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V dnešním čísle najdete:
● Výsledky voleb - str. 4
● Rychlíky v Lysé - str. 6
● Šporkovy slavnosti 

- str. 8
● 150 let SDO Tyl 

- str. 10-11
● Galerie v průvanu 

- str. 12
● Veslování - str. 20

Pranostiky
● Červenec - úrody 

blíženec.

● Když kvete chrpa, do
měsíce chop se srpa.

● Na sv. Prokopa, venku
častá krápota. (9.7.)

● Sv. Markyta češe první
hrušky.

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

● Svatá Markyta hodila
srp do žita.

Také jste se aktivně
zúčastnili malování
podchodu nebo pomá-
hali s organizováním
téhle velkolepé akce?
Možná jste měli to
štěstí, že vás „Galerie
v průvanu“ přivítala
jako jednoho z prvních
návštěvníků. To všech-
no je moc dobře.
Máme totiž v naší milé
Lysé zajímavost, se
kterou se může po-
chlubit jen velmi málo
míst v republice! (Já
vím jen o některých
stanicích pražského
metra.) Tak si toho
važme a ochraňujme
tuhle originalitu.

Málokdo z vás
možná ví, jak to bylo
od začátku. Lysák, stu-
dent Filozofické fakul-
ty UK v Praze pan Jan
Kořista, je velmi iniciativní a činorodý
člověk. Zhruba před třemi lety založil
internetové diskusní fórum města Lysé
nad Labem (www.lysanadlabem.info).
Od vytvoření stránek fórum moderuje,
spravuje a stará se o jeho propagaci. 

Já jsem se s ním osobně setkala
poprvé na malé slavnosti při otevírání

obnovené studánky pod Viničkami
v minulém roce. Dlouho jsme diskuto-
vali, pěšky se vraceli domů a hovořili
o problémech ve městě. Pomalu ze mě
vyprchávala špatná nálada z občasné-
ho čtení někdy nepříjemných webo-
vých stránek. To proto, že pohled na
věc jen z jedné strany je vždy trochu
zkreslený. Když jsme se s p. Kořistou
rozcházeli, věděla jsem, že se nevidí-
me naposledy a že je dobře mít ve
městě takové občany jako je on. 

A opravdu! Zdařilou akcí se jistě
dostane do povědomí i ostatních Ly-
sáků (a nejen jejich). V červenci 2005
se účastnil mezinárodního semináře
„Chuť k zodpovědnosti - tíha zodpo-
vědnosti“ ve Vídni. Cílem semináře
bylo podnítit mladé lidi k vytvoření
veřejně prospěšných projektů, za které
budou zodpovědni od vzniku nápadu
až po závěrečné vyhodnocení. V ná-
vaznosti na seminář požádal o grant
z Nadace Roberta Bosche. Podařilo se
mu získat cca 43 tis. Kč na vyzdobení
nádražního podchodu v Lysé n. L. 

Naše město - podobně jako i jiná
města - svádí boj s vandalismem.
V Lysé se pozornost nudících obyvatel
či návštěvníků často soustředí právě na
zánovní podchod a jeho vstupní objek-
ty. Kromě kompletní výměny střešních
svodů, kdy měď vystřídal plast, nekon-
čící sklenářské práce, opravy dveří
a zámků, jsme již nejednou nátěrem
zakrývali vulgární obrázky a nápisy.
Někdy nepomohl ani nátěr, protože
„dílka“ byla vyrytá, především na
litolské straně podchodu. 

Nápad vymalovat pestrými barvami
a obrázky „tunel“ v podchodu vč. pří-
stupových schodišť se mi zdál velice
odvážný. Tato snaha je vedena myšlen-
kou, že „malíři“ si budou svá dílka
„chránit“. Snad i vandalové se zastaví
a pěkně vyzdobená plocha je nebude
lákat k ničení. 

Byla jsem na jedné z prvních schů-
zek na konci zimy v městské knihov-
ně, kde se autor i projekt představili
veřejnosti. Na úvodní schůzky byl
pozván každý, kdo by mohl zajíma-
vým nápadem přispět k realizaci.
Tvořil se rozsáhlý realizační tým! Do
malování se zapojily: výtvarný obor
Základní umělecké školy F. A. Šporka
vč. absolventů, mateřské a základní
školy vč. školy speciální, obchodní
akademie, střední odborné učiliště,
senioři z Domova na zámku, městská
knihovna, příchozí děti i dospělí… 

Poděkování za realizaci především
zaslouží pan Jan Kořista, ak. mal. paní
Hana Malíková (příprava šablon, koor-
dinace malířských prací) a kolektiv
městské knihovny (organizační zajiště-
ní). Dále nebudu již nikoho jmenovat,
protože poděkování patří VŠEM
malým, mladým, velkým, starým
i starším účastníkům! To se vám fakt
povedlo!!! 

Finančně tuto zdařilou akci podpo-
řily i České dráhy (příprava ploch
k malování, zajištění základního nátě-
ru zdí, zvýšená potřeba úklidu)
a Městský úřad (částkou 14.200,- Kč
na doprovodný program).

Marcela Chloupková

Lysáci sobě!

SrpenČervenec



2

7-8/2006 LISTY města Lysé nad Labem

V červnu se konala dvě jednání rady
města a jedno zasedání zastupitelstva
města. Začneme ale posledním květno-
vým jednáním rady, které se už nevešlo
do minulých Listů. 

11. jednání rady města se konalo
29. 5. 2006. Přes třicet jednacích bodů
dávalo tušit, že konec jen tak brzy nebu-
de. Hned v úvodu se dostavili hosté
z Výstaviště Lysá nad Labem (VLL):
majitel pan Ing. Jiří Odcházel a nový
ředitel p. Ondřej Matouš. Diskutovalo se
hlavně o výši poplatků ze vstupného.
VLL využívá možnosti, že může platit
paušální částku a má zájem uzavřít
smlouvu na další roky. Zvažovaly se
různé modely plateb, ale přece jen jde
o velké peníze, navíc jsou na podzim
komunální volby a po nich nové zastu-
pitelstvo, a tak se o záležitosti bude ještě
jednat. 

Pak se už jednání rady věnovalo
naplánovaným bodům. První porci 6
bodů, v nichž se rozdělovaly příspěvky,
připravil odbor školství a kultury. V pře-
hledu je příjemce, částka a akce: ZŠ
Komenského, 800 Kč, škola v přírodě;
Chrámový sbor u sv. J. Křtitele, 5 tis.
Kč, doprava na několik vystoupení
v okolí Blanska; J. Křížová, 20 tis. Kč,
zahájení adventu na Husově náměstí;
Mateřská škola Mašinka, 5 tis. Kč, kul-
turní program u příležitosti 40. výročí
založení; Farní sbor Českobratrské círk-
ve evangelické, 5 tis. Kč, vzpomínková
slavnost na M. J. Husa; N. Baranová, 30
tis. Kč, 2. ročník Hogo Fogo festivalu.
Všechny akce byly v souladu s pravidly
kulturního fondu.

Další 3 body připravil odbor měst-
ského investora: v sedmém bodu rada
města schválila, aby stavebním dozorem
při rekonstrukci bývalé prádelny a trafo-
stanice na 4 byty byl p. Jaroslav
Kotyška, dále byla schválena smlouva
s občanským sdružením LysaFree při
výstavbě optické datové sítě a byl schvá-
len dodatek ke smlouvě při výstavbě
inženýrských sítí v Třešňovce.

Desátý bod se týkal souborného sta-
noviska regulačního plánu v části
Hrabanov; rada neměla připomínek a
návrh půjde do zastupitelstva. Násle-
dující dva body byly „smluvní“: audit
hospodaření města za rok 2006 provede
opět Ing. Uhlířová z Liberce a novým
partnerem města při vymáhání pohledá-
vek se stává JUDr. Usnul z Prahy 9.
Pokud prvních 30 exekucí dopadne ke
spokojenosti města, bude se ve spolu-
práci pokračovat.

Obsáhlý blok 14 bodů předložil
odbor správy majetku, a s ohledem na
rozsah vybírám jen dva zajímavé. Město
stále hledá řešení, co dál s křižovatkou
u kina. Ve hře jsou 2 návrhy - buď svě-
telná křižovatka, nebo kruhový objezd.
Nyní se bude hledat firma, která za při-
jatelnou cenu zpracuje studii, s níž pak
město bude hledat finanční zdroje
u krajského úřadu. V bodu č. 25 město
rozhodlo o zveřejnění pronájmu země-
dělských pozemků o výměře 12 777 m2,
které jsou pod závlahou, a proto vhodné
k zelinářské produkci. 

Body č. 28 a 29 připravil odbor soci-

ální a zdravotní: umístění 1 manželské-
ho páru do Domu s pečovatelskou služ-
bou v Nové Pace, obsazení 2 uvolně-
ných bytů v DPS v Lysé nad Labem.

Bod č. 30 přinesl nejvíce rozruchu.
Společnost BDW LINE s.r.o. požádala
písemně o změnu územního plánu, aby
mohla ekologicky likvidovat odpadní
munici a střelivo. Podrobně bude toto
téma rozebráno při jednání zastupitel-
stva. Po diskusi rada města požádala jed-
natele společnosti, aby upřesnil konkrét-
ní podporu města v různých oblastech.
Předposlední jednací bod přinesl infor-
maci o připravovaném měření hlučnosti,
vyvolané dopravou v ul. ČSA. Měření
provede Hygienická stanice z Mladé
Boleslavi během června, předpokládané
náklady 30 tis. Kč. Bodem č. 32 byl
zápis z jednání kulturní komise - zajíma-
vostí byl požadavek na silvestrovský
nebo novoroční ohňostroj. Závěrečná
diskuse byla již krátká, hovořilo se o pří-
padné opravě domku v zámecké zahradě
a o druhé části petice na podporu zastá-
vek rychlíků ve městě. Potom pan sta-
rosta jednání ukončil.

12. jednání rady města se konalo
12. 6. 2006. Program byl ještě nabitější
než minule. Prvním vloženým bodem
byl návrh kalkulace na zřízení digitální-
ho kina ve městě. Částka 940 tis. Kč
byla nepříjemnou sprchou, a proto rada
rozhodla, že město se nezařadí do první
vlny digitalizace kin v ČR. 

Pak už, jako posledně, rada přistou-
pila k naplánovaným bodům. Úvodních
7 bodů, v nichž se rozdělovaly peníze,
připravil odbor školství a kultury. V pře-
hledu je příjemce, částka a akce: SOŠ
a SOU Místního hospodářství, 5,5 tis.
Kč, módní přehlídka při zakončení škol-
ního roku; Sdružení romských občanů,
15 tis. Kč, VI.romský festival, občanské
sdružení Empatie, 3,5 tis. Kč, Pohád-
ková cesta pro děti; Klub Polski Praha, 
5 tis. Kč, Dny polské kultury; prezenta-
ce města v atlasu Eurobeds 2007, 12 tis.
Kč. Nevyslyšena zůstala žádost Sboru
dobrovolných hasičů o příspěvek na sil-
vestrovský ohňostroj. V tomto bloku
ještě rada přidělila 119,5 tis. Kč ZŠ B.
Hrozného na nákup školních lavic
a židlí.

Časově nejobsáhlejší byl bod č. 10,
v němž pan starosta podrobně vysvětlil
úpravu rozpočtu na letošní rok. Také
tento bod projedná ještě zastupitelstvo.
Hned následující bod byl opět rušný-
společnost BDW LINE předložila svoji
představu, jak podpořit změnu územní-
ho plánu. Ani tato verze však členy rady
nenadchla. Navíc se do věci vložil
i Nymburský deník, který v článku z 12.
6. uvedl mnoho zavádějících informací
a dohadů. O věci bude tedy rozhodovat
zastupitelstvo. 

Ani dvanáctý bod nenechal radu
v klidu. Občanské sdružení Semiramis
předložilo závěrečnou zprávu o ukonče-
ní činnosti Kontaktního centra ve městě,
které zajišťovalo monitorování a práci
s uživateli drog. K-centrum mělo
z letošního rozpočtu přiděleno 20 tis.
Kč, to se jim zdálo málo, a tak jedno-

stranně smlouvu a činnost ukončilo.
Bod č. 13 se týkal regulace parkování ve
městě a spíše formálních úprav v naříze-
ní města. 

Blok následujících 4 bodů připravil
odbor městského investora. Dodavate-
lem kanalizace v ulici K Borku a propo-
jení do ulic Družstevní a Palackého
bude firma Stavokomplet Brandýs za 2
mil. Kč. Veřejné osvětlení v Sojovické
ulici provede p. Jarmil Brož - elektro-
servis za 302 tis. Kč, chodníky tamtéž
předláždí firma Prolys za celkem 2,5
mil. Kč. Významnou úsporu energie při-
nese zateplení fasády a výměna oken
u pavilonů B a C základní školy
Komenského. Vítězem výběrového říze-
ní (došly 3 nabídky) se stala společnost
FABREALSTAV ze Všetat. V letošním
roce budou práce probíhat během prázd-
nin u pavilonu C, předpokládané nákla-
dy dosáhnou 3,8 mil. Kč, v příštím roce
na pavilonu B budou náklady 2,6 mil.
Kč. Posledním bodem z této čtveřice
byla už jen „maličkost“ - výměna napá-
jecích kabelů u ZŠ Komenského. Práce
proběhne opět ve dvou letech: letos za
150 tis. Kč a napřesrok za 52 tis. Kč,
dodavatelem bude p. Žantovský. 

V bodu č. 18 se rada vrátila k řešení
křižovatky u kina. Byly předloženy 2
nabídky, z nichž si rada vybrala tu lev-
nější od firmy CROSS Zlín, která nabízí
zpracování studie za 45 tis. Kč. Násle-
dujících 6 bodů se týkalo pozemkových
a bytových záležitostí a nebyly čtenář-
sky zajímavé.

Další 3 body připravil odbor vnitř-
ních věcí: členů zastupitelstva v dalším
volebním období by mělo být opět 15,
do konce volebního období se od čer-
vence rada sejde 7x a zastupitelstvo dva-
krát, a v bodu č. 27 rada schválila pro-
gram jednání zastupitelstva.

V letošním roce dojde na opravu
střechy Muzea B. Hrozného. Po dvaceti
letech od rekonstrukce je třeba řadu věcí
opravit, vyměnit nebo natřít. Zakázku za
57 tis. Kč získal p. J. Ledvina - pokrý-
vačství. Dále se opakovaně projednával
odprodej majetku města, domku č.p.
1613 v Lomu. Předchozí dva zájemci
postupně od záměru ustoupili, a tak
uvolnili místo pro třetí v pořadí, paní
Bendlovou. 

Bod č. 33 byl zaměřen na energetic-
kou úsporu. Rada města poukázala na
nehospodárnost při vytápění objektů
v majetku města. Společnost Thermo-
servis z Nymburka, která obhospodařuje
plynové kotelny, připravila návrh na
modernizaci školských kotelen zlepše-
ním regulační techniky a jednoduchými
technologickými úpravami pro oddělení
částí budov, které mají odlišný režim
vytápění. Jako první přijde na řadu
kotelna v ZŠ Komenského, kde jsou
náklady (a tím i šance na úsporu) nej-
větší. Letos by se měly provést úpravy
za 190 tis. Kč a za stejnou částku
i v příštím roce. 

Body následující přinesly radním
drobnou radost: č. 34 - město obdrží 
125 tis. Kč z Fondu obnovy památek
Středočeského kraje, peníze jsou přís-
pěvkem na zhotovení kopie sousoší Ve-

nuše s malým Kupidem, č. 36 -
Ministerstvo životního prostředí přiděli-
lo městu 113,4 tis. Kč na zpracování pro-
jektové dokumentace parku U Křížku,
parku Lom - Třešňovka a ulici Zámecká.
Kromě toho byly přiděleny dotace obci
Semice na obnovu zeleně na návsi (39
tis. Kč) a obci Stará Lysá na obnovu
obecního sadu a hřbitova (70 tis. Kč).
Bodem č. 35 byla informativní zpráva
o řešení problémů, jak je zachytil osadní
výbor v Byšičkách. Posledním jednacím
bodem č. 37 byl seznam občanů, kteří
trvale bydlí v zátopových oblastech
města a jejich evidence je důležitá pro
záchranné práce při povodních.

Vzhledem k pokročilé hodině byla
závěrečná diskuse jen krátká, a tak mohl
pan starosta jednání ukončit. 

4. zasedání zastupitelstva města se
konalo 21. 6. 2006. Po tradičních úvod-
ních procedurách se zastupitelé s chutí
pustili do projednávání a schvalování.
Dobrá příprava podkladů, neobvyklá
shoda a jednota při hlasování způsobily,
že prvních 13 bodů bylo projednáno
během 20 minut. Všem bylo jasné, že se
čeká na bod č. 14 - návrh změny územ-
ního plánu, jak ji podala společnost
BDW LINE. O důležitosti bodu svědči-
la i přítomnost veřejnosti i Lysinu.
Úvodní slovo přednesl pan starosta,
který shrnul zásadní věci. Spalovna nyní
likviduje odpady, zařazené v kategorii N
(nebezpečné), jejich poměrně obsáhlý
seznam je obsažen ve schváleném pro-
vozním řádu. Asi 60 % je tvořeno
nemocničním odpadem. Novým zámě-
rem firmy je ekologická likvidace pra-
chových složí z demontované munice
z armádních skladů. Tento materiál však
v seznamu odpadů uveden není, a tak
spalovna musí zajistit studii EIA, o vlivu
na životní prostředí. Právě k tomu potře-
buje souhlasné stanovisko města o sou-
ladu s územním plánem. Na předcho-
zích dvou jednáních rady se členové
rady snažili přimět firmu, aby konkreti-
zovala očekávané přínosy pro město.
Těsně před zasedáním zastupitelstva
obdrželi jeho členové dopis, kde BDW
LINE předkládá návrhy. Pan starosta
konstatoval, že z hlediska ochrany
ovzduší by likvidace střelného prachu
byla pravděpodobně lepší, ale zároveň
vidí i rizika, která s sebou tato komodita
přináší: zajištění bezpečné dopravy
a skladování, ostraha areálu, zájem urči-
tých skupin obyvatelstva o tento materi-
ál. Návrh BDW LINE zatím neřeší
vyslovené pochybnosti a ani z finanční-
ho hlediska není takový, jak si rada
představovala. Vzápětí poté přednesl p.
Mgr. Tomek návrh, aby se vzhledem
k závažnosti věci dal prostor po veřej-
nost, kde by se lidé mohli vyjádřit.
Uvedený návrh podpořila i paní N.
Valentová, aby zastupitelstvo rozhodlo
až po tomto shromáždění, a tak se všich-
ni zastupitelé opět shodli všemi hlasy na
svolání veřejného shromáždění (podrob-
nosti v jiném článku). S tímto řešením
vyjádřili souhlas i přítomní občané.

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Následoval bod č. 15, úprava rozpo-

čtu na rok 2006. Pan starosta přednesl,
stejně jako v radě, podrobné zdůvodně-
ní změn. Rozpočet je opět vyrovnaný,
příjmy i výdaje se zvýšily o 4,1 mil. Kč
na 181,7 mil. Kč. Kromě vyjádření rady
je k dispozici i stanovisko finančního
výboru, který nový rozpočet podpořil.
Krátká diskuse nepřinesla žádný zvrat.
Z 13 přítomných členů zastupitelstva
jich 11 hlasovalo pro návrh, nikdo nebyl
proti, 2 se zdrželi.

Poté přišly na řadu 3 informativní
zprávy. První z nich podávala zprávu
o podané žádosti o dotaci na doplnění
kanalizační sítě ve městě. Žádost o dota-
ci na akce ve výši 25 mil. Kč byla pře-
dána na Státní fond životního prostředí.
Žádost je způsobilá k podpoře, ale pro
nižší bodové ohodnocení byla zařazena
do tzv. zásobníku projektů. Ing. Firman
vznesl dotaz, zda mohlo město přiděle-
né body ovlivnit - bude zodpovězeno
příště. Druhá zpráva informovala o ter-
mínech rady a zastupitelstva, jak bylo
předjednáno. Třetí zpráva se týkala
Byšiček a byla rovněž předjednána
v radě města. Posledními materiály, jež
vzali zastupitelé na vědomí, byly zápisy
z finančního výboru a velmi obsáhlý
materiál z kontrolního výboru.

Závěrečná diskuse k obecním záleži-
tostem byla rušná a pestrá - hovořilo se
opět ještě jednou o ukončení činnosti K-
centra, o problematice spalování střelné-
ho prachu, o úklidu komunikací ve sprá-
vě SÚS a čištění kanálů, o opravách la-

viček na náměstí B. Hrozného, s nastu-
pujícím létem roste rušení nočního klidu
v restauračních provozech. Ocenění
také došlo vymalování podchodu ČD
a petiční akce, již podepsalo celkem 
4 300 občanů nejen z Lysé nad Labem,
ale díky výstavě Natura Viva z celé ČR. 

Po schválení usnesení pan starosta
poděkoval přítomným za práci v I.polo-
letí, popřál všem hezké léto a příjemnou
dovolenou a následně zasedání ukončil.

13. jednání rady města se konalo
26. 6. 2006. Asi i díky vedrům byl ten-
tokrát program rozsahem poloviční.
Počáteční 4 body přeložil odbor školství
a kultury: rada schválila stravenky
Ticket Restaurant pro zaměstnance ZŠ
B. Hrozného s příspěvkem 15 Kč/za-
městnanec/oběd, stejná škola dostane
7,6 tis. Kč na sportovní soutěže dětí
„Velká cena Lysé nad Labem - Me-
moriál A. Semeráda“, fotbalisté TJ FC
Litol získají 33,7 tis. Kč z „povodňové-
ho“ fondu kraje na obnovu poničeného
hřiště, ZŠ Komenského nakoupí školní
lavice a židle od firmy Školičky z Prahy
7 za 120 tis. Kč.

V pátém bodu rada schválila přís-
pěvky z Charitativního fondu na letní
tábory pro 2 děti, celkem 3,3 tis. Kč.
Následující bod, přezkoumání hospoda-
ření příspěvkových organizací za rok
2005, byl projednáván za přítomnosti
interní auditorky paní Hanouskové. Po
delší diskusi vzala rada tento materiál na
vědomí. Další dva body již proběhly
v rychlejším tempu. Rada zrušila zadání

veřejné zakázky na komunikaci Na
Mlíčníku, protože každá z pěti nabídek
měla určité „mouchy“. Zakázka se
nebude zadávat jako celek na klíč, roz-
dělí se na část veřejného osvětlení, kde
se položí kabely v místě křižovatky
Růžová - Brigádnická, a na část komu-
nikace, kde se maximálně využijí již
vybudované vjezdy k rodinným dom-
kům. Tím se zakázka zlevní a dodavate-
lé mohou dodržet schválený rozpočet. 

V bodu č. 8 se projednával výkup
pozemku 471 m2 od soukromého vlastní-
ka pro odkanalizování Hrabanova. Po
několika letech se zdá, že byla nalezena
shoda. Výkup musí být schválen ještě
v zastupitelstvu. Další čtyři body se týka-
ly bytových a nebytových prostor a byly
projednány rychle a bez komplikací.

V bodu č. 13 se projednával návrh
pana T. Sedláčka, aby město kompenzo-
valo, finančně nebo směnou pozemků,
náklady, které p. Sedláčkovi vznikly
výstavbou inženýrských sítí a obslužné
komunikace. Rada tuto záležitost posu-
zuje již poněkolikáté. Nakonec rada
dospěla k jednotnému závěru, který
bude pan starosta tlumočit p.Sedláčkovi
písemně.

Body č. 15 až 17 proběhly bez kom-
plikací. Firma Mařík-Okna a dveře,
vymění 8 ks oken v MŠ Dráček, před-
pokládané náklady 52 tis. Kč. Tamtéž se
bude rekonstruovat elektroinstalace,
zakázku za 71 tis. Kč získala firma
Skořepa - elektroinstalace z Kamenného
zboží. Konečnou úpravu pozemků
v nové stavební lokalitě Švermova ulice

provede Prolys za 102 tis. Kč.
Posledním projednávaným bodem

bylo posunuté č. 14, žádost Tělo-
výchovného klubu (TK) Slovan
o finanční příspěvek na opravu sociál-
ních zařízení, kanalizační přípojky
a zpevnění vnitřní komunikace. Jednání
proběhlo za přítomnosti předsedy TK
pana Petra Jirsy. TK předložil loni na
podzim žádost na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Jak p. Jirsa při-
znal, příliš v úspěch nedoufali, a proto
ani případné nároky na finanční spoluú-
čast města neuplatňovali. Letos na jaře
však „motyka spustila“ a ministerstvo
přidělilo sportovcům dotaci 1,47 mil.
Kč s dvěma podmínkami: z vlastních
zdrojů sportovců musí být pokryto 30 %
nákladů a peníze musí být použity do
15. 12. 2006. Panu Jirsovi tak počáteční
radost vystřídala starost, kde zajistit 630
tis. Kč. Část pořídí z klubu a od sponzo-
rů, ale 400 tis. Kč by uvítal od města. Po
rušné diskusi si rada vyžádala projekto-
vou dokumentaci, aby město zkontrolo-
valo nákladové položky a případně
pomohlo s výběrovým řízením. K zále-
žitosti se rada vrátí během prázdnin, aby
zastupitelstvo mohlo začátkem září roz-
hodnout.

Na závěr jednání pak členové rady
vyslechli informace o změnách v práci
odboru dopravy. Postup ministerstva
dopravy vyvolává obavy, zda se všechny
systémové změny podaří zvládnout včas
a ke spokojenosti občanů. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem 

Pokračování ze str. 2

Finanční odbor informuje
Oznamujeme občanům, že

Město Lysá nad Labem uzavřelo
smlouvu o provádění exekucí
a jiné činnosti soudního exekutora
s Exekutorským úřadem za úče-
lem vymáhání pohledávek města
z důvodu neutěšené situace, zej-
ména za dlužníky: dopravních
a stavebních pokut, pokut ulože-
ných městskou policií a odborem
životního prostředí, za přestupky,
poplatky za svoz domovního

odpadu, poplatky za psy. Dále
bychom chtěli řešit dluhy na ná-
jemném a na neuhrazených půjč-
kách z fondu modernizace, na
výživném apod.

Upozorňujeme občany, že ná-
klady exekuce hradí dlužník
a minimální odměna exekutora
je 3000 Kč, i když se jedná
o pokutu nižší částky!

Ing. Ivana Polenová,
vedoucí finančního odboru

Upozornění  pro občany
Opět nastal čas dovolených,

a tak mi dovolte dát Vám několik
rad, aby Vaše dovolená a návrat
z ní proběhl bez problémů. Před
odjezdem z místa bydliště vypně-
te elektrický proud, vodu a plyn.
Nezapomeňte řádně uzavřít okna
a zamknout dveře. Domluvte se
známým nebo sousedem, aby
Vám vybíral poštu ze schránky
a občas se podíval na Váš dům
nebo byt. Ve svém vozidle nene-
chávejte žádné cenné věci, jako
např. videokamery, fotoaparáty,
kabelky apod. Nezapomeňte, že

Vaše auto není trezor. Před odjez-
dem na dovolenou si zkontrolujte
platnost dokladů. Od 1. 7. 2006
platí nový zákon o silničním
provozu, ve kterém jsou stano-
veny některé nové povinnosti
účastníka silničního provozu!!
Pokud pojedete na dovolenou na
kole, nenechávejte kolo bez dozo-
ru nebo neuzamčené.

Doufám, že Vám těchto několik
rad pomůže prožít dovolenou
a návrat z ní bez problémů .

Luděk Přibyl,
velitel MěP Lysá nad Labem

KVĚTY
10. celostátní výstava květin

13. - 16. 7. 2006

Odjezdy autobusů na výukové
lekce tanečních kurzů

19.00 hod z Litole od kapličky
19.03 hod od zastávky u nadjezdu
(Mírová ul.)
19.06 hod z Husova náměstí 
(od „Pohody“)
19.10 hod od restaurace 
„U Podkovy“ (ul. Kpt. Jaroše) 
19.15 hod od zastávky na sídlišti
19.18 hod ze zastávky v Benátecké
Vrutici

Odjezdy autobusů na prodlouže-
nou 28.10.

14.00 hod z Litole od kapličky
14.03 hod od zastávky u nadjezdu
(Mírová ul.)
14.06 hod z Husova náměstí 
(od „Pohody“)
14.10 hod od restaurace 
„U Podkovy“ (ul. Kpt. Jaroše) 
14.15 hod od zastávky na sídlišti
14.18 hod ze zastávky v Benátecké
Vrutici

Taneční kurz  9.9. - 16.12. 2006
Nabízíme ještě několik posledních míst pro dívky!!!

(Kapacita pro chlapce již vyčerpána, výjimečně lze ještě přihlásit celý pár.)

Upozornění všem přihlášeným:
Průkazky do tanečního kurzu je možno vyzvednout 

na Městském úřadě odboru kultury 
v týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2006.

(několikaminutové zpoždění se nevylučuje)
Autobus je možno použít i v případě, že nemáte zaplaceno dopravné, 

jednotlivé jízdné v ceně 10,- Kč zaplatíte paní Frankeové přímo 
v autobuse.
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Účast podle volebních okrsků:

Počet voličů Účast Počet odevzdaných Účast
celkem voličů platných hlasů v %

l. Byšičky 63 32 32 51
2. Dvorce 112 68 66 61
3. Kačín 1330 824 823 62
4. Sídliště 955 641 641 67
5. Sídliště 1.015 647 644 64
6. Zámek 155 117 116 75
7. Město 917 589 589 64
8. Město 756 533 530 71
9. Litol 1.444 952 951 66
Celkem 6.747 4.403 4.392 65

Počet hlasů podle jednotlivých stran a okrsků:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem

l. Strana zdravého rozumu 6 4 2 3 1 9 25
3. Balbínova poetická strana 5 1 2 1 1 5 15
5. Právo a spravedlnost 2 1 2 1 1 7
6. Nezávislí 3 4 4 4 4 6 6 31
8. Koruna Česká 2 1 3
9. ODS 16 26 358 249 244 30 288 227 445 1883
10. ČSSD 8 26 215 198 182 25 132 147 234 1167
11. SNK Evropští dem. 1 16 17 24 28 24 24 134
12. Unie svobody - Dem. unie 1 2 2 1 4 3 13
14. Pravý blok 5 1 4 1 1 1 13
15. 4 VIZE 1 1
18. Strana zelených 2 2 42 32 48 7 41 32 65 271
20. KSČM 4 6 112 97 72 25 41 58 87 502
21. Koalice pro ČR 2 2 1 5
22. Národní strana 1 1 2 1 2 5 12
24. KDU-ČSL 2 3 43 33 48 11 37 25 58 260
25. Nezávislí demokraté 2 11 3 5 2 8 4 6 41
26. Strana rovnost šancí 3 3 1 1 1 9 

32 66 823 641 644 116 589 530 951 4392

Irena Šťastná, vedoucí odboru vnitř. věcí

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v Lysé nad Labem

Vážení spoluobčané,
možná jste zaregistrovali, že

dne 2. 6. 2006 ČT l ve Večerníku
v 18.00 hodin uvedla záběry
z Domova důchodců v Lysé n. L.
s tím, že zde bylo prošetřováno
stejné podezření jako v případě
Domova důchodců ve Všestudech,
kde se zjistilo, že členka volební
komise rozdala některým senio-
rům jen volební lístky ODS.
Podobná informace o manipulaci

s volebními lístky v Domově
důchodců v Lysé nad Labem
proběhla i v jiných sdělova-
cích prostředcích. Bohužel to,
že se podezření nepotvrdilo,
již pro sdělovací prostředky
taková senzace nebyla, a proto
se tato informace skoro nikde
neobjevila.
Dovolte mi proto, abych celou

záležitost zrekapitulovala. Dne 2.
6. 2006 na základě podnětu z mi-
nisterstva vnitra bylo pracovníky
Krajského úřadu Středočeského
kraje prověřováno podezření na
manipulaci s volebními lístky
v Domově důchodců v Lysé n. L.
Do domova důchodců se dostavili
dva pracovníci Krajského úřadu
Středočeského kraje a jedna pra-
covnice Městského úřadu v Lysé
nad Labem, a protože do zahájení

voleb zbývaly již necelé dvě hodi-
ny, bylo dohodnuto, že se cca 130
obyvatelům DD rozdají v modré
doručovací obálce nové sady hla-
sovacích lístků. Přitom byla prove-
dena namátková kontrola hlasova-
cích lístků, které měli přítomní
senioři k dispozici a ani v jednom
případě se nezjistilo, že by v mod-
rých obálkách měli vložený pouze
hlasovací lístek jedné volební stra-
ny. Proto mluvčí kraje konstatoval,
že podezření se na místě neproká-
zalo a nikdo z obyvatel DD si na
nějaké neoprávněné manipulace
s volebními lístky nestěžoval.

Mohu odpovědně prohlásit, že
volby nejen ve volebním okrsku
č. 6, kam patří i Domov důchodců,
ale v celé Lysé nad Labem pro-
běhly v souladu se zákonem a bez
stížností, za což patří poděkování

všem členům okrskových voleb-
ních komisí. V souvislosti
s Domovem důchodců v Lysé n.
L. patří poděkování i pí Beníkové,
ředitelce, a všem jeho pracovní-
kům. Při všech volbách vyšli
městskému úřadu i okrskové
volební komisi vstříc a při realiza-
ci volebního práva v DD byli vždy
nápomocni.

Irena Štastná,
VO vnitřních věcí

Podezření z manipulace s volebními lístky 
v Domově důchodců v Lysé n. L. se neprokázalo

ODS získalo v našem městě 
cca 43 % hlasů,
ČSSD 27 % hlasů,
Strana zelených 6 % hlasů,
KSČM 11 % hlasů,
KDU-ČSL 6 % hlasů
Ostatní 7 % hlasů

Volební
machinace 
v Domově

důchodců na
zámku? Ne!
Okrsková volební komise č. 6

tímto sděluje, že podezření
o ovlivňování voleb našich senio-
rů nebylo ani v jediném případě
prokázáno!

Naopak organizace a průběh
voleb byly pečlivě připraveny,
a proto nemohlo dojít k jakékoliv
manipulaci s volebními lístky.
Tímto reaguji na článek z 3. 6.
2006 v Lidových novinách
a jiných sdělovacích prostředcích.

Za okrskovou volební komisi
ve složení: p. Faktor, pí. Cimbur-
ková, pí. Křížová, p. Majerech
a zapisovatelka pí. Bendová.

Jana Křížová

Foto: Bjorn Steinitz

Foto: Bjorn Steinitz

Foto: Bjorn Steinitz
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Město Lysá nad Labem - seznam
pejsků, kteří čekají na svého
nového pána

Pekingský palácový psík - č. 26
- fena, 2 roky,  barva bílá, černoh-

nědé znaky, hodí se k chovateli
znalého této rasy

Ovčák - č. 28
- fena, 3 roky, barva zlatá, kama-

rádský, vhodný k dětem
Kříženec špice a labradora - č.
29
- pes, 2 roky, barva zlatá, vhodný

do rodiny
Kříženec špice - č. 30
- pes, 3 roky, tricolor, vhodný na

zahradu
Kříženec špice - č. 34
- fena, 2 roky, rezavá, vhodná do

klidného prostředí

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 místěni i pejsci
z jiných měst a obcí, které si
můžete přijít prohlédnout. Doba
pro návštěvy útulku je PO - ČT
8,00 - 13,00, PÁ 8,00 - 12,00
a každou první sobotu v měsíci od
9,00 - 11,00 hodin.

Noví majitelé, kteří se ujmou
pejska z útulku, jsou osvobozeni
z platby (roční poplatek za psa) po
dobu dvou let. MěÚ Lysá n. L.
děkuje všem občanům, kteří pro-
jeví zájem o naše opuštěné pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

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

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma Remondis s.r.o, ul. Čapko-
va 598, Lysá nad Labem tel. 325 551 448. Podrobnější informace 
Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa majetku tel. 325 510 231.

referent SM Černá B.

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

kteří nechtějí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze zde
odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma a živ-
nostníky, kteří nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za úplatu.
Separační dvůr je umístěn v ul. Pivovarská naproti Hasičské zbrojnici
s touto pracovní dobou:
Po, St:  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 So:  9.00 - 12.00

referent SM Černá B.

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

3. sobota:
15.7.2006

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
za tratí 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

3. pondělí:
17.7.2006

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
18.7.2006

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
19.7.2006

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
20.7.2006

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
21.7.2006

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

Přistavování kontejnerů v měsících 
červenci - srpnu 2006 (podrobný přehled)

l. sobota:
5.8.2006

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

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

3. sobota:
19.8.2006

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
za tratí 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

3. pondělí:
14.8.2006

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
15.8.2006

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
16.8.2006

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
17.8.2006

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
18.8.2006

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

Přistavování kontejnerů v měsících 
srpnu - září 2006 (podrobný přehled)

l. sobota:
2.9.2006

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

Termíny údržby zeleně
druh činnnosti frekvence datum

Jarní vyhrabání trávníků 
v parcích (dle potřeby) 1 x do 30. 4.

Pletí a ošetření záhonů 5 x první do 30. 4.
druhé do 7. 6.
třetí do 15. 7.

čtvrté do 23. 8.
páté do 1. 10.

Sečení travnatých ploch - intenzivní 3 x první seč do 15. 6.
druhá seč do 30. 7.

třetí seč do 30. 9.

Sečení travnatých ploch - extenzivní 1 x do 30. 7.

Stříhání živých plotů 2 x první v červnu
druhé v září

Podzimní shrabování listí v parcích 1 x do 31. 11.
(záleží na počasí)
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Jak politika zasáhla do odborných věcí
Od počátku roku svádějí starostové

měst a obcí nerovný boj s minister-
stvem dopravy. Předmětem sporu je
zrušení zastavování rychlíků ve
Velkém Oseku, Lysé nad Labem,
Zdicích a Zbirohu od nového jízdního
řádu. Ministerstvo dopravy vše odů-
vodňuje novou koncepcí dálkové
dopravy. A take tím, že když dojde ke
zkrácení jízdní doby, budou vytvořeny
konkurenční spoje k dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, která má být otevře-
na koncem roku 2006.

V dopisu ministrovi dopravy se
uvádí: „Město Lysá nad Labem si
velmi cení železnice, která zde tvoří
významnou křižovatku. Uvědomujeme
si, jakou nesmírnou hodnotu v našem
městě máme. Proto se snažíme rozvoj
železnice v našem regionu maximálně
podpořit. Na rozsáhlé rekonstrukci
železniční stanice Lysá nad Labem
jsme se v posledních deseti letech
podíleli z rozpočtu našeho města část-
kou 53 mil. Kč. Na zajištění potřeb-
ných finančních prostředků se
významně podíleli zástupci našeho
města po několik volebních období

a zajistili dalších 75 mil. Kč. Zatímco
si v jiných městech budovali akva-
parky, sportovní haly a další kultur-
ní zařízení, naše město investovalo
do zaříze-
ní, které
slouží ne-
jen na-
prosté vět-
šině oby-
vatel měs-
ta, ale
i blízkému
městu Mi-
lovice a
o k o l n í m
o b c í m .
N e n í
m n o h o
měst, která
tak výraz-
nou finanční částkou podpořila roz-
voj železnice. Tento přístup minis-
terstva dopravy je pro nás nepocho-
pitelný a bereme ho jako výsměch
všemu našemu mnohaletému snaže-
ní. Moc nás to mrzí. Navíc to nejsme
ani schopni vysvětlit obyvatelům naše-

ho regionu, proč k tomu, v době rozši-
řování a zkvalitňování služeb v naší
železniční stanici, dochází. Toto téma
je obzvlášť citlivé před parlamentními

a především před komunálními volba-
mi.“

Odmítavý postoj ministerstva byl
důvodem ke vzniku Petice občanů
Lysé nad Labem a okolí za zastavová-
ní rychlíků v Lysé nad Labem ve stej-
ném rozsahu jako doposud. Pod Peticí

je více než 4 300 podpisů. Ve středu
24. května svým podpisem podpořil
oprávněné požadavky občanů i hejt-
man Středočeského kraje Ing. Petr
Bendl a jeho náměstek pro dopravu
Karel Vyšehradský. 

Za velkého zájmu médií a starostů
postižených měst uspořádal hejtman
v železniční stanici Lysá nad Labem
tiskovou konferenci, kde mimo jiné
konstatoval: „Ve Středočeském kraji
využívá obrovské množství našich
obyvatel železnici, která musí tvořit
páteřní dopravu a má naši podporu.
Není možné, aby jeden ministerský
úředník znepříjemňoval život tolika
tisícům našich spoluobčanů. My jsme
v Radě našeho kraje celou záležitost
projednali a vyjádřili podporu Petici
a tím oprávněným požadavkům obča-
nů. Písemně jsem vyzval ministra
dopravy o přímý zásah do podoby
návrhu nového jízdního řádu ve pro-
spěch zachování zastávek rychlíko-
vých spojů v současné podobě.“

Ministerstvo dopravy reagovalo tis-
kovou správou ze dne 24. 5. 2006: 

Ministerstvo dopravy připravilo
návrh objednávky železniční
dopravy pro období platnosti jízd-
ního řádu na r. 2006/2007.
Předběžný návrh bude projednán
s krajskými samosprávami s cílem
zachovat provázanost regionální
a dálkové dopravy a udržet sou-
časný standard kvality dopravní
obsluhy. 

V železničních stanicích Lysé
nad Labem a Velký Osek budou
i nadále zastavovat rychlíkové
spoje a ministerstvo dopravy je
připraveno v návrhu zohlednit
oprávněné požadavky tak, aby
konečný návrh dopravní dostup-
nost zajišťovanou železniční
dopravou dále zlepšil. Zneužití

projednávaného návrhu jízdního
řádu k předvolební agitaci pova-
žuje ministr dopravy Milan Šimo-
novský za jednání odporující
dobrým mravům.

Pravděpodobně volby do Posla-
necké sněmovny zapřičinily to, že
zůstalo jen u prohlášení.

Ve čtvrtek 6. 6. 2006 se o tom
přesvědčil starosta města Václav
Houštecký a člen petičního výboru
Ing. Miloslav Škoch, který odevz-
dal zbývající část petice. Zástupci
ministerstva dopravy jednali tak,
jako kdyby nebylo vydáno žádné
prohlášení a předána petice s více
než 4 300 podpisy, které podporo-
valy zastavování rychlíků ve stej-
ném rozsahu jako doposud. Pí-

semné stanovisko ministerstva
dopravy na zastavení pouze dvou
ranních rychlíků do Prahy s tím,
že dalších 30 rychlíků relace
Praha - Hradec Králové v Lysé
nad Labem projede, do města
zatím nedorazilo. Další jednání
v Praze absolvoval starosta Vác-

lav Houštecký a radní Ing. Karel
Otava s náměstkem ministra do-
pravy Ing. Vojtěchem Kocourkem.
Ten přislíbil v nejbližší možné
době návštěvu našeho regionu
a vyřešení celé situace v místě.

Ing. Karel Otava, radní města
Lysá nad Labem

Naše nádraží
V sobotu 10. června vyvrcholi-

la v Lysé nad Labem akce nazva-
ná Galerie v průvanu. Byla zamě-
řena na zkrášlení podchodu
a ostatních prostor nádraží.
Stovky návštěvníků si tam sami
pod dohledem odborníků mohli
vymalovat obrázky podle předem
daných témat i vlastních nápadů.
Cílem bylo zapojit co možná nej-
víc lidí všech věkových skupin, od
malých dětí v doprovodu rodičů,
školáků až po seniory. Pozornost
veřejnosti se tak obrátila k palči-
vému problému vandalismu.
Mladí organizátoři včele s vyso-
koškolským studentem Janem
Kořistou na tento projekt získali
dotaci z nadace Roberta Bosche
a finanční spoluúčast města a Čes-
kých drah. Na dlouhodobé přípra-
vě a realizaci se podíleli učitelé ze
škol v Lysé nad Labem, malíři
a odborníci z řad veřejnosti.
Cílem celého snažení bylo, aby
lidé získali k nádraží osobní vztah
a aby současně zmizela lhostej-
nost, která ničení společného pro-

středí umožňuje. Po celý den byl
zajištěn bohatý doprovodný pro-
gram. Nutno konstatovat, že se
pilotní projekt vydařil. Lze jen
doufat že bude příkladem pro
další města, kde jsou veřejné pro-
story ničeny vandaly. 

Více informací je k dispozici na
adrese: www.lysa.nl/galerie-v-pru-
vanu/ Organizátoři jsou připravení
poskytnou informace jak vypraco-
vat projekt a získat potřebné finan-
ce na realizaci. Všem, kteří s na
této významné akci podíleli, patří
poděkování za obětavou práci
a čas, který této veřejně prospěšné
činnosti věnovali.

Ing. Karel Otava,
radní města Lysá nad Labem

Lysá nad Labem a Velký Osek o rychlíky nepřijdou

Hejtman Ing. Petr Bendl při podpisu petice. Za město vystoupil
radní Ing. Karel Otava

Na zasedání zastupitelstva
města dne 21. 6. 2006 se projedná-
val velmi citlivý bod pro celé
město: Spalovna nebezpečných
odpadů požádala o změnu územní-
ho plánu. Důvodem je to, že spa-
lovna by chtěla ekologicky likvi-
dovat střelný prach, který vzniká
po demontáži vyřazené armádní
munice. Doposud se munice likvi-
duje za nemalé prostředky v SRN.
V případě získání této zakázky by
společnost BDW LINE s.r.o. ušet-
řila finanční prostředky ze státního
rozpočtu a také by byla schopna
dodávat odpadní teplo obyvatelům

sídliště. Návrh na změnu územní-
ho plánu je také podložen nabíd-
kou finančního příspěvku pro
město; o výši se ještě bude jednat.
Členové zastupitelstva usoudili, že
problém je natolik závažný, že by
se k němu měla vyjádřit široká
veřejnost. Proto uložilo svolat
veřejné jednání, které se bude
konat v pondělí 4. 9. 2006 od 17
hodin v městském kině na Hu-
sově náměstí. V případě změny
bude veřejnost informována v do-
statečném předstihu.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Spalovna žádá změnu 
územního plánu
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KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM

ČERVENEC - SRPEN
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

Další informace a rezervace vstupenek
na www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

otevřeno: po. - pá. od 17 hod. 
(v so. od 16 hod. v ne. od 15 hod.) 

vracení DVD každý den do 20 hod.
půjčování DVD každý den 
do 23 hod. (ne. do 22 hod.)

◆ Pohodlný výběr DVD z katalogů při
sklence vína nebo šálku kávy.

◆ Nové tituly každý týden. 
◆ Půjčovné: 40 Kč / DVD.
◆ Dlouhá otevírací doba.

◆ Další informace, výpůjční řád,
průkazky na baru Kino Café Baru.

K I N O ,  H U D B A ,
D I V A D L O ,  V Ý S T A V Y

ČERVENEC

pá. 7.7. od 19:00
SOCHAŘSKÁ DÍLNA 

před kinem 
AMATÉRSKÉ FILMY v kavárně kina

so. 8.7. od 18:00
Capote - FILM

Film o spisovateli Trumanu Capote, 
který se proslavil knihou Chladnokrevně,

založenou na skutečné události vyvraždění
kansaské rodiny. 

od 20:00
Psychohlína - KONCERT  

AMATÉRSKÉ FILMY v kavárně kina

ne. 9.7. 15:00
Cesta do pravěku 

- FILM PRO MALÉ I VELKÉ - ČR, 93 min.
Dobrodružný film, ve kterém se čtyři 

zvídaví kluci vydávají na výpravu do dávné
minulosti. Projekt vznikl za finanční 

podpory MěÚ Lysá nad Labem 
a Středočeského kraje

pá. 14.7. 21:30
Šifra mistra Leonarda

USA, 2006, 148 min.
Film podle světového bestselleru o šifrách,

symbolech a tajemných vraždách. 
V hlavních rolích Tom Hanks a Audrey

Tautou.

so. 15.7. 21:30
Účastníci zájezdu

ČR, 2006, 113 min.
E. Holubová, B. Klepl, P. Liška, K. Fialová

se vydávají za hranice všedních dnů.
Adaptace románu Michala Viewegha.

ne. 16.7. od 15:00 hod.
Účastníci zájezdu 

- v kině na Husově nám. - ČR, 2006, 113 min.
E. Holubová, B. Klepl, P. Liška, K. Fialová

se vydávají za hranice všedních dnů.
Adaptace románu Michala Viewegha.

st. 19.7. 21:30
Zkrocená hora

USA, 2005, 133 min.
Homosexuální romance o dvou kovbojích,

oceněná osmi oscarovými nominacemi.

pá.-so. 21.-22.7. 21:30
Jak se krotí krokodýli

ČR, 2005, 112 min
Jirka Mádl v nové komedii M. Poledňákové

ne. 23.7. od 15:00 hod
Divočina 

- v kině na Husově nám. - USA, 2006, 94 min.
Nový animovaný film pro celou rodinu

z produkce studia Walt Disney. 

st. 26.7. 21:30
Scary movie 4

USA, 2006, 83 min.
Těšte se na parodie filmů Válka světů, Million

Dollar Baby, Zkrocená hora nebo Saw.

K O N C E R T

pá. 28.7. 20:00
Neřež - letní kino 

Jádro skupiny tvoří zakládající členové
legendárních Nerez - Vít Sázavský a Zdeněk
Vřešťál. Vedle nich v současné sestavě figu-
rují baskytarista a zpěvák Filip Benešovský
a bubeník David Uher. Pro zvuk kapely je
charakteristický mužský trojhlas a velice

nápaditá instrumentace, která využívá jak
klasický zvuk akustických kytar, tak i basky-

tary, kontrabasu, violy, perkusí a dalších
bicích nástrojů. Skupina Neřež se dokázala

vymanit z pout žánrové škatulky „folk“
a oslovuje široké spektrum diváků. 

Předprodej 160 Kč, na místě 180 Kč

so. 29.7. 21:30
Tráva

USA/N, 2006, 109 min.
Parodie na film, který před sedmdesáti lety
varoval před nebezpečnými účinky marihu-
any. Zesměšňuje tehdejší naivní způsob pro-

pagandy. Film bláznivý, šílený, ulítlý
a místy ohromně vtipný.

ne. 30.7. od 15:00 hod.
Doba ledová II: Obleva 

- v kině na Husově nám. - USA, 2006, 91 min.
V pokračování animovaného hitu z roku

2002 se vracejí mamut Manfred, lenochod
Sid a šavlozubý tygr Diego.

SRPEN

st. 2.8. 21:00
Satan přichází

USA, 2006, 110 min.
Horor: Proroctví je jasné. Znamení jsou
nezpochybnitelná. 6. dne, 6. měsíce, roku

2006 přijde jeho den.

pá. 4.8. 21:00
Šifra mistra Leonarda

USA, 2006, 148 min.
Film podle světového bestselleru o šifrách,
symbolech a tajemných vraždách. V hlav-
ních rolích Tom Hanks a Audrey Tautou.

so. 5.8. 21:00
V jako vendeta

USA/VB/N, 2005, 132 min.
Adaptace slavného komiksu je stylovou

podívanou se sympatickým hrdinou, masko-
vaným teroristou, který se postaví fašistické-

mu režimu vládnoucímu v Británii blízké
budoucnosti.

ne. 6.8. od 15:00 hod.
Za plotem 

- v kině na Husově nám. - USA, 2006, 83 min.
Další film pro celou rodinu z dílny Dream

Works, kteří přivedli na svět Shreka, Příběh
žraloka nebo Madagaskar.

st. 9.8. 21:00
Všechno nejlepší

ČR, 2006, 93 min
Nová česká komedie ze současnosti 

v hlavní roli s V. Preissem vypráví o tom, 
co všechno se může stát, když si chcete

pořádně užít narozeniny.

pá. 11.8. 21:00
Rafťáci

ČR, 2005, 104 min.
„Snowborďáci“ Mádl s Kotkem 

vyrážejí na vodu.

so. 12.8.
Romský festival 

- Pořádá SDRUŽENÍ ROMSKÝCH
OBČANŮ

ne. 13.8. od 15:00 hod
Rafťáci

- v kině na Husově nám. 
ČR, 2005, 104 min.

„Snowborďáci“ Mádl s Kotkem 
vyrážejí na vodu.

st. 16.8. 21:00
Bestie Karla

USA, 2005, 99 min.
Příběh vražednice českého původu Karly
Homolky a jejího manžela, kteří mají na
svědomí brutální smrt několika mladých

dívek. Na motivy skutečné události.

H O G O  F O G O
F E S T I V A L :  

AFRIKA

pá. 18.8.
AFRIKA - přednášky, výstava,

koncerty, filmy o Africe 

so. 19.8.
Sto zvířat - KONCERT letní kino

Skupina STO ZVÍŘAT působí na domácí
hudební scéně již bezmála 15 let. Za tu
dobu si získala respektované postavení

a oblibu fanoušků svým originálním žánro-
vým zařazením kombinujícím prvky jamaj-
ské ska music s dalšími, více či méně sou-
sedícími žánry, netradičními texty Tomáše

Belka a mnoha divadelně - hudebními hap-
peningy. Poslední album NIKDY NIC
NEBYLO vyšlo 2,5 roku po předchozí,

úspěšné desce Ty vole, na základní škole.
Projekt vznikl za finanční podpory MěÚ
Lysá nad Labem a Středočeského kraje

ne. 20.8. od 15:00 hod
Auta 

- v kině na Husově nám. 
USA, 2006, 116 min.

Láska prochází pedálem. Animovaný film
pro celou rodinu.

st. 23.8. 21:00
Tristan a Isolda

USA/VB/N, 2006, 125 min.
Stovky let stará legenda o nešťastné lásce

anglického rytíře a irské princezny se
dočkala zdařilého filmového zpracování.

so. 26.8.
Šporkovy slavnosti

ne. 27.8. od 15:00 hod
Divočina 

- v kině na Husově nám. - USA, 2006, 94 min.
Animovaný film pro celou rodinu z produk-

ce studia Walt Disney. 

st. 30.8. 21:00
Silent Hill

Japonsko, FR, USA, 2006, 127 min.
Děsivý film, který diváka straší po vzoru

klasických japonských hororů.

pá. 1.9. 20:00
Garfield II

v kině na Husově náměstí
USA, 2006, 80 min.

Všemi milovaný kocour, odjíždí do Evropy.

Změna programu vyhrazena

Dovolujeme si Vás pozvat na 
výstavu fotografií MVDr.

Jana Kořínka

Léto v Lysé
nad Labem
očima MVDr. 
Jana Kořínka

6. 6. 2006 - 31. 8. 2006
Nejen Ti, kteří viděli první část

nazvanou Jaro v Lysé 
nad Labem očima MVDr. Jana

Kořínka rádi navštíví 
ve vstupní chodbě budovy
bývalého augustiniánského

kláštera tuto druhou část cyklu 
nazvaného ČTVERO
ROČNÍCH OBDOBÍ.

Státní okresní archiv Nymburk 
se sídlem v Lysé nad Labem 

Vás všechny srdečně zve

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 besedu s paní 
PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma:

Toulky českou
minulostí

- Slované

Beseda se koná v úterý
5. září 2006 v 16.30 hodin

Vstup ZDARMA!

Všichni jste srdečně zváni!

Vzpomínka na
P. J. Vojáčka
Odbor školství a kultury MěÚ

se obrací na všechny čtenáře
Listů:

Prosíme o zapůjčení fotografií
a vhodných materiálů do připra-
vované monografie o čestném
občanovi města Lysé nad Labem
panu katechetovi P. J. Vojáčkovi.
Osobní vzpomínky (i podepsané),
jsou vítány. Po pořízení kopií vám
budou materiály vráceny.
Materiály ponechejte proti podpi-
su na odboru školství a kultury.



26. VIII. 
ZÁMEK

10.00 troubená Svatohubertská
mše za doprovodu Loveckého hor-
nového tria a Chrámového sboru
u sv. Jana Křtitele 
- k obědu můžete ochutnat Špor-

kovské menu v restauraci
Gurmán, U krále Václava, U Bílé
labutě 

12.30 - 13.00 koncert Hasičské
dechovky na nám. B. Hrozného 
13.00 průvod z náměstí B.
Hrozného na zámek 
13.30 - 17.30 zámecké slavnosti
za účasti:
● hraběte Šporka a jeho rodiny 
● členů Řádu sv. Huberta 
● členů mysliveckých spolků ze

širokého okolí 
● Městské historické gardy

z Brandýsa n. L. 
● šermířské skupiny Corporal 
● historického Střeleckého klubu

SPORCK 
● taneční skupiny Ambrosia 
● folklórních souborů Šáteček

a Dykyta
● Šporkova tria
● pěveckého sboru FONTÁNA

při ZŠ B. Hrozného 
● rakouské muziky STELLA

GRASS 
● lyského dětského tanečního

souboru Khosnoro 
● lyských baráčníků 
● Loveckého hornového tria
● Chrámového sboru u sv. Jana

Křtitele 
● 21.00 tůň a louka čarodějnic,

šporkovská divadelní scéna
a nápoj lásky

Kyvadlová autobusová doprava -

odjezdy od 18.00 do 19.30, první

spoj z Litole od kapličky se

zastávkou na Husově náměstí -

cukrárna, další jen z Husova nám.

Z Byšiček odjezdy mezi 22.30 až

23.30. Vstupné 30,- Kč, parkovné 

10,- Kč.

Kostel sv. Jana Křtitele
v době od 13.00 - 18.00 je možné
navštívit nově rekonstruovaný
kostel s prohlídkou a hudebními
vystoupeními
● 14.30 varhany - zpěv J.

Mikušek a jeho host
● 15.30 sborový zpěv VOX

NYMBURGENSIS
● 16.30 mladí hudebníci ZUŠ F.

A. Šporka Lysá n. L.
● 17.30 hudba pro všechny

Polabské muzeum - Muzeum B.
Hrozného

● 10.00 - 16.00 prohlídky s vý-
kladem 

Vstupné na všechny akce je dobro-
volné.

Součástí bude i bohatý program
pro děti, výcvik dravců, tradiční
tržiště s ukázkami lidových řeme-
sel a občerstvením. V průběhu
slavností budou hrabětem Špor-
kem předány ceny za historickou
soutěž.

26. VIII. 
NÁVES BYŠIČKY

● od 18.00 výčepy a občerstvení,
● 19.00 rakouská muzika STEL-

LA GRASS
● 19.30 country muzika Druhej

dech s Láďou Weyrostkem,
představení herců, FABIEN -
mystický tanec s ohňovými
vějíři 

V případě špatného počasí bude
o uskutečnění obou akcí rozhod-
nuto do 11.00 hodin.
Informace na tel. číslech: 
604 706 535 nebo 602 620 151.

2. IX.
CYKLOVÝLET:

Na hranici Čechů, Zličanů
a Pšovanů. Navštívíme Tři cha-
loupky, zdymadla, potok Vejmola,
Císařskou kuchyni, Polabiny (tůně
na starém Labi - s občerstvením),
břístevskou kapli, Bříství, přerov-
ský zámek a okolo 14. hod. bude
připravena zabíjačka U Kotápišů
s folklórním programem.
Sraz v 8.30 v Litoli u kapličky,
návrat z Přerova individuální.
Přihlášky u pí. Labutové
v Městské knihovně se zápisným
120,- Kč, uzávěrka 29. 8. 2006!!!
Počet účastníků omezen. 
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

6.6.-31.8. Léto v Lysé nad Labem očima MVDr.Jana Kořínka
Výstava fotografií v okresním archivu

6.7. Slavnost k památce Mistra Jana Husa
18,00 hod ve dvoraně Evangelického sboru

HOGO FOGO FESTIVAL

7.7. 19,00 hod Sochařská dílna před kinem na Husově nám.,

amatérské filmy

8.7. 18,00 hod CAPOTE - film

20,00 hod Psychohlína - koncert

9.7. Slavnosti Labe
15,00 hod v areálu Veslařského klubu 

13.-16.7. Výstava Květy
Výstaviště

28.7. NEŘEŽ
Koncert v letním kině

12.8. Romský festival
Letní kino v zámeckém parku

HOGO FOGO FESTIVAL

18.8. AFRIKA 
- přednášky, výstava, koncerty, film o Africe

19.8. Sto zvířat
Koncert v letním kině

26.8. Slavnosti hraběte Šporka

2.9. Cyklovýlet v sousedství Šporkova panství

5.9. Toulky českou minulostí - Slované
16,30 hod Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou v MěK

16.-17.9. Dny evropského dědictví

30.9. Stromy v mýtech a pověstech
Výlet

7.10. koncert Sen noci na Čihadlech  
zámek Bon Repos

21.10. Stromy královské
Beseda v MěK

28.10. výsadba stromů

19.11. varhanní koncert k výročí naroz. W.A.Mozarta

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

na www.otomtoje.cz.

Šporkovy slavnosti 2006

Blahopřejeme
Citát: „Kdo neumí odpouštět, boří most, 

po kterém bude muset sám přejít, 
protože každý člověk potřebuje 
odpuštění.“      

Lord Herbert

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

narozeniny v měsíci červnu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Božena Šmídová

paní Antonie Černíková
pan Jaroslav Štrobach

85 let
paní Ludmila Minaříková

paní Antonie Lučíková

91 let
paní Marie Pillerová

95 let
paní Aloisie Šubrtová

96 let
pan Václav Stolejda
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Pyžamová párty
V pátek 2. června 2006 večer

začala jedna z akcí, které pořádá-
me pro naše nejvěrnější čtenáře za
odměnu. Tentokrát to bylo vý-
hradně jen pro čtenářky.

Pyžamovou párty jsme zahájily
v 18 hodin a po seznámení dívek
s programem jsme hned začaly
s prvním bodem, a to přípravou
občerstvení. Dívky byly rozděleny
do tří skupin, kterým byl přidělen
úkol: připravit jeden druh poma-
zánky a nazdobit jí chlebíčky. Jak
dokazují fotografie, slečny jsou
hotové kuchařky, neboť i pozdější
ochutnávka dokázala, že se jim
jejich výtvory povedly a hlavně
i velmi chutnaly. Následně se
účastnice párty začaly připravovat
na módní přehlídku - výběr gar-
deroby, účes a make up dopadl
skvěle! Po ní si dívky zatančily
a zasoutěžily si v tanečních krea-

cích. Když se dostatečně vyřádily,
odlíčily se, nasadily si masky,
přesněji řečeno pleťové.... 

Vyzkoušely si své znalosti
v lekcích slušného chování. Po
půlnoci jsme si při pojídání pop-
cornu a sušenek pustily romantic-
ký film, po jehož skončení jsme se
odebraly ke spánku. První dívky
vstávaly s kuropěním a po vydatné
a zdravé snídani se jim ani nechtě-
lo domů. Městská knihovna

Dětský den

Dne 27. 5. 2006 jsme pro děti
uspořádali na farní zahradě dětský

den. Na tuto akci byly zvány
všechny děti z Lysé nad Labem
a okolí. I přes nestálé počasí chce-
me poděkovat všem dobrovolní-
kům a všem dětem i rodičům, kteří
na tuto akci přišli a pomohli nám
společně vytvořit milou atmosféru
po celé sobotní odpoledne. Na dět-
ském dni jsme kromě soutěží, jako
je skákání v pytli, házení na ple-
chovky, podlézání sítě po žíněn-
kách a chytání papírových rybiček,
mohli zažít i velké závody. Jednalo
se o ojedinělé závody šneků.
Každé dítě mělo svého šneka.
Úkolem bylo, aby děti nějakým
způsobem nalákaly své šneky, aby
došli co nejdříve do cíle. Cílem
celého dětského dne bylo nejen
užít si společně odpoledne, ale děti

mohly také
udělat radost
kamarádům
z dětského
d o m o v a
v Milovicích.
Každé dítě
mohlo zasa-
dit do květi-
náče ky-
tičku, o kte-
rou se nyní
budou starat
děti z dětské-
ho domova
v Milovicích.
Všem, kteří
přišli, děku-
jeme a na ostatní se budeme moc
těšit příští rok. Za pořadatele Lenka Šípková

Beletrie pro dospělé:
Ženská vydrží víc než člověk - P.

Frýdlová, Strašidelný dům - V. Woolf,
Olomoucký bestiář - V. Vondruška,
Stopa - P. Cornwell, Bubny Berberů -
Z. Šmíd, Vodopády- J.C. Oates,
Poslední templář - R. Khoury, ..., Třetí
přání 3 - R. Fulghum, Cesta svobody
(válečná) - D. K. Robbins, Odrazový
můstek - T. Clancy, Smrtící samota -
L. Gardner, Bratrstvo tajných hrobů -
L. Valerián, Noční hlídka - S.V.
Lukjaněnko, Michelangelův zápisník -
P. Christopher, Sedmikostelí - M.
Urban, Paní Dallowayová - V. Woolf,
Uvolněte se podruhé - J. Kraus,
Poslední kmotr - M. Puzo, Arciděd-

kové - M. Kubátová, Chuť lásky - S.
Brown, Báječný rok - M. Viewegh,
Hudlaři - E. McBain

Naučná lit. pro dospělé:
Cestami Trollů - cestopis, 8 dílů

Technického slovníku naučného,
Filosofický slovník, Jak se bude vaše
dítě jmenovat, Co pít, když , Sekačky,
Idioti na plavbě kolem světa - cestopis,
Královské milenky, Receptář na každý
den, Toulavá kamera 2, Golf, Vaříme s
Bleskem, Prosím, stručně - V. Havel,
Saša Rašilov, Po stopách thrillerů
Dana Browna, Nejslavnější bombardé-
ry, 1000 traktorů, Slavné romány 20.
století

Beletrie pro děti: 
Zasněžená stezka - B. Bryant,

Divočina - W. Disney, Eldest - Ch.
Paolini, Deník Melanie  Martinové - C.
Weston, Nejkrásnější pohádkové pís-
ničky, Andělé noci - L. Lanczová,
Malý Vlk a Bystré Očko - V. Faltová

Naučná lit. pro děti: 
Pekelné zvuky, Spartakus a jeho

chrabří...., Kouzelnická škola, Otřesná
zemětřesení

Literatura v originále: 
O. Wilde: The Picture of Dorian

Gray, O. Wilde: The Happy Prince, S.
Leacock: The Perfect Love`s Guide,
H. Merville: Bartleby the Scrivener, El
coyote y el tlacuache.

VHS
Ostatní - Elizabethtown, Horor:
Prokletí.

DVD 
Komedie - Hrubeš a Mareš, Co je šep-

tem..., Láska přes internet, Lepší
pozdě nežli později, Můj auťák Brouk,
Ochránce.
Napětí - Kurýr 2, Jméno růže.
Historické - Popravčí. 
Fantastická - Catwoman. 
Ostatní - Pýcha a předsudek.

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

Výsadba květin pro děti v Dětském
domově Dětský den v plném proudu
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SDO Tyl - 150 let
To není slovní hříčka na tři písmena

ani to není snaha pobavit čtenáře luště-
ním jejich významu. Je bohužel nutno
přidat ještě jedno slovo, také na tři -
BYL. Ano nerado se to vyslovuje, to
smutné konstatování TYL - BYL. Vy
věrní, vzácní diváci si jistě umíte před-
stavit jaké by byly rozsáhlé oslavy,
celý festival vybraných her, pravděpo-
dobně s hostováním některého
z význačných umělců. To by nebyl
problém, bez jediného haléře dotace,
vždyť Tyl byl bohatý spolek divadel-
ních ochotníků. Jeden z 36 členů
Kruhu vítězných souborů, sdružených
do ÚMDOČ (Ústřední matice divadel-
ních ochotníků českých), kterých bylo
v republice na tisíce. Zase se vtírá to
smutkem prosáklé slůvko „bylo“. Je to
nesmírná škoda nejen v Lysé nad
Labem, ale vlastně v celé zemi ochot-
nická divadla, až na výjimky prakticky
nežijí.

Tyl je ale také jedna z lehkých
látek, lehčí je mušelín nebo některé
současné syntetické materiály. Ale tyl
obarvený na černo je smutečním závo-
jem, který jako by pokrýval slavnou
minulost podstatné části kultury ve
městě. To nezavinila televize ani

mnohé různé přehrávače, to je v sou-
časnosti neřešitelný stav. Ve slově
divadlo se skrývá pojem dívat se, něco
zajímavého a krásného vidět, samo-
zřejmě i slyšet, a tak zaujmout diváka.
To je velmi náročné. A naše obecen-
stvo bylo náročné, ale s širokými zna-
lostmi - lze tedy obdobně opakovat po
Mozartovi „naši diváci nám rozumě-
li“. Asi se teď bude někdo ptát, proč
se, když to bylo tak dokonalé, při sou-
časných možnostech nepokračuje. To
skutečně nelze. Není kde, na čem,
s čím, dokonce ani s kým, snad jedině
by bylo ještě pro koho. Zkusme se
společně ohlédnout. V továrně
u Vichrů bylo výborné loutkové diva-
dlo. Mělo na 300 loutek, převážně
25 cm vysokých. Technicky dokonale
vyřešené. Hlavně však nadšené lidi
kolem něho - vodiče, zvukaře, osvět-
lovače, ale také herce, režiséry, drama-
turga a pak ovšem také vděčné diváky,
děti i dospělé. Pro ty velké večerní
představení, kdy velmi dobře rozumě-
li textům v jinotajích - byla válka, ale
i hodnoty, když do děje loutek zpívali
členové Národního divadla. Válka,
přesto však múzy nemlčely. V tom
něžném loutkovém pro děti byl takový

kašpárek někdy víc než rodiče.
Zvláště pak na velkém jevišti hotelu,
kde byl skutečný, živý. Ten děti bavil,
učil je, radil moudře i vesele. Dokonce
i babičky z doprovodu se uměly smát,
nebo jim vyhrkly slzy, když z jeviště
zazněla utajovaná bolest.

Divadla byla zavřená, směl být jen
občas kulturní večer ve stísněných
podmínkách. V tom se hrálo pásmo
z „Benátské maškarády“. V té se lhář
Lelio vydává za markýze Asdrubala.
Harlekýn slibuje Kolombíně: „Však
ono se to všem falešným Asdrubalům
nakonec pěkně spočítá“. Sál zabouřil.
Byl tam ale také zaprodanec, donašeč.
Takže se muselo posléze v Brandýse
na kulturním dozoru dokazovat, že je
to originál, text schválený cenzurou.

Nadšení diváci však věřili, že
„Harlekýnům, Kolombínám bude svět
zase náležet“. Bláhově jsme tomu
věřili.

Skutečně po válce se stal Tyl páteří
veškeré kultury ve městě. Bylo neuvě-
řitelné všeobecné nadšení, nejen v kul-
tuře. Příkladně od nepaměti byla od
radnice hliněná, udusaná, dolů se sva-
žující plocha, kde bývaly trhy. Lidé
klekli a celé vydláždili a zbudovali
zvýšenou terasu. Nebo divadlo. Hrálo
se v létě na různých místech, pro příle-
žitost provizorně upravených. Jeden
z režisérů, ne právě uznávaný, hledal
v zámecké zahradě vhodný prostor.
Našel příznivé údolíčko se skupinou
smrků nad ním. Nadchli se pro to
ochotníci, ale i ti druzí. Krumpáče,
lopaty, kolečka a do kopce se vozila
hlína, až vznikl malý amfiteátr. Pak
jeden z nadšených příznivců vyvrtal
do terénu stovky děr na sloupky pod
sedadla. Jiný dal z domova přivézt
prkna, a tak vzniklo hlediště pro 900
sedících a nahoře víc než 100 stojících
diváků. Jiný mecenáš měl na břehu
Labe chatku, ze které se stala osvětlo-
vací kabina. A dál skupina příznivců
rozebrala v Milovicích v táboře barák,
jaké byly v koncentrácích. Polovina se

postavila na hřišti na písku pro příští
školu a z druhé vznikla prostorná
šatna, sice už sešlá, ale stojí dosud
u zdi. Ta se hroutila, a tak se záměrně
část vylámala a postavily schody jako
vchod pro herce.

Nelze vyjmenovat všechny členy
„Tyla“, kteří se aktivně podíleli na
všech inscenacích, bylo jich trvale 100
až 120. Tedy alespoň jako připomínku
jména režisérů těsně před válkou, ve
válce a vzápětí po ní - PhMr. Norbert
Chleborád, ředitel Komers, František
Zadák, Václav Makovec, František
Klajzner, Vlasta Tuzarová, Rudolf
Severa, Vladimír Heler, Jaroslav
Petrýdes a režisérky dětských her paní
Beranová a Švarcová. Také nelze pro-
vokovat, aby se to celé vrátilo do
původního stavu. Ani už dnes není
možné se ptát, kam zmizelo to celé
vybavení, kulisy, rekvizity, látky, prak-
tikábly, dekorace, kde je to zařízení
jeviště, provaziště, kruhový horizont, 
3 opony, propadla a prostor pro
orchestr a vůbec ten dokonale akustic-
ký sál s klenutým stropem, galerií,
bustami buditelů, prostě ta krásná dvo-
rana hotelu Král.

V té absolutně akustické síni, kde
stačilo i šeptat, účinkovali s ochotníky
mnozí význační profesionálové, kteří
získávali hlediště svojí dokonalou
jevištní mluvou. Jak tenkrát jinak
znělo, když třeba „Kníže českého
jeviště“, jak byl nazýván Eduard
Kohout, tu recitoval své slavné mono-
logy a jeho tiché „Ó rcete k čemu,
k čemu očí mám…“ ve srovnání
s dnešní často drmolivou výslovností
s módně polknutým koncem slov.

Nelze ani vyzývat mladé, aby se
pokusili opět rozdmýchat ten žár, co
tak nezištně sálal do naplněného hle-
diště. Pokud však by se přece jen našla
skupina nadšenců, pak nezbývá, než
jim přát v rámci 150. výročí TYLA,
divadelnické „Zlomte vaz“.

šonda

1. Psohlavci
Pan režisér Zadák byl na invalidním vozíku, a přesto uměl připravit pěkná před-
stavení. Nejčastěji hry se zpěvy a tanci, případně v té době oblíbené operetky, ale
také náročné historické hry, jako právě Psohlavce s mnoha herci.

2. Fidlovačka
Ten, kdo v té době něco znamenal, snažil se, ač neuměl mluvit německy. Proti tomu
na slavnosti pražských ševců se mluvilo jen a jen česky. Když v Tylově hře slepý
Mareš u nás v podání Františka Komerse zpíval „Kde domov můj“, celé hlediště
stálo ve velkém dojetí. Na snímku náhodně přichází muž a tím možno porovnat
celkovou velikost i 12 cm vysoké „fidlovačky“ se ševcovskými nástroji.

3. 650 let
Uprostřed války se připravilo velkoryse 650. výročí povýšení Lysé na město.
Obdobný projekt do té doby nikdy nebyl, ale ani v příštích letech ne. Na louce
s mírným sklonem od severního křídla zámku stála důkladná letní scéna. Na té
bylo několik her SDO Tyl, ale také Studia Národního divadla. Skutečně důstojné
oslavy.
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4. Úsměvy a kordy
Také takto se hrálo divadlo ve válce na nádvoří kláštera, nyní
Státního archivu. Podium bylo z prken položených na sudech, tak
jako kdysi se hrálo u kočovných společností. Celé si svépomocí
postavili z tylovského „Studia mladých“. Žádný materiál nebyl
v Tylu problém, tedy ani úsměvy a kordy.

6. Bakus
I to byl Tyl, ve prospěch hasičů uspořádána masopustní slavnost Bakus. Vydařila se,
13 000 platících diváků a bezmála 1 000 učínkujících ve staročeských krojích.
Průvod jde kolem zdi sokolského letního cvičiště a zastavuje „U Chloupků“ stejně
jako u dalších hostinců k vyslechnutí hrané scénky. To kdyby bylo na „Šporka“.

7. Večer tříkrálový
Slavný autor si předepsal
celou dlouhou řadu proměn.
Na naší Letní scéně to bylo
řešeno v poetických náznacích,
květ orchideje naznačoval dům
Olivie, její vějíř místo schodiš-
tě, velká bomboniéra jako
náměstí, kostky domina a alea
další stoupání, obrovské pře-
sýpací hodiny vchod věčného
času atd.

8. Vodákův červenec
Ve vstupu vysázel zámecký zahradník znak festivalu z květin. Dále na sérii
panelů byly reliéfní kostýmy od antiky až po bidermaier. Stylizované pylony
vedly diváka do hlediště a večer rozsvíceny zpět domů.

9. Poprask na Laguně
Rozverná hříčka, se kterou Tyl byl na několika zájezdech, se všude
líbila. Už byla televize, a diváci žádali opakování s tím, že ten náš
„Poprask“ byl daleko nejlepší, a to i ti na zájezdech.

10. Radúz a Mahulena
Pro tuto křehkou a líbeznou hru je nutná pevná skála v pohoří Magury. Byla
kašírovaná, ale tak, že se po ní mohlo stoupat, a nahoře byla pak přikována
Runa. Do jemných zvuků hudby a textů byl slyšet potůček prodírající se kap-
radím. To nebyl naturalismus, jen vyhověno půvabu hry.

5. Podskalák
Kdyby zašlo Podskalí,
Čechové by plakali.
Chudý, ale svérázný lid.
Do zeleně zasazená
světnice z Podskalí
Další scény na malých
jevištích vlevo a vpravo.
Hlediště se brumendem
přidávalo k písničkám.

11. Tvrdohlavá žena
Krásná typicky tylovská báchorka pro děti i pro dospělé. Hrála se několikrát na různých
místech, také na festivalu v Kutné Hoře k Tylovu výročí v tamním krásném kamenném
divadle. Snímek nemůže vyjádřit, jak působivé bylo, když po „požáru“ duté trámy dout-
naly. Scéna byla oceněna právě za realistickou realizaci.

12. Noc v Hlubokém
Na veliké peci umož-
ňoval mlynář v Hlubo-
kém ohřát se a odpoči-
nout unaveným party-
zánům. Netušil zprvu,
že je mezi nimi i pro-
radný zrádce Ferlež.
Hra byla vysoce ceně-
na na přehlídce v Ústí
nad Orlicí.
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Galerie v průvanu. A co dalšího?
V sobotu 10. června jsme

v Lysé společně vyzdobili nádraž-
ní podchod. Malovat přišlo skoro
tisíc lidí. Akce byla vyvrcholením
rok připravovaného dobrovolnic-
kého projektu Galerie v průvanu.
Měla mimo jiné vzbudit zájem
o veřejné prostory a zodpovědnost
za ně.

Celý záměr by se nezdařil bez
obrovské práce, úsilí, nadšení
a podpory mnoha lidí. Děkujeme
srdečně žákům, studentům, vyu-
čujícím a vedením všech lyských
škol a školek, kteří připravovali
a účastnili se. Vřele děkujeme za
podporu lidem z ČD, knihovny,
Městského úřadu a Nadaci
Roberta Bosche. Děkujeme všem
lidem, firmám a institucím, kteří se
ochotně podíleli na administrativ-
ním zázemí, kultuře, logistice

a technice, propagaci, výtvarné
stránce a zabezpečení.

Akce se uskutečnila díky zapo-
jení malých i velkých a neoceni-
telné široké spolupráci. A stejně
mohou následovat i další záměry:
Zažili jste tentokrát, že změna je
možná a společnými silami může-
me pohnout sebevětší věci?

Máte-li nápady co udělat příště,
nenechávejte si je pro sebe. Jako
první krok je můžete napsat v ČD
centru na nádraží, v knihovně
nebo jako komentář na stránkách
Galerie: www.lysa.nl/galerie-v-
pruvanu/. (Tam najdete také další
snímky.) Pak už stačí jen dát se
dohromady a začít nový projekt.
Rozdíl mezi snem a cílem je čin.

Za Galeristy 
Jan Kořista a Václav Šubrta
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Na přelomu dubna a května
letošního roku se uskutečnila expe-
dice Českých radioamatérů na
turecký ostrov Kosrelik, který se
nachází ve Středozemním moři
mezi Tureckem a Kyprem. Členem
reprezentačního týmu, skládajícího
se ze špičkových operátorů, byl
také Ing. Karel Otava (OK1DG)
z Radioklubu Lysá nad Labem.
Další účastníci byli Slávek
(OK1TN), Ondra (OK1CDJ),
Zdeněk (OK1FIA) a Mirek
(OK2VZE). Expedice na neobydle-
ný ostrov, ze kterého ještě nikdy
nikdo nevysílal, byla netrpělivě
očekávána radioamatéry celého
světa. Vše bylo dlouhodobě a pečli-
vě připravováno ve spolupráci
s naší ambasádou v Ankaře, kde je
v současnosti velmi aktivní radioa-
matér Pavel (OK1MU). Výhodou
bylo, že manžel paní velvyslankyně
Václav (OK1DAA) je také radioa-
matér. Oba pečlivě prozkoumali
terén a ostrovy na jihu Turecka
a zajistili příslušná povolení turec-
kého Ministerstva spojů. Byla při-
dělena speciální volací značka
TB0DX a také byla informována
policie v regionu, kam moc
Evropanů nepřijede. 

Našim úkolem bylo přepravit
trubkové stožáry, antény, elektro-
centrály, vysílače a neskutečné
množství dalšího potřebného mate-
riálu. A tak jsme jednoho dne vyra-
zili plně naloženým automobilem
na 3 500 km vzdálený ostrov. První
část cesty vedla přes Slovensko,
Maďarsko do srbského Bělehradu,
kde jsme využili pohostinství naší
ambasády. Odpočatí jsme brzy ráno
pokračovali přes Bulharsko, po
neskutečně rozbitých dálnicích
a silnicích, do Turecka. Díky anté-
nám na střeše, které vypadaly snad
jako nějaké lešení, jsme na všech
hraničních přechodech byli v pode-
zření, že jedeme na Balkán za

prací. Velkým pomocníkem byl
diplomatický pas jednoho ze členů
expedice. Po dokonalé tříproudé
dálnici jsme v Istanbulu překonali
Bosporský průliv a vjeli do Asie. Po
20 hod. jízdy z Bělehradu nás přiví-
tala tří milionová Ankara. Po odpo-
činku na naší ambasádě následova-
lo oficiální přijetí v rezidenci čes-
kých diplomatů na Ataturk Bulváru.
Po nezbytném zápisu do pamětní
knihy a slavnostním obědě se paní
velvyslankyně Eva Filipí velmi
zajímala o expedici. Dlouze se dis-

kutovala i další témata. Na pořad
přišel i Bedřich Hrozný, rodák
z Lysé nad Labem, který prováděl
vykopávky 250 km východně od
Ankary a rozluštil klínové písmo
Chetitů, původních obyvatel této
části Turecka. 

Po doplnění zásob jsme jednoho
rána vyrazili na 750 km vzdálené
jižní pobřeží Turecka. Ankara leží
v nadmořské výšce 900 m a teplota
byla pouhé 3 st.C. Po 8 hodinách
jízdy nehostinnou krajinou jsme
dosáhli pohoří Taurus, jehož více
než 3 500 m vysoké vrcholky byly
pokryté sněhem. Další cesta vedla
do průsmyku a pak dále nádherným
kaňonem, bohužel plným kamionů,
do přímořské nížiny, kde bylo letní

počasí a končila sklizeň pomeran-
čů, citrusů a dalších plodin. Po 11
hodinách jízdy jsme uviděli cíl naší
cesty, ostrov Kosrelik. 

Rybáři v přístavu byli plni oče-
kávání, jak si přivydělají převozem
materiálu a expedičního týmu na
ostrov. Nastala ale první komplika-
ce. Z ničeho nic se objevili dva
Turci v sáčkách, byli hrozně důleži-
tí, a přestože jsme měli potřebné
dokumenty, zakázali rybářům pře-
vést nás s tím, že nemáme povolení
Ministerstva kultury. Dotčený ost-

rov je prý posvátný a svým poby-
tem bychom ho prý zneuctili.
Nastalo dvouhodinové vyjednávání
mobilním telefonem přes naši
ambasádu. Přijel i velitel policie
tohoto regionu, který o nás věděl
měsíc dopředu a nakonec se posta-
ral o naši přepravu na ostrov s tím,
že budeme pod policejním dohle-
dem.

Asi se nelze vesničanům divit, že
nás podezírali. Už jen proto, že se
někdo trmácí 3 500 km autem, veze
vysílače, počítače, antény a elektro-
centrály, nechá se přepravit na
opuštěný ostrov, aby tam 4 dny
pálil benzin a navazoval radioama-
térská spojení bůhví s kým. 

Druhý den, za úmorného vedra,

jsme postavili dvě pracoviště sestá-
vající ze stanů, vysílačů, zesilova-
čů, antén a elektrocentrál. K expe-
dici patří také vlajky států, které se
zúčastnily. Velmi jsme dbali na to,
aby česká nebyla větší než turecká.
Přesto se stalo, že česká na druhém
pracovišti vlála výš a byla viditel-
nější než turecká. Netrvalo dlouho
a téměř mezinárodní konflikt řešila
osobně paní velvyslankyně ze
750 km vzdálené Ankary po mobil-
ním telefonu. Všechny vlajky
musely dolů a povolena byla pouze
turecká. Jiná vlajka znamenala, že
ostrov byl obsazen. Až tady jsme si
uvědomili, jak horká půda je v této
části Asie. Pochopitelně vše ovliv-
ňuje pouhých 80 km vzdálený
Kypr, který je rozdělen na řeckou
a tureckou část.

Potom to začalo. Když jsme se
pod značkou TB0DX objevili na
radioamatérských pásmech, nastalo
hotové peklo. Neskutečné množství
radioamatérů z celého světa mělo
zájem navázat spojení se vzácným
ostrovem. Během čtyř dnů nepřetr-
žitého provozu jsme navázali 
19 000 telegrafních a fonických
spojení a na další tisíce amatérů se
nedostalo. V elektrocentrálách jsme
spálili 300 l benzínu. Naše tajné
přání, navázat alespoň 10 000 spo-
jení bylo vysoce překročeno.
Expedice se tak z celosvětového
hlediska stala velmi úspěšnou
a překonala všechna očekávání.
Byla to vzorná a úspěšná reprezen-
tace České republiky.

Po čtyřech dnech provozu nás
čekala dlouhá cesta domů s dobrým
pocitem dobře odvedené práce
a spojená se šťastným návratem. 

Více najdete na internetových
stránkách: www.okdxf.cz (klik-
nout na anketa Turecké IOTA 
ostrovy.

Ing. Karel Otava

Úspěšná reprezentace České republiky
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Vážená paní starostko, vážený
pane starosto,

v lednu letošního roku jsme
prostřednictvím EDD rozesílali
všem obcím Středočeského kraje
informaci o pokračování krajské
soutěže „My třídíme nejlépe“.

Vzhledem k tomu, že ne všech-
ny obce službu EDD využívají,
dovolujeme si Vás informovat
i touto cestou o vyhlášení již 2.
kola této soutěže, o které získáte
další podrobnosti a kompletní
informace též na www.stredoces-
ke-odpady.cz.

Naší snahou i nadále zůstává
především další prohloubení
informovanosti a podpora zájmu
veřejnosti o správné nakládání
s odpady, které pozitivně ovlivňu-
je úroveň životního prostředí, ve
kterém žijeme.

Věříme, že ty obce, které se
spokojily v 1. kole pouze s for-
mální účastí v této soutěži, se nyní
svými výsledky v třídění komu-
nálních odpadů připojí k těm
obcím, které jsou v soutěži úspěš-
né.

Soutěž je opět určena pro
všechny obce Středočeského
kraje, které jsou zapojeny do
systému EKO-KOM.

Protože účastníci soutěže
budou hodnoceni pouze na zákla-

dě dat ze čtvrtletního písemného
výkazu o vytříděném, využitém
a odstraněném množství a druzích
komunálního odpadu zasílaném
jednotlivými obcemi společnosti
EKO-KOM, a.s., je nezbytné tento
dokument vyhotovit a předat vždy
v řádném termínu.

Zasílaná data budou prověřová-
na zástupci Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s.

Soutěžící obce jsou stejně jako
v 1. kole soutěže rozděleny na
čtyři typy podle počtu obyvatel
tak, aby se vyloučilo ovlivnění
výsledků velikostí obce:
I. typ obec do 499 obyvatel
II. typ obec s 500-1999 obyvateli
III. typ obec s 2000-10 000 oby-
vateli
IV. typ obec nad 10 000 obyvatel

Hodnocena bude jednak celko-
vá výtěžnost odděleného sběru
využitelných komunálních odpadů
(sklo. papír, plasty) v kilogramech
na obyvatele obce za dané časové
období, jednak bude zvlášť hodno-
ceno i třídění jednotlivých komo-
dit.
Hlavní kategorie

Celková výtěžnost sběru všech
využitelných složek (papír, plast
a sklo) na jednoho obyvatele (v kg
za dané časové období)
Vedlejší kategorie

Celková výtěžnost sběru papíru
na jednoho obyvatele (v kg za
dané časové období) Celková
výtěžnost sběru plastů na jednoho
obyvatele (v kg za dané časové
období). Celková výtěžnost sběru
skla na jednoho obyvatele (v kg za
dané časové období).

V letošním roce budeme hod-
notit čtvrtletí čtyři. Začneme
posledním čtvrtletím loňského
roku a dále už budeme pokračovat
s hodnocením výsledků roku
letošního, a to do třetího čtvrtletí,
které bude posledním, jež může
rozhodnout o celkovém umístění
Vaší obce. Ostatní pravidla i prin-
cipy soutěže se nezměnily.

Výsledky hodnocení budou
průběžně zveřejňovány na www.
stredoceske-odpady.cz, vždy cca
do dvou měsíců po ukončení kaž-
dého čtvrtletí.

Po ukončení soutěže, tj. k 30. 9.
2006 a jejím vyhodnocení, budou
vyhlášeny celkové výsledky
a vítězným obcím předány výher-
ní ceny na slavnostním odpoledni,
o jehož konání budete poštou a e-
mailem informováni v druhé polo-
vině měsíce listopadu tohoto roku.
Výherní ceny pro obce ve všech
kategoriích:
1. místo pro všechny typy obcí
- čtyřdenní odborně - kulturní

návštěva Neapole pro jednu
osobu

- sběrné nádoby na tříděný sběr
- peněžní poukázka v hodnotě 

10 000 Kč
- diplom
2. místo pro všechny typy obcí
- sběrné nádoby na tříděný sběr
- peněžní poukázka v hodnotě

5000 Kč
- diplom
3. místo pro všechny typy obcí
- sběrné nádoby na tříděný sběr
- peněžní poukázka v hodnotě

2500 Kč
- diplom

V případě jakýchkoli dotazů
k soutěži se můžete obrátit na
pořadatelskou agenturu Monte
Cristo s.r.o., Praha, monte@
cristo.cz, kontaktní osobou je 
sl. Alena Bauerová, e-mail: alena.
bauerova@cristo.cz.

Vážená paní starostko, váže-
ný pane starosto,

věříme, že Vaše obec svojí
účastí a snahou o dosažení co nej-
lepších výsledků v této soutěži
přispěje ke zvýšení úrovně ochra-
ny životního prostředí ve Stře-
dočeském kraji.

S pozdravem

Ing. Vilém Žák, náměstek
hejtmana Středočeského kraje

Krajská soutěž „My třídíme nejlépe“

Toto setkání proběhne v areá-
lu stadionu TK Slovan v Lysé
nad Labem v sobotu 26. 8. nebo
2. 9. 2006 v odpoledních a večer-
ních hodinách (přesný termín
a čas bude stanoven po rozlosová-
ní nového ročníku krajských fot-
balových soutěží) a v jeho rámci
se uskuteční přátelské fotbalové
utkání s bývalými hráči Bohe-
mians Praha a následné společné
posezení. Na něm si jeho účastní-
ci připomenou nejen bohatou
sportovní a společenskou historii
STÁRNOUCÍ GARDY, ke které
bude zpracován samostatný alma-

nach, ale zamyslí se i nad součas-
ností a budoucností celého fotba-
lového klubu.

Výbor STÁRNOUCÍ GARDY
na toto výroční setkání srdečně
zve všechny své stávající, ale pře-
devším bývalé členy, a rovněž tak
všechny své příznivce.

Podrobnější informace poskyt-
ne pan Jiří Drahokoupil (tel.: 325
551 908, zam. 973 206 266) nebo
pan Ing. František Gregar (tel.:
325 551 830, mob. 721 230 816)
a budou před konáním tohoto set-
kání zveřejněné ve vývěsní skříň-
ce fotbalového klubu.

Stárnoucí garda hráčů 
si připomene 30. výročí svého vzniku

Profireal, a.s. přijme zprostředkovatele finančních 
půjček pro oblast Lysá nad Labem a okolí

Nabízíme: žádaný a dobře prodejný produkt, kompletní zaškole-
ní, motivační programy, zázemí stabilní a úspěšné společnosti.

Pro info volejte: 321 719 730 nebo 737 174 020 p. Kubeš
www.profireal.cz

Kurzy snižování nadváhy
Zkuste změnit svoje stravovací návyky pod odborným vedením společnosti

STOB zaměřený na snižování nadváhy.
Začínáme od září v Lysé n. L., Nymburce a Čelákovicích.

Přihlášky si můžete vyzvednout v prodejně Lindex - Lysé nad Labem 
nebo v Milovicích v prodejně textilu p. Čepičková.

Kontakt: tel. 325552333, 775246033, 737032526

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

10. ročník fotosoutěže
na tato témata:

1. Vodní živly   2. Exotika   3. Portrét

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

Autoři nejúspěšnějších fotografií ve všech kategoriích 
budou odměněni peněžními poukázkami na nákup zboží dle 
vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem, 
nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:

1. místo 2.000,- Kč   2. místo 1.000,- Kč 
3. místo 500,- Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2006 na MěÚ Lysá n. L., 
odbor kultury, pí.Alena Frankeová. Fotografie, které získají cenu,
se autorům nevrací, ostatní bude možno vyzvednout po vyhlášení

vítězů na odboru kultury pouze osobně.
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Náš Domov důchodců se zúčastnil
hned prvého dne oslav tohoto vzácné-
ho jubilea. Svou účastí se takto odmě-
nil mateřské školce, za její snahu uči-
nit radost všem obyvatelům Domova
důchodců.

Jejich vystoupení byla vždy pečlivě
připravena a zanechala v nás ještě
dlouho vzpomínky.
Nejinak tomu bylo
i v tomto jejich
slavném dni. Svůj
podíl na výborné
náladě mělo i hřejí-
cí slunce. Již jízda
vzorně čistým
novým sídlištěm,
rozkvetlou zelení,
ve které se utápěly
barevné činžáky,
učinila na nás
dojem!

Vstup do zahradního areálu školky
byl jeho pokračováním, znásobený
vůní rozkvetlého jasmínu a jiných
kytiček. Pěkně velké atrapy krávy
jsme se až lekli. Jen ji podojit!

Upřímné uvítání uvnitř školní
budovy bylo dojemné. Přišly i dvě
zástupkyně z Městského úřadu. Paní
místostarostka Marcela Chloupková
a paní PaedDr. Věra Bodnárová za
odbor školství a kultury s umně upeče-
nou mašinkou a pro každé dítě se sáč-

kem dobroty.
Pokračování bylo na zahradě.

Vystoupení bavičů, zpěvačky Inky
Rybářové a pana Dendy Rybky, ještě
více rozproudilo hravost 68 dětí. Ale
nejen hravost!

Ukázaly nám své schopnosti. Jen
jedna z nich - jaký vitamín je v ovoci

a zelenině? Všichni věděli, že je to
vitamín C. Na ukončení dvou hodino-
vého programu byl zasazen 1 stromek.
Tu zapracovala paní ředitelka
Jaroslava Černá se svým 10členným
kolektivem. Každá zasypala připrave-
nou jámu lopatkou zeminy. 

Pohoštěni výbornými koláčky jsme
nasedli do auta. Jak mnoho se změnilo
od našeho dětství. Ku prospěchu dětí!

Terezie Procházková,
Domov důchodců

40 let mateřské školy
Mašinka 

Ve dnech 29.5.- 2.6.2006 jsme
se zúčastnili mezinárodního stu-
dentského setkání v rámci projek-
tu Regionální identita - evropská
identita, které se konalo v němec-
kém Radebergu.

V rámci tříletého projektu, na
kterém pracujeme spolu s Hum-
boldt Gymnasium Radeberg
(SRN), Obchodní akademií
Bratislava (Slovensko) a Stewar-
ton Academy (Skotsko, Velká
Británie), se zamýšlíme nad tím,
zda existuje evropská identita a jak
ji definovat.

Loňské setkání všech škol se
konalo v Bratislavě a v příštím
školním roce se chystáme do
Skotska.

Naše cesta, na kterou se vy-
dalo sedm studentů prvních a dru-
hých ročníků, se uskutečnila za
finančního přispění Města Lysá
nad Labem, kterému bychom
touto cestou rádi poděkovali za
podporu.

Na místo jsme se dopravili vla-
kem a po příjezdu byli studenti
ubytováni v hostitelských rodi-
nách.

Od úterý do čtvrtka jsme pak

v místním gymnáziu pracovali ve
skupinách. Nejdříve jsme se
navzájem seznámili s průběžnými

výsledky projektu, na kterém stu-
denti pracovali celý školní rok. Ty
se týkaly národní identity jednotli-
vých zúčastněných států. Poté
jsme se snažili dobrat definice
společné evropské identity, tedy

charakteristik, které mají naše
národy v Evropě společné.
Vytvořili jsme leták, který shrno-

val naše dosavadní zjištění a defi-
nici Evropanství. Vypracovali
jsme také prezentaci v programu
Power Point a dokumentární film
o celém projektovém týdnu.
V závěru jsme společně napláno-

vali činnosti na poslední, třetí pro-
jektový rok.

Kromě práce na projektu jsme
se zúčastnili také poznávacího
výletu do Drážďan. Zde se o nás
v roli průvodců starali studenti
z německé školy a výklad si 
připravili kromě němčiny i v ang-
ličtině. Dále jsme si prohlédli
hrad v Radebergu a navštívili
místní exportní pivovar. Hostitelé
si pro nás také připravili sportov-
ní hry a grilování na školní zahra-
dě.

V pátek ráno jsme opět cesto-
vali vlakem do Drážďan. Tady
jsme strávili dopoledne a poté
pokračovali vlakem zpět do Lysé
nad Labem.

Všichni účastníci měli možnost
nejen procvičit si komunikaci
v cizím jazyce a projektovou práci
ve škole, ale hlavně získali nové
přátele a zblízka nahlédli do živo-
ta obyčejných rodin v cizí zemi,
což je možná největším přínosem
celého projektu.

Už se všichni těšíme na práci
v příštím roce a hlavně na cestu do
Skotska. 

Vlasta Sloupová, OA

Setkání v Radebergu

Pro uvedení do děje - bodem květno-
vého zasedání ZM bylo mimo jiné
schvalování rozdělení dotace pro organi-
zace pracující s dětmi. Při té příležitosti
pan zastupitel upozornil na skutečnost,
že ne všechny děti ve městě jsou spor-
tovními typy, nehrají fotbal, nejsou
organizovány v Junáku či jiné mláde-
žnické organizaci ani se nezajímají
o rybářských sport. Jsou to například
děti, které se zajímají o některou ze
zájmových činností nabízených LŠU.
Tyto děti jsou z určitého hlediska diskri-
minovány, neboť na svoji činnost dlou-
hodobě nedostávají od města žádný přís-
pěvek. Cílem jeho upozornění bylo, aby
se úřad zamyslel nad touto okolností
a odstranil diskriminaci těchto dětí. 

S tímto zásadně nesouhlasím, proto-
že tyto děti nejsou diskriminovány. Pan
zastupitel srovnává věci nesrovnatelné.
V kroužcích a klubech se dobrovolně
bezplatně věnují dětem a mládeži
dospělí. ZUŠ, jejímž zřizovatelem je
město, má své zaměstnance - učitele,
kteří za svou práci pobírají plat. Město,
jako zřizovatel, do škol všech typů
investuje každoročně nemálo peněz
(výčet investic bude v některém z příš-
tích čísel). Samozřejmě město investuje
do svého majetku, ale tak vylepšuje
podmínky, ve kterých se dospělým
s dětmi lépe pracuje. Na rozdíl od
finanční pomoci klubům a spolkům,
kde se teprve v posledních letech

pomohlo zatím některým z nich vylep-
šit leckdy katastrofální stav jejich záze-
mí. Z každoročního vyúčtování, které
předkládají kluby a spolky nevyplývá,
že by se peníze ukládaly do majetku
dětí. Zakoupené dresy, míče nebo
kopačky zůstávají majetkem klubu,
alespoň taková byla pravidla dotace,
a právě vzhledem k vyšší pořizovací
ceně je dědí další generace. Pokud
tomu tak není, o čemž mi není nic
známo, ať je konkrétní případ oznámen,
prošetřen kontrolním výborem a zjištěn
skutečný stav. V ZUŠ je možnost zapůj-
čení hudebního nástroje začínajícím
muzikantům. Žáci ZUŠ platí pravidelně
školné. Dle informace ze školy vím, že
děti ze sociálně slabších rodin mají
úlevu na školném, event. školné platí
rozděleně po menších částkách.
Dokonce některé děti jsou nadobro
zproštěny od placení školného! Zde
záleží samozřejmě na rodičích, zda
školu o úlevu požádají. 

Dále umělecké aktivity děti mohou
rozvíjet i v kroužcích keramiky a zpěvu,
které jsou organizovány na všech
základních školách za téměř sporadický
poplatek. Na ZŠ B. Hrozného se připra-
vují malé mažoretky. 

Rozhodně si nemyslím - a nejsem
sama - že jde o diskriminaci některých
dětí. Každý talent má možnost se proje-
vit, když má nadání, chuť a trpělivost.

Marcela Chloupková

Vím, že není nejšťastnějším způsobem psát 
vyjádření na vyjádření, ale neodpustím si krátkou

reakci na bod 1) vyjádření zastupitele města
p. Sedláčka v červnovém čísle Listů.
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MO Českého rybářského svazu
spolu s Rybářským klubem v Lysé
nad Labem pořádaly v sobotu 3.
června ke Dni dětí tradiční rybář-
ské závody pro děti a mládež.
Letos se konal již jubilejní desátý
ročník. 

Na rybníku Okrouhlík za klu-
bovnou MO ČRS se sešlo 35
místních mladých rybářek a rybá-
řů. Svatý Petr nám však jako vloni
vůbec nepřál. Dlouhotrvající
extrémně studené počasí odradilo
od závodění jak některé pravidel-
né účastníky, tak bohužel i ryby,
které tvrdošíjně odmítaly žrát vše-
možné nabízené dobroty. 

Kategorii mladších žáků nako-

nec vyhrál Marek Zeman výko-
nem 74 cm nalovených ryb,
o nejmenší možný rozdíl (pouhý
jeden centimetr!) skončil druhý
Martin Bureš, třetí místo obsadil
Ondra Holan. V kategorii do 15 let
to klukům ukázala Petra
Davídková. Zvítězila výkonem
119 cm, další místa obsadili Vašek
Zeman a David Laube. 

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

Výsledky rybářských závodů
dětí a mládeže 

Lysá nad Labem 
a Polabské variace

Možná jste se při přečtení nad-
pisu zamysleli nad tím, co má
Lysá nad Labem společného
s nějakými Polabskými variace-
mi? Co to je zase za novinku? 

Ne, nelekejte se. Není to nic
nového. Někteří z Vás se vlastně
s variacemi setkáte již čtvrtým
rokem. Jediné co je nové, je sou-
hrnné označení všech kulturních,
poznávacích a environmentálně
zaměřených akcí pod společný
název. 

V roce 2006 jsme do Polab-
ských variací zahrnuli:
- Dny evropského dědictví,

jejichž centrem bude nově zre-
konstruovaný kostel Narození
sv. Jana Křtitele. K této příleži-
tosti pro vás na sobotu 16. září
připravujeme výstavu dokumen-
tů, prohlídku interiéru kostela
a představení varhan. Odpoledne
zakončí besedou na téma
Barokní kultura v Čechách
prof. Pavel Preiss. V neděli 17.
září odpoledne zpřístupníme již
podruhé zvonici kostela,

- výlet pod názvem Stromy
v mýtech a pověstech uskuteční-
me v sobotu 30. září. Tentokráte
však nepojedeme na kolech
a nebudou to stromy ledajaké,

- oproti jiným létům
jsme zařadili tra-
diční podzimní
koncert na zámek
Bon Repos. Zá-
jemci budou moci v sobotu 
7. října vyslechnout loveckou
hudbu v rámci koncertu Sen
noci na Čihadlech,

- ke Dni stromu jsme kromě výle-
tu připravili besedu se zajímavý-
mi hosty. Besedu s názvem
Stromy královské uslyšíte
v Městské knihovně v sobotu 21.
října,

- tradiční výsadba stromů, tento-
kráte netradičně, se uskuteční
v sobotu 28. října,

- závěrem vzpomeneme v neděli
19. listopadu W. A. Mozarta,
jehož výročí narození uctíme
varhanním koncertem. 

Jak sami vidíte, Polabské varia-
ce jsou poměrně různorodé, a tak
doufáme, že se s vámi na některé
z akcí setkáme. 

Závěrem patří poděkování
Městu Lysá nad Labem a Středo-
českému kraji, bez jejichž finanč-
ní pomoci by nebylo možné akci
v takovém rozsahu uskutečnit.

za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda

Motto: „Příroda, lodě a radost
z koupání“ 

U příležitosti Slavností Labe je
na neděli 9. 7. 2006 od 15.00
hodin až do podvečera (cca 19.00
hodin) v areálu Veslařského klubu
Lysá n. L. v Litoli připraveno kou-
pací odpoledne. 

Jako v předcházejících čtyřech
ročnících, i letos připravilo občan-
ské sdružení LYSIN spolu s odbo-
rem životního prostředí akci
zaměřenou k ochraně řeky Labe.
Naší snahou je lidi prostřednic-
tvím této akce ztotožnit více než
dosud se „svou“ řekou. Tato for-
ma navazování vztahu ke svému
domovu může následně přispět ke
zvýšení životní úrovně a k ochra-
ně polabské krajiny. Lidem okouz-
leným přírodou bychom chtěli
zprostředkovat sympatický obraz
Labe a jeho krajiny. A v ne-
poslední řadě by tento den měl být
poděkováním všem lidem, kteří se
zasloužili o to, aby se v průběhu

uplynulých let ze špinavé stoky
stala řeka, ve které je možno se
koupat.

Oproti předcházejícím rokům
bude program rozšířen o zasvěce-
ný výklad k veslařským lodím
a seznámení se s činností a úspě-
chy Veslařského klubu Lysá n. L.
za uplynulý rok. 

V rámci pátého ročníku slav-
ností je pořadateli vyhlášena sou-
těž o nejoriginálnější plavidlo
a koupací úbor. Registrování sou-
těžících bude zahájeno v 15.00
hodin. Modely se veřejnosti před-
staví v 15.30 hodin a na vítěze
čeká sladká odměna.

Odpoledne bude zakončeno
stylově. Táborákem s hudebním
doprovodem zkušených písničká-
řů a opékáním vuřtů. Komu vuřty
nebudou stačit nalezne záchranu
ve stánku s občerstvením veslař-
ského klubu.

Těšíme se na Vás.
za organizátory odbor ŽP

Slavnosti Labe již po páté

Starozákonní přikázání „nepo-
kradeš a nepožádáš statku bližní-
ho svého“ má všelidskou platnost.
Tento tisíce let uznávaný příkaz
převzaly téměř všechny civilizo-
vané i méně civilizované státy
světa do svého zákonodárství.
Nedodržování je trestáno pokutou
či vězením, v některých islám-
ských režimech i sekáním rukou.
Naštěstí to u nás nehrozí. Kdo by
potom také u nás dělal?

Nyní budu poněkud osobní.
Vlastníme dva hroby. Jeden po
prarodičích zde v Lysé nad
Labem a rodinnou hrobku ve
Stratově. Zdejší vybavení hrobu
nám někdo v roce 1993 odcizil.
Zmizela náhrobní, několik metrá-
ků vážící deska, mramorová stéla
s podstavcem a sochařsky prove-
dený kříž s trnovou korunou. Vše
v ceně několika desítek tisíc
korun. K odvezení ze hřbitova
byli potřeba minimálně čtyři silní
chlapi a traktor s valníkem.
Ačkoliv se hřbitov v té době na
noc zamykal a byli puštěni psi,
nic se nevyšetřilo. Útěchou nemů-
že být ani to, že okradených bylo
mnohem víc.

Nyní jsme byli postiženi podru-
hé. Tentokrát ve Stratově. Zloději
zde vytrhali svítilny a schránky
z barevných kovů. Nebyli jsme
opět sami. Zisk z tohoto vandal-
ství bude několik desítek korun.

Škoda půjde do tisíců. Okrádat
mrtvé je vysoce nemravné a mělo
by být podle toho trestáno. Mrtví
se bránit nemohou. To je úlohou
nás živých.

Zákonodárci odvádějí při pro-
jednávání těchto záležitostí špat-
nou práci. Škoda do pěti tisíc
korun je posuzována jako přestu-
pek a návrhy, aby se přestupky
recidivistů sčítaly, jsou většinou
poslanců zamítány. Prý by se pře-
plnily kriminály. To je hloupá
výmluva. Postavme nebo zadap-
tujme nové věznice, uzákoňme
povinnost vězňů pracovat a pošle-
me je na práce, které nechce u nás
nikdo vykonávat a které jsou
obsazovány cizinci. Že budou něk-
teří utíkat? Ano, pak jim zdvojná-
sobme udělené tresty. Při lehčích
deliktech je možno použít i domá-
cí vězení s povinností každoden-
ního nástupu do zaměstnání, opět
takového, které nechtějí naši lidé
dělat. Takových činností je u nás
mnoho, jenom vůle některých
našich legislativců chybí.
Zrychleme soudy, zpřísněme tres-
ty a tvrdě vyžadujme jejich vyko-
nání. To není nic proti demokracii
a svobodě. Zločinnost se nesmí
vyplácet. Jistě se potom mnohé
zlepší.

Václav Mrkvička,
občanské sdružení 

Lyský region

Co mě trápí

Hledám pronájem obchodu 
v centru Lysé nad Labem.

Tel.: 775 250 001
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Prázdninové cvičení!!!
Prázdninové cvičení žen a dívek (Aerobik mix,

Bodystyling, P - CLASS)

se bude konat každé prázdninové pondělí
v tělocvičně v nové škole v Lysé nad Labem

KDE? Nová tělocvična nové školy v Lysé nad
Labem

KDY? Každé pondělí od 10. 7. - 4. 9. 2006
20.00 hod. - 21.15 hod.

CVIČITELKA? Hana Houžvičková, mezinárodní licence -
certifikát FISSAF

PROGRAM? Aerobik mix, Bodystyling, P - CLASS
(pro mírně a středně pokročilé) = kondičně
posilovací cvičení

S SEBOU? Karimatku, sportovní obuv na přezutí, pití,
dobrou náladu

INFORMACE? Cv. Houžvičková Hana, tel. 721 658 766 
(večer)

Začínáme 10. 7. 2006 ve 20.00 hod.

Pasování prvňáčků na čtenáře
V úterý 6. června již podruhé

proběhlo v Městské knihovně
Lysá n. L. pasování prvňáčků na
rytíře řádu Čtenářů. Královna
Abecedka I. společně s dvorní
dámou a šášou pasovali pět tříd
prvňáčků, celkem okolo 120 dětí.
Děti předvedly své čtenářské
umění, královna přečetla pasovací
formuli a už nic nebránilo tomu,
aby byli prvňáčci pasováni
mečem na rytíře. Každý rytíř
obdržel záložku do knížky s klíč-
kem, letos modrým, který pomy-
slně otevírá všechny knížky.
Královna také poděkovala třídním
učitelkám prvních tříd za jejich

trpělivou práci a za to, že naučily
děti číst. Děti si také odnesly při-
hlášky do knihovny a mnohé
z nich tak využijí možnost procvi-
čovat své čtenářské schopnosti.
Děti mají půjčování knih a časopi-
sů zdarma. Celou akci jsme zdo-
kumentovali na fotografiích.
Rodiče, kteří mají zájem, si
mohou prohlédnout fotografie buď
na webových stránkách knihovny
(www.knihovnalysa.cz), nebo pří-
mo v knihovně, kde jim je může-
me zkopírovat na CD. Jménem
knihovny děkujeme také Městu
Lysá n. L. za finanční podporu
této akce. Městská knihovna

Šikovné ruce našich seniorů 
v Olomouci

Na Výstavišti Flora Olomouc se
dne 3. 6. 2006 uskutečnil Festival
zdraví a pohybu, který pořádal
Český rozhlas 1 Radiožurnál ve
spolupráci se Zdravotním ústavem
a Výstavištěm Flora Olomouc.
Jeho cílem byla propagace zdravé-
ho životního stylu, zdraví a relaxa-
ce. Bohatý program probíhal celý
den současně ve všech halách
výstaviště, a tak se 4000 návštěvní-
ků mohlo pobavit při natáčení roz-
hlasu, aktivně si zasportovat, nebo
zhlédnout zajímavé ukázky sportů
či využít zdravotního poradenství.
Skleníky s květinami byly určitě
dobrou relaxací nejen pro mě.

Náš stánek byl umístě-
ný v pavilonu A se zdra-
votnickou tématikou.
Zájem jsme si získali již
při aranžmá stánku, kdy
kolem nás chodili se slovy
„my tu lepíme papíry a vy
tu máte takovou nádheru“.
Tak jako v Lysé nad
Labem i zde se těšily ruční
práce zájmu a obdivu
návštěvníků. Bohužel na

tak malém prostoru jsme mohli
ukázat jen nepatrnou část prací
doplněnou fotografiemi, kronikou
a videosestřihem z letošního roční-
ku. Naši akci spolu se mnou pre-
zentovala ředitelka CSZS Podě-
brady o.p.s. paní Emilie Třísková,
pan Jan Řehounek zastupoval
lyské výstaviště. Festival nás obo-
hatil o nové zkušenosti, kontakty,
náměty a o poznání, že i u nás
v Lysé nad Labem máme výstavy
na vysoké úrovni.

Centrum sociálních a zdravot-
ních služeb Poděbrady o.p.s.

Věra Součková
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Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Červenec 2006
Po 26.6. MUDr. Čerňanská

Út 27.6. MUDr. Čerňanská

St 28.6. MUDr. Chocholová

Čt 29.6. MUDr. Pokorná

Pá 30.6. MUDr. Chocholová

So 1.7. MUDr. Čerňanská

Ne 2.7. MUDr. Pokorná

Po 3.7. MUDr. Čerňanská

Út 4.7. MUDr. Matasová

St 5.7. MUDr. Chocholová

Čt 6.7. MUDr. Pokorná

Pá 7.7. MUDr. Pokorná

So 8.7. MUDr. Chocholová

Ne 9.7. MUDr. Chocholová

Po 10.7. MUDr. Chocholová

Út 11.7. MUDr. Matasová

St 12.7. MUDr. Chocholová

Čt 13.7. MUDr. Pokorná

Pá 14.7. MUDr. Matasová

So 15.7. MUDr. Pokorná

Ne 16.7. MUDr. Čerňanská

Po 17.7. MUDr. Čerňanská

Út 18.7. MUDr. Matasová

St 19.7. MUDr. Chocholová

Čt 20.7. MUDr. Pokorná

Pá 21.7. MUDr. Čerňanská

So 22.7. MUDr. Matasová

Ne 23.7. MUDr. Matasová

Po 24.7. MUDr. Čerňanská

Út 25.7. MUDr. Matasová

St 26.7. MUDr. Čerňanská

Čt 27.7. MUDr. Pokorná

Pá 28.7. MUDr. Matasová

So 29.7. MUDr. Čerňanská

Ne 30.7. MUDr. Pokorná

Po 31.7. MUDr. Čerňanská

Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Srpen 2006
Po 31.7. MUDr. Čerňanská

Út 1.8. MUDr. Matasová

St 2.8. MUDr. Pokorná

Čt 3.8. MUDr. Pokorná

Pá 4.8. MUDr. Čerňanská

So 5.8. MUDr. Matasová

Ne 6.8. MUDr. Matasová

Po 7.8. MUDr. Pokorná

Út 8.8. MUDr. Matasová

St 9.8. MUDr. Chocholová

Čt 10.8. MUDr. Matasová

Pá 11.8. MUDr. Pokorná

So 12.8. MUDr. Chocholová

Ne 13.8. MUDr. Čerňanská

Po 14.8. MUDr. Čerňanská

Út 15.8. MUDr. Pokorná

St 16.8. MUDr. Chocholová

Čt 17.8. MUDr. Pokorná

Pá 18.8. MUDr. Čerňanská

So 19.8. MUDr. Chocholová

Ne 20.8. MUDr. Pokorná

Po 21.8. MUDr. Čerňanská

Út 22.8. MUDr. Pokorná

St 23.8. MUDr. Čerňanská

Čt 24.8. MUDr. Pokorná

Pá 25.8. MUDr. Čerňanská

So 26.8. MUDr. Čerňanská

Ne 27.8. MUDr. Pokorná

Po 28.8. MUDr. Matasová

Út 29.8. MUDr. Matasová

St 30.8. MUDr. Chocholová

Čt 31.8. MUDr. Pokorná

Pá 1.9. MUDr. Pokorná

So 2.9. MUDr. Matasová

Ne 3.9. MUDr. Matasová

MUDr. Čerňanská
Okrsek 87, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 055, 

mobil: 602 830 242

MUDr. Chocholová
Okružní 1516, Lysá nad Labem, tel.: 325 553 751, 

mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová
Dukelská 351, Milovice, tel.: 325 577 274 - záznamník, 

mobil: 607 746 211
ordinace: Spojovací 559, Mladá, Milovice, tel.: 325 575 640 
- záznamník - ve všední den od 17.00 hod. v místě bydliště

So, Ne od 8 h - 17 hod. v ordinaci a od 17.00 hod. v místě bydliště

MUDr. Dáňová - zastupuje MUDr. Pokorná
ordinace: Přemyslova 592, Lysá nad Labem, 

tel.: 325 551 988, mobil: 728 234 392
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Internet Expres 
- vysokorychlostní paušální internet

- platíte jednu pevnou cenu za časově neomezené připojení 
- nehrozí vám přesměrování na drahé linky 

- můžete být na internetu a zároveň telefonovat 

Službu si můžete objednat i po telefonu

Internet Expres Impuls 512kb/s za 399 Kč/měs.
Internet Expres Ideal 2048kb/s za 599 Kč/měs. 
Internet Expres Sprint 3072kb/s za 799 Kč/měs. 
Internet Expres Maxi 4096kb/s za 1199 Kč/měs. 

ceny jsou bez DPH 

Dále nabízíme:
!!! velký výběr bezdrátových telefonů od 899 Kč a faxů od 3 199 Kč s DPH !!! 

Praha  9 ,  Br yksova  81 8,  u  metra  Černý  mos t ,  te l . :  281 91 1 91 1 ,  724 093 01 8
Nymburk ,  Ve lké  Va ly  236 (  za  nemocnic í ) ,  te l . :  325 51 3 550,  602 764 160

Přijďte se informovat na nejvýhodnější ceny
povinného ručení - sleva až 18 %. 

Adresa - Lysá nad Labem, 
Masarykova 1102

- v budově pečovatelské služby.
tel. 605/118 844  721/701 153

Těšíme se na Vaši návštěvu 
vždy v pondělí a středu 

od 9 - 12 a 13 - 16,30 hodin.

Mimořádná sleva
kupón 5 %

při sjednání pojištění domu nebo 
domácnosti. Při předložení tohoto kupónu 

v kanceláři v Lysé nad Labem vám poskytneme 
5% slevu na pojištění nemovitosti nebo domácnosti. 
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Také mladí veslaři byli úspěšní!
O víkendu 10. - 11. 6. 2006

proběhlo na umělé veslařské dráze
v Račicích Mistrovství oblasti
Labe. Byla to tak letos pro naše
mladé veslaře první větší příleži-
tost porovnat své síly s vrstevníky
z ostatních polabských klubů.

V kategorii starších žáků své
kvality potvrdil Martin Souček,
který se absolutně nejlepším
časem ze sobotní rozjíždky kvali-
fikoval, ve finále hned po startu
nasadil strhující tempo v žákov-
ských kategoriích nevídané. Stal
se Mistrem Labe pro rok 2006
mezi šestnácti skifaři ročníku
narození 1992.

Také v kategorii žáků starších
1993 jsme měli zastoupení ve
finále. Zasloužil se o to Matěj
Pertlík, který se statečně v neleh-
kém souboji kvalifikoval a ve finá-
le skončil pátý. Čtvrté místo ve
finále obsadil dvojskif žáků star-

ších ve složení Vojtěch Hulan
a Radek Macháček.

Naděje jsme vkládali především
do párové čtyřky starších žáků.
Startovala ve složení Martin
Souček, Vojtěch Hulan, Matěj Pert-

lík, Radek Macháček, s kormidel-
níkem Davidem Antošem. Chlapci
nezklamali. Ve finálovém boji
skončili druzí, těsně za lodí
Mělníka. Daleko za nimi zůstaly
posádky takových klubů, jako jsou

Neratovice, Louny, Kondor Bran-
dýs a Ústí.

Starty dorostenců byly pozna-
menány tím, že těsně před mistrov-
stvím onemocněl zkušený veslo-
vod David Novotný, a tak zbývají-
cí mladí veslaři David Antoš a Jan
Stanke sbírali na kanále zatím jen
zkušenosti. Pokud ale jejich tré-
ninkové úsilí vydrží, i oni se brzy
dočkají medailí.

Úspěšné byly i dívky. Mladší
žákyně Lucie Vopravilová dojela
s brandýskou Hanou Čížkovou na
dvojskifu ve finále na druhém
místě, na skifu skončila ve finále
šestá. Starší žákyně Alena
Jarešová na skifu také teprve zku-
šenosti získává, ve finále byla
sedmá, ale na párové čtyřce spole-
čenství klubů Ústí, Brandýs
a Pardubice se ukázala jako šikov-
ná kormidelnice a dovezla loď pro
medaili. J. Havlíčková

Naši veslaři opět úspěšní na Euromasters regatě

Ve dnech 2. - 4. června se ko-
nala Euromasters regata v Mni-
chově. Zúčastnili se jí závodníci
z 23 zemí Evropy a také veslaři
z USA a Pákistánu. 

Euromasters regata je meziná-
rodní závod, který se koná
v některé evropské zemi tradičně
v roce, kdy se Fisa Masters regata
koná v zámoří (letos to bude
v Princetonu v USA). Závodí se
v různých kategoriích podle věku

účastníků v podstatě ve všech ves-
lařských disciplínách. Z našeho
klubu se jí zúčastnili: Jan
Krumpholc, Zdeněk Košťák, Pavel
Sláma a Karel Černý.

Člověka, který má možnost
pravidelně sledovat dění u nás
v klubu, jejich vynikající výsledky
zas až tak nemohly překvapit, pro-
tože všichni jmenovaní přistupují
k přípravě velmi zodpovědně,
vytrvale a systematicky. Jejich

úsilí je dovedlo k zaslouženým
medailím. 

Zlato získali: Pavel Sláma na
skifu v kategorii D, Zdeněk
Košťák a Jan Krumpholc na dvoj-
skifu v kategorii B, Jan
Krumpholc, Zdeněk Košťák, Pavel
Sláma, Karel Černý na párové
čtyřce bez kormidelníka v katego-
rii C a Jan Krumpholc, Zdeněk
Košťák spolu s veslaři z Břeclavi
na párové čtyřce bez kormidelníka
v kategorii B. 

Stříbro přivezli Pavel Sláma
a Karel Černý za dvojskif v kate-
gorii D a bronz Zdeněk Košťák na
skifu v kategorii A. Páté místo na
skifu v kategorii D získal Karel
Černý. 

Výprava našeho klubu se tak
stala nejúspěšnější ze všech čes-
kých oddílů, které se Euromasters
regaty zúčastnily. Závodníkům
blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a dalších úspěchů. 

Z. Košťák
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NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

1. V roce 1938 vítala nadšená Praha účastníky průvodu X. sokolského sletu.

2. Potlesk patří vám, ženy, a župnímu sletu „Barákovo nazdar“ v roce 1948 v Lysé nad Labem.
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3. XII. všesokolský slet v roce 1994. Po čtyřiceti letech jdou opět jásající sokolové Prahou.

4. Na XIV. slet nacvičily ženy skladbu „Zpěv naděje“. Všude kde cvičí, se líbí. Také se vám líbí?


