nazvali Babylon

jazyků a zadání bylo prosté.
Vymyslete skeč na libovolné téma
v trvání 5-7 minut a předveďte ho
svým spolužákům. Podmínkou
bylo, aby ve scénce účinkovali
všichni členové jednotlivých sku-
pin a aby v ní zazněly všechny
jazyky, které se ve škole vyučují
(to znamená kromě češtiny také
angličtina, němčina, ruština a fran-
couzština). Čas na přípravu nebyl
dlouhý, takže všechny skupiny,
v nichž bylo kolem 15 studentů
napříč všemi ročníky, pracovaly
jako o závod. 

A výsledky? Dočkali jsme se
velmi zdařilých ztvárnění klasic-

kých témat, jež všichni známe
z dětství, takže Sněhurka hovořila
několika světovými jazyky, dva-
krát jsme viděli dobré řidiče Karla
a Karla z Účastníků zájezdu,
ovšem mnohé skupiny projevily
značnou originalitu. Byli jsme
svědky únosu letadla, při němž
terorista neznalý cizích jazyků hle-
dal všechny pokyny pro unesené
cestující ve slovníku, viděli jsme
zničení babylonské věže a zmate-
ní jazyků, které následovalo
a další neméně výrazné scénky. Ve
všeobecném hlasování zvítězila
skupina, která předvedla putování
po všech zemích, jejichž jazyky
měli použít. Poutník v nich zažívá

nejrůzněj-
ší dobro-
d ružs tv í
a nakonec se vrací domů a s úle-
vou česky pronáší všem dobře
známé „všude dobře, doma nej-
líp“, ovšem vzápětí je okraden
o batoh. Všichni jsme se moc
nasmáli, ale přimělo nás to také
k hlubšímu zamyšlení nad tím, že
i naši studenti si všímají negativ-
ních jevů v naší společnosti
a nejsou k nim lhostejní.

A co bude na Den jazyků u nás
příští rok? To samozřejmě dnes
nikdo neví, ale doufáme, že nás
zase něco „povedeného“ napadne. 

Alena Šmídová

KOLA
12. výstava automobilů, motocyklů 
a jejich příslušenství

RYCHLÁ KOLA
8. výstava závodních automobilů 
a motocyklů

1. 11. - 4. 11. 2007
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LYSÁ nad LABEM

Studentská výměna Obchodní akademie v Lysé nad Labem 
s Maria-Ward Gymnasium Bamberg
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Setkání studentů OA Lysá nad Labem 
s německými studenty z gymnázia Radeberg

Ve dnech 10. -
14. 9. 2007 navští-
vili naši školu žáci
a učitelé z partner-

ské školy v německém Rade-
bergu. Ačkoli z původně plánova-
ného setkání všech čtyř škol, které
se účastnily tříletého projektu
Regionální identita - evropská
identita (Obchodní akademie Lysá
nad Labem, Obchodná akadémia
Bratislava, Humboldt-Gymnasium
Radeberg - SRN a Stewarton

Academy - Skotsko) bohužel
z nejrůznějších důvodů sešlo, užili
si naši žáci pěkný týden alespoň
s německými partnery. Navázali
nová přátelství a mohli si vyzkou-
šet komunikaci v anglickém
i německém jazyce.

Naši hosté přijeli vlakem
v pondělí v poledne a ubytovali se
na internátě. Poté je žáci OA Lysá
nad Labem vzali nejprve do cuk-
rárny a pak na prohlídku města
a zámeckého parku. Večer společ-
ně sledovali na DVD film v ang-
lickém znění. 

V úterý si pak vyjeli autobusem

na výlet. Cílem byl zámek
Sychrov a Český ráj. Chladné
a uplakané počasí se naštěstí zača-
lo umoudřovat, takže exkurze se
vydařila. Večer si němečtí a čeští
žáci zahráli i s učiteli volejbal. 

Na středu jsme připravili
návštěvu historické vesničky
Botanicus v Ostré a výlet do
Poděbrad. Ve večerních hodinách
se pak žáci i učitelé sešli v pizzerii
Matylda, kde se u společné večeře
skvěle pobavili. I tam zaznívaly

jak angličtina, tak i němčina. 
Čtvrteční den strávili naši hosté

spolu s doprovodem z řad studen-
tů čtvrtého ročníku prohlídkou
Prahy. 

V pátek jsme přichystali pro-
gram ve škole. Nejdříve žáci z Ně-
mecka svou přítomností zpestřili
výuku němčiny a poté je čeští
partneři tak trochu učili svůj jazyk
a připravili pro ně nejrůznější hry.

Celý týden se vydařil a jako
vždy se budeme těšit na další spo-
lečná setkání, která na sebe jistě
nedají dlouho čekat.

Vlasta Sloupová
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LYSÁ nad LABEM

Základy tance pro děvčata aneb
v Lysé se tančí již odmala…

První republika, byla nejen
dobou neobvyklého hospodářské-
ho růstu, ale i velkého kulturního
rozkvětu. Její demokracie umož-
nila přístup západních vlivů, které
se tehdy projevily ve všech oblas-
tech kulturního života v našich
městech. Spolu s mluveným fil-
mem sem přišla i první vlna jazzu
a s ní nové formy pohybu a tance.
Jednou z tanečních propagátorek
byla Milča Mayerová, která pohy-
bový tanec dotáhla až k samotné-
mu uměleckému a pohybovému
vrcholu. Stala se jeho nadšenou
propagátorkou a autorkou mnoha
nových pohybových prvků a krea-
cí. Základem jejího úspěchu byl
princip pohybu ve skupině, tančící
podle klasické i moderní hudby.
Jméno jejího studia se v pohybo-
vém tanci stalo v Československu
velkým pojmem. Své svěřenkyně
vedla k přirozené pružnosti, smys-
lu pro rytmus a pohyb. Během

svého poměrně dlouhého života
vychovala tak velké množství
žákyň, kterým předala své zkuše-
nosti a rady, které stále platí. 

Také v Lysé nad Labem žije
jedna ze žaček tanečního studia
Milči Mayerové. K tanci získala
lásku na celý život. Tu nyní již
druhým rokem úspěšně předává
nejmenším tanečním hvězdičkám
z Lysé nad Labem a okolí. Její
taneční a pohybová škola je urče-
na pro holčičky ve věku od tří let,
neboť s pohybovou výchovou je
třeba začít již v tak mladém věku.
Vyučuje na principech Milči
Majerové, ve vlastním tanečním
sále v Tanečním studiu BB. Zájem
ze strany rodičů je velký. Není se
co divit, holčičky ve druhém roč-
níku už něco umí! Možná že
o mnohé z nich v budoucnu ještě
uslyšíme!

Ing. Jiří Kolařík

Týden knihoven
Ve dnech 1. - 5. 10. 2007 probí-

hala celorepubliková akce „Týden
knihoven“, ke které jsme se opět
moc rádi připojili. Pro každou
věkovou skupinu našich čtenářů
bylo připraveno nějaké překvape-
ní. Dopoledne byla vyhrazena
našim nejmenším čtenářům.
Každý den nás navštívila jedna
mateřská školka se svými před-
školáky, pro které jsme měli při-
pravený program plný pohádek,
básniček, hádanek a soutěží. Zpět
do školek se děti vracely s malými
dárky v podobě diplomů a záložek
a samozřejmě nechyběla ani slad-
ká odměna. Ve čtvrtek přišla řada
na děvčata, která se u nás vlnila

v rytmu břišních tanců. Večer byl
vyhrazen pro všechny dospěláky,
na které čekala paní Božena
Chmelová s cestopisnou besedou
na téma „Putování jižní Kana-
dou“. S předstihem byla vyhláše-
na soutěž o nejhezčí přebal knihy
a v pátek jsme vybrali tři výherce,
kteří obdrželi knižní ceny. Neza-
pomněli jsme ani na naše mužské
návštěvníky a pozvali jsme kluky
a jejich tatínky, kteří mají soutěži-
vého ducha. Zájemci dorazili v 18
hodin a už na ně čekaly deskové
a karetní hry, elektronické šipky
a počítačové hry na X - boxech
s projekcí na velké plátno. Po
večeři vypuklo klání o nejlepšího

hráče šipek. První tři výherci
obdrželi krásné a hodnotné ceny
od firmy Microsoft, ale i ostatní
dostali drobné dárky. Před spaním
si kluci vybrali film „na usnutí“
a už nám nebránilo nic v tom, aby-
chom kolem druhé hodiny zalehli
do spacáků. Ráno v devět hodin
byla akce ukončena. A na nás
čekalo připravit překvapení pro
všechny naše čtenáře v podobě

nové dlažby v knihovně. A tak
jsme se dali do stěhování a pří-
pravných prací, aby naše knihov-
na byla zase o trochu hezčí. Celá
akce by se nezdařila bez sponzorů
- město Lysá n. L., Microsoft
a Eurovia. Tímto bychom chtěli
sponzorům a všem zúčastněným
poděkovat.

V. Šolcová

Hledám byt cca 50 - 100 m2

do 2 mil. v Lysé n. L. a okolí. 
Tel.: 774 292 159
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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 doporučením 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.

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

Co mě trápí
Budu se opět opakovat. Vím

to. Jsem si toho vědom a omlou-
vám se. Stále ale doufám a chci
věřit, že se alespoň někteří spolu-
občané, kterých se mé výtky
dotýkají, nechají přesvědčit a při-
spějí k lepšímu „image“ našeho
města. 

Naše město je hezké. Možno
řící stále hezčí. Jsou ale skuteč-
nosti, či spíše některé stavby,
většinou v majetku soukromní-
ků, které jako bradavice na tváři
půvabné ženy, kazí celkový
dojem. Dlužno dodat, že ani
město nemá v tomto směru zcela
čisté svědomí. A mnohdy by sta-
čilo málo na změnu. Někdy
jenom trochu malty, barvy
a dobré vůle. Město se rozšiřuje
všemi směry výstavbou převážně
pěkných rodinných domků
a vilek v zářivých barvách, tak
jak jsme je kdysi obdivovali při
vzácných cestách do zemí, kde
nedominovala zglajchšaltovaná
socialistická šeď. Zkrásněla i obě
naše náměstí. Domy se oděly do
slušivých barevných fasád, opra-
vují se komunikace a obnovuje
městská zeleň. 

Část města obdržela status
památkové zóny a četné historic-
ké památky a časté výstavy
k nám dnes přivádějí stále větší
množství návštěvníků. To by pro
nás mělo být příkazem, abychom
odstranili vše to, co město hyzdí.
Bohužel se tak neděje. Myslím
si, že pokud je část města památ-
kovou zónou, měly by zde všech-
ny domy, domky i ostatní objek-
ty podle toho vypadat.

Celá část podzámčí včetně
Sojovické ulice některými svými
stavbami parádu městu rozhodně

nedělá. To lze říci i o dalších uli-
cích a městských částech. Co je
například platné, že v Poděbra-
dově ulici byly vybudovány nové
komunikace, vysázena zeleň
a opraveny sítě. Čtyři či pět řadu
let neupravovaných fasád zasti-
ňuje jinak příznivý výsledný
dojem. Takovým názorným pří-
kladem je dům Krikorkovy pily.
Polovina patrového domu je
vzorně opravena, okna a vstupní
dveře vyměněny, krytina přelo-
žena. Zkrátka radost pohledět.
Druhá, zrcadlová půle domu má
z valné části opadanou omítku,
nenatřená okna, neomítnutý pří-
stavek. Je to deprimující dojem.
Snad se nad stavem majitel smi-
luje. Na jiných místech města
nejsou tyto rozdíly tak markant-
ní, ale působí stejně odpudivě. 

Je pravdou, že město má málo
prostředků a možností tento stav
změnit. Zcela bezmocné však
není. Dostává dotace na památ-
kovou zónu a tam by také měly
být použity. Prospěšné by rovněž
bylo na nevyhovující vzhled
některých objektů opakovaně
poukazovat a veřejně je kritizo-
vat. U sociálně slabých majitelů
pak hledat způsob, jak zákonným
způsobem pomoci.

Že to jde, o tom jsem se mohl
přesvědčit v červnu při týdenním
zájezdu na jižní Moravu. Měst
velikostí srovnatelných s Lysou
jsme projeli řadu. S čistotou,
úpravností a oko potěšujícím
dojmem bylo srovnávání poně-
kud obtížnější. Je mi líto, že
v náš neprospěch. Pokusme se
vzít si z nich příklad.

Václav Mrkvička,
o.s. Lyský region

Také Vás někdo okradl?
Když jsem letos v červnu na-

vštívil v Lysé hrob mých rodičů,
přišel ke mně slušně vypadající
člověk a nabídl mi, že by prove-
dl obnovu vyzlacení nápisů na
pomníku. Spočítal počet písmen
a stanovil částku 1.200 Kč.
Považoval jsem tuto nabídku za
výhodnou cenu, neboť jiný před-
cházející návrh byl mnohem
vyšší. Řekl jsem mu, že tolik
peněz při sobě nemám, ale že
o tom promluvím s mými dvěma
bratry a že bych mu dal vědět.
Požádal jsem ho o vizitku s čís-
lem telefonu. Řekl, že bohužel
všechny vizitky dnes rozdal, pro-
tože měl již několik jednání.
Představil se jako pan A řekl, že
je pracovníkem kamenické firmy
ze Sojovic. Řekl mi též, že dříve
pracoval jako správce hřbitova
v Sobotce, kde se staral o hrob
Fráni Šrámka.

Během našeho rozhovoru mi
nabídl, že by opravil drobné trh-
liny na náhrobním kameni a to že
by provedl ještě týž den.
Mobilním telefonem volal svému
spolupracovníkovi, aby přinesl
tužidlo a vše potřebné, že budou
spravovat náhrobní desku. Pro-
tože jsem při příchodu v horní
části hřbitova zahlédl jakéhosi
muže při práci na hrobě, domní-
val jsem se, že bude vše v pořád-
ku. Pan A mi řekl, že oprava
bude stát určitou částku. Protože
jsem tyto peníze při sobě měl,

zaplatil jsem mu předem. Ujistil
mne, že oprava bude ještě téhož
dne odborně provedena. To vše
se odehrálo v sobotu.

Když jsem v pondělí následu-
jícího týdne volal mé sestřenici
do Lysé, dověděl jsem se, že
oprava desky není provedena.
Volal jsem na číslo telefonu,
které jsem dostal a tam mi žen-
ský hlas oznámil, že pan A je „za
prací a vrátí se až ve 22.00
hodin“. Volal jsem tedy po 22
hodině. Pan A mi říkal, že právě
přišel k sousedce na kávu a ráno
pojede do Lysé a práci provede,
jak jsme se domluvili. Bohužel,
práci neprovedl a na má opako-
vaná volání se nikdo neozval,
nebo jsem slyšel „dovolali jste se
do hlasové schránky...“ Po
mnoha opakovaných pokusech
dovolat se pana A jsem konečně
tohoto muže k telefonu dostal.
Řekl mi dosti neochotně, že musí
změnit zamyšlenou technologii
a zítra to určitě opraví. Slib však
nesplnil dodnes.

Říkávalo se, že za hloupost se
platí. A tak i já jsem si ověřil
platnost tohoto rčení. Mohl jsem
dnes mít v peněžence o několik
stokorun více, nepočítaje v to
poplatky za četná volání na
mobilní telefon a to i laskavé
volání mé sestřenice, která
nepoctivé jednání též několikrát
urgovala.

Josef Zumr, Semily
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Čtyři dny se záchranáři

Ve dnech 6. - 9. září 2007 pro-
běhla na Výstavišti v Lysé nad
Labem již tradiční akce představu-
jící integrovaný záchranný systém
nazvaná Čtyři dny se záchranáři.
Letos se konal již 6. ročník, při
kterém se představily jednotky
hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje ze stanic
Nymburk, Poděbrady a Mladá
Boleslav ve spolupráci s dalšími
středisky HZS.

Ve čtvrtek 6. září probíhala
krajská soutěž ve vyprošťování

osob z havarovaných vozidel.
Pátek a sobota byly vyhrazeny
hasičským záchranným sborům,
které zde předvedly techniku pro
likvidaci ropných havárií a mobil-
ní zásahovou techniku firmy
DEKONTA. Dále zde byla vysta-
vena technika užívaná ke každo-
denní činnosti jednotek hasič-
ských záchranných sborů. K vidě-
ní byly rovněž ukázky činnosti
lezecké skupiny a poskytnutí
odborné zdravotnické pomoci.

Neděle byla již tradičně vyhra-

zena pro sbory dobrovolných hasi-
čů Okresního sdružení Hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Nym-
burk a jednotkám požární ochrany
sboru dobrovolných hasičů obcí.
Zde se předvedly jednotky z SDH
Čelákovice a Pečky se svoji tech-
nikou. Dopoledne
bylo vyhrazeno dě-
tem, které soutěžily
v hasičském trojboji.
Děti předvedly své
umění v těchto dis-
ciplínách: štafeta
dvojic, požární útok
se džberovou stříkač-
kou a rozhození
hadic na cíl. Akce se
zúčastnilo celkem 18
družstev v kategorii
mladších a starších
žáků. V odpoledních
hodinách bylo prove-
deno vyhodnocení
celé akce, které byl
přítomen za Okresní
sdružení hasičů
Nymburk pan Jeník
a za Výstaviště v Ly-
sé nad Labem pan
Řehounek.

Celá akce se uskutečnila za
podpory Výstaviště Lysá nad
Labem, vedení Okresního sdruže-
ní hasičů Nymburk a sponzorů,
kterým touto cestou děkujeme. 

L. Juříček
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POHŘEBNÍ SLUŽBA STÁREK
V LYSÉ NAD LABEM

Vedoucí provozovny:
Jitka Procházková

Dovolujeme si Vám nabídnout tyto služby:

● kompletní 
zařízení 
pohřbu 
s obřadem, 
bez obřadu 
do hrobu

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

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

www.atropos.cz

TOS-MET, spol. s r.o., Stankovského 1687,
ČELÁKOVICE

přijme

REFERENTA OBCHODU 
(aktivně AJ, NJ)

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘE 
(vyhl. 50/78 Sb.)

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍKY
SLÉVÁRENSKÉ DĚLNÍKY

Nabízíme týden dovolené
navíc!

Kontaktní telefon:
326 633 419, 724 988 484

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 %
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■  BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ AŽ DO FORMÁTU A3 - cena od 15 Kč
■  ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ AŽ DO FORMÁTU A3 - cena od 2 Kč
■  VÝROBU KALENDÁŘŮ
■  NOVOROČNÍ PŘÁNÍ PF 2008
■  VEŠKERÉ TISKOVINY od vizitek, letáků, plakátů, bloků, 

firemních tiskovin, časopisů, brožur, vstupenek, pohledů, 
samolepek, map, potisku obálek po mnoho dalších tiskovin

Od 1. října 2007 je tiskárna 
přestěhována do nových prostor na adresu 

HUSOVO NÁMĚSTÍ 24, LYSÁ NAD LABEM 
(naproti MěÚ, vchod od chirurgie)

POZOR !

Nabízíme:

Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel./ fax: 325 551 632

mob.: 777 715 962, 777 715 961, 777 715 960
e-mail:  info@m-inzert.cz
http:/ www.m-inzert.cz

Provozní doba: 
Po 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Út 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
St 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Čt 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pá 8.00 - 14.00

HROZÍ VÁM EXEKUCE?
POMŮŽEME VÁM.

Tel.: 774 931 614

Koupím rodinný dům do 4 mil. 
v Lysé n. L. a okolí. 

Tel.: 775 298 584

Pro registrované pacienty 
těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

MUDr. Dalecký

MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

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

Telefonické konzultace 
dětských lékařů po ordinačních

hodinách

So 17.11. MUDr. Čerňanská
Ne 18.11. MUDr. Čerňanská
Po 19.11. MUDr. Čerňanská
Út 20.11. MUDr. Matasová
St 21.11. MUDr. Chocholová
Čt 22.11. MUDr. Dáňová
Pá 23.11. MUDr. Čerňanská
So 24.11. MUDr. Chocholová
Ne 25.11. MUDr. Matasová
Po 26.11. MUDr. Čerňanská
Út 27.11. MUDr. Matasová
St 28.11. MUDr. Chocholová
Čt 29.11. MUDr. Dáňová
Pá 30.11. MUDr. Matasová
So 1.12. MUDr. Dáňová
Ne 2.12. MUDr. Dáňová

Listopad 2007
Čt 1.11. MUDr. Dáňová
Pá 2.11. MUDr. Matasová
So 3.11. MUDr. Dáňová
Ne 4.11. MUDr. Dáňová
Po 5.11. MUDr. Čerňanská
Út 6.11. MUDr. Matasová
St 7.11. MUDr. Chocholová
Čt 8.11. MUDr. Dáňová
Pá 9.11. MUDr. Dáňová
So 10.11. MUDr. Matasová
Ne 11.11. MUDr. Chocholová
Po 12.11. MUDr. Čerňanská
Út 13.11. MUDr. Matasová
St 14.11. MUDr. Chocholová
Čt 15.11. MUDr. Dáňová
Pá 16.11. MUDr. Chocholová

ROZPIS AEROBIKU 
na listopad 2007

Sokolovna Lysá nad Labem
19,00 - 20,15 hodin ● vstupné 30,- Kč

Datum Kdo cvičí? Co Vás čeká?

Pondělí 5.11.2007 Lůca dance aerobik
Úterý 6.11.2007 Petra step aerobik
Středa 7.11.2007 Verča mix aerobik + činky

Pondělí 12.11.2007 Lůca P-class
Úterý 13.11.2007 Petra mix aerobik + overball
Středa 14.11.2007 Verča step aerobik

Pondělí 19.11.2007 Lůca step aerobic
+ pos. dolní pol. těla

Úterý 20.11.2007 Petra mix + posilování 
horní poloviny těla

Středa 21.11.2007 Verča dance aerobik

Pondělí 26.11.2007 Lůca mix aerobik+overball
Úterý 27.11.2007 Petra step aerobik
Středa 28.11.2007 Verča body styling

Těší se na Vás cvičitelky Lucka 723 337 036, 
Petra 737 962 513 a Verča 605 739 461

VOLEJBAL
Tabulka soutěže OP Ženy

07/08
TK Slovan Lysá n. L. B 7 7 0 21 : 6 14
Bohemia Poděbrady 7 6 1 19 : 7 13
TK Slovan Lysá n. L. C 7 5 2 18 : 9 12
SKP Nymburk B                  7 4 3 14 : 9 11
Spartak Pečky 7 3 4 12 : 14 10
SKP Nymburk A 7 2 5 9 : 15 9
SK Kostelní Lhota 7 1 6 3 : 20 8
Sokol Sadská 7 0 7 5 : 21 7
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Rozvoj veslování ve městě za
podpory Středočeského kraje

Možná někteří z Vás již zare-
gistrovali, že Veslařský klub
Lysá nad Labem po určitém
období stagnace v nedávné
minulosti opět ožívá a začíná si
dobývat postavení, na které jsme
u něj před lety byli zvyklí. Nejen
zde ve městě, ale i v českém
veslování. Ve veslařském „pelo-
tonu“ už se prostě se závodníky
z Lysé musí počítat a co je důle-
žitější, již to není otázka jednot-
livců, ale výkonnostní základna
klubu se rozšiřuje a je tedy na
čem stavět. Výrazné rozšiřování
členské základny je asi nejpří-
jemnějším prvkem letošní sezo-
ny. Naplňuje se tak jeden z důle-
žitých cílů, které si vedení klubu
před sebe postavilo, a to je, vedle
prosazení se mezi nejlepšími
veslaři ČR, vytvořit podmínky
pro realizaci volného času pro
mládež nejen z Lysé nad Labem,
ale i z okolí. 

A právě při vytváření podmí-
nek pro sportování v letošním
roce velmi významně pomohl

lyskému veslování vedle vedení
města i Středočeský kraj. Na
projekt „Rekonstrukce a zateple-
ní loděnice“ mimo města Lysá
nad Labem přispěl významně
v rámci grantu z Fondu sportu
a volného času Středočeského
kraje právě Středočeský kraj, a to
částkou ve výši 100 000,- Kč.
Tato částka umožňuje pokračo-
vání zmíněného projektu, jehož
cílem je výrazně snížit provozní
náklady klubu, omezit jeho
závislost na dotacích státní sprá-
vy a v budoucnu směřovat ještě
více prostředků do vlastní spor-
tovní činnosti. 

Za tuto podporu patří naše
velké poděkování Středočeské-
mu kraji i městu Lysá nad
Labem. I díky této podpoře
můžeme při veslařských závo-
dech stále častěji vídat ve star-
tovním poli naše typická bílo-
červená vesla.

Děkujeme.
Zdeněk Košťák,

VK Lysá nad Labem

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

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.

NEDĚLNÍ 
A E R O B I K O V Ý

MARATHÓN
s Lucií, Petrou a Veronikou
Kdy: 4. listopadu 2007 od 13:30 (14:00) hod.
Kde: Sokolovna Lysá nad Labem
S sebou: pití, ručník, chuť dát si do těla, 

samozřejmě dobrou náladu a úsměv 
na tváři 

Cena: 
- předplatné 100 Kč (u cvičitelek)
- na místě 150 Kč

Program:
13:30 - možnost zdarma změřit množství tělesného

tuku + nabídka sport. oblečení Touche
14:00 - pre-streching - Petra 
14:10 - step aerobic - Lucie
15:00 - dance aerobic - Veronika 
15:50 - komplexní posilování těla a relaxace - Petra

Rychlá půjčka pro zaměstnance,
důchodce i OSVČ až 200.000 Kč

TTeell..::  772211  667766  338877
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Od čtvrtka šestého do neděle
devátého září se v chorvatském
hlavním městě Záhřebu, na jeze-
ru Jarun, konalo již 34. FISA
World Roving Masters. Světové
setkání veslařů celého světa,
které je obdobou seniorských
mistrovství světa. Nestartují zde
však státní reprezentace, ale
oddílové posádky a také veškeré
finanční náklady si veteráni vět-
šinou hradí sami.

Účast je ale mnohem četnější
než na seniorských MS a lze také
hovořit o větší vyrovnanosti
posádek, které jsou opravdu
z celého světa. Mimo Evropanů
bylo možno potkat jak Asiaty
např. Číňany, Korejce, Japonce,
stejně jako Australany, Novo-
zélanďany či zástupce severní
i jižní Ameriky, Mexičany,
Brazilce a další.

Do Chorvatska se od nás jezdí
hlavně za teplem a sluníčkem,
a tak se většina závodníků i jejich
doprovod jistě těšila, že si pří-
jemně prodlouží léto. Opak byl
pravdou. Záhřeb všechny vítal
uplakanýma větrným počasím,
doprovázeným výrazným ochla-
zením. To pak trochu kazí celko-
vý dojem z regaty. Najednou totiž
zjistíte, že promočený dres není
kde usušit, nemáte se kde ohřát,
máte mokro prostě všude. Nikdo
zkrátka nepočítal s tím, že se
Evropou prožene studená fronta.
To však bylo ale jediné negati-
vum na celé akci. 

Přes počáteční obavy, že
Chorvaté nezvládnou kvalitně
uspořádat tak velikou akci, se
oni úkolu zhostili velmi dobře.
Vždyť zvládnout účast 2910
posádek stojí jistě nemalé úsilí
a mnoho starostí. Když pak
v sobotu odpoledne začalo pro-
svítat sluníčko a utišil se vítr,
bylo vše takové, jak si každý
představoval. Drsnější podmínky
byly pro všechny závodníky stej-
né, veslaři nejsou žádné choulos-
tivé květinky, a tak se závodilo
a závodilo.

Letošního FISA World Roving
Masters se zúčastnil rekordní
počet závodníků, a proto se
muselo závodit již ve čtvrtek od-
poledne, aby se celý pořad závo-
dů zvládl odjezdit. To se v pos-
ledním desetiletí ještě nestalo.

Také veslařský klub z našeho
města zde měl své zastoupení,
i když ne tak početné jako
v minulých dvou letech, ale se
třemi vítězstvími a jedním dru-
hým místem ze čtyř startů bylo
jméno Lysá nad Labem rozhodně
slyšet.

Z VK Lysá nad Labem se sice
zúčastnil pouze jediný veslař,
zato veslař který již 10 let přiváží
pravidelně z těchto závodů, ale
i z dalších mezinárodních startů
několik medailí

První závod, první vítězství.
Prvním pátečním startem byla
čtyřka párová kategorie D (tj. věk
50 až 55 let). Již dva roky se

domlouvala společná posádka
dvou českých a dvou jejich
německých kamarádů a až zde se
to povedlo. Veslovod Pavel
Sláma z Lysé nad Labem dovedl
tuto posádku i přes velkou jazy-
kovou barieru k jasnému vítěz-
ství. Pro oba Němce, jak se
později ukázalo, to bylo nakonec
jediné vítězství.

Zhruba za 4 hodiny Pavel
Sláma zasedl opět jako veslovod
do párové čtyřky, tentokrát
v kategorii starších, kategorii E
(tj. 55 až 60 let). Z tohoto závodu
měl náš závodník velké obavy,
protože za necelé 2 hodiny měl
absolvovat svůj hlavní závod na
skifu v kategorii D a krátký čas
na regeneraci by mohl výrazně
ovlivnit jeho výkon. Posádka slo-
žená tentokrát z českých závod-
níků však šla hned od startu do
vedení, které pomalu, ale jistě
zvyšovala, a tak v závěru již bylo
možné trochu šetřit silami.

V hlavním závodě, na který se
náš závodník celý rok připravo-
val a věnoval mu nemalé trénin-
kové úsilí, se sešla opravdu silná
konkurence. Zálusk na vítězství
si dělali hned tři závodníci, ale
i někdo další, neznámy mohl
nečekaně překvapit. V tréninku
Pavel věnoval dost času i nácvi-
ku startů. Dobrým startem sice
nikomu výrazně neujedete, ale
pokažený může veškeré ambice

pohřbít. Start se mu opravdu
povedl a dokonce šel i do mírné-
ho vedení. Prvních 500 metrů
z tisícimetrové vzdálenosti proje-
li všichni tři kandidáti na vítěz-
ství s minimálními odstupy.
Druhou pětistovku mívá náš
závodník lepší než první a ta roz-
hodla o jeho vcelku jasném
vítězství. Takže páteční bilance
třech startů a třech vítězství byla
skvělá.

V sobotu vše měl ještě dovršit
závod dvojskifů kategorie D, kde
od roku 1999 Pavel Sláma spo-
lečně s Miloslavem Švagrov-
ským z Litoměřic nenašli přemo-
žitele. Velký tréninkový dluh,
zaviněný hlavně zaměstnáním M.
Švagrovského (pracuje v zahra-
ničí, kde se nemůže tolik věnovat
tréninku na vodě), byl tentokrát
opravdu znát. Hned od prvních
temp bylo jasné, že se rodí pře-
kvapení na úkor české posádky,
Dánská posádka měla v polovině
závodu náskok několika vteřin,
a to se projevilo jako rozhodující.
I přes zvýšené úsilí naší posádky
se již nepodařilo tento náskok zli-
kvidovat, a tak skončila sice na
pěkném, ale jen druhém místě.
Šňůra jejich neporazitelnosti tak
byla přetržna a je jen na nich, zda
se jim opět podaří vrátit k vítěz-
nému tažení.

Pavel Sláma

Úspěch na FISA World Roving Masters


