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V dnešním čísle najdete:
● Výměna popelnic - str. 3
● Staročeské slavnosti 

- str. 4
● Polabské variace - str. 7
● Petice za rychlíky - str. 12
● Baráčníci informují 

- str. 13
● Nabídka pracovních míst -

str. 14
● Sport - str. 15, 16

Pranostiky
● Září je májem podzimu

● Když je vlhko v září,
v lesích houbám se daří

● O sv. Jiljí, jdou jeleni
k říji (1.9.)

● O sv. Matouši, vlaštovka
nás opouští (21.9.)

● Na Václava českého,
bývá vína nového (28.9.)

● Moc hub srpnových, moc
vánic sněhových

Nové aranžmá jubilejních Slav-
ností hraběte Šporka zapůsobilo
dobrým dojmem. Už před desátou
sobotního dopoledne lákaly zvuky
lesních rohů i smyčců k návštěvě
chrámu. Rytíři Řádu svatého
Huberta a krásné dámy doprovo-
dili „hraběcí pár“
a Msgr. ThDr. Jiřího
Svobodu s panem
Pekárkem, kteří slou-
žili krásnou Vackovu
troubenou Svatohu-
bertskou mši. Zaplně-
ný kostel vnímal
kouzlo tónů Lovec-
kého kvarteta a chrá-
mového sboru u sv.
Jana Křtitele.

Úderem dvanácté
se na náměstí Bed-
řicha Hrozného ozva-
la dechová hudba lyských hasičů,
do jejichž hodinového koncertu se
ještě vešlo předvedení sletové
skladby mladších žákyň Sokola.
Potom nám déšť poněkud pokazil
režii. Jednak na zámku zahnal
lidový orchestr Dykyta ze svého
čestného místa a pak průvod se na
náměstí seřadil a dal na pochod
takovým tempem, že předběhl

plánovaný čas asi o čtvrt hodiny.
A protože uvítací ceremoniál pří-
mo navazoval na jeho příchod, pár
lidí chodících časově nadoraz
o scénku na nádvoří přišlo.
Omlouváme se za to.

Průvod vedený tereziánskými

bubeníky byl pestrý. V čele šli čle-
nové Střeleckého klubu Sporck,
potom jsme měli velkou radost
z dvacítky myslivců, kteří svou
účastí uctili svého kolegu Šporka.
A přicházejí dvorní dámy, za nimi
noblesní Rytíři Řádu, šermíři.
Historii střídá veselost - kejklíři na
chůdách, krojovaný folklorní sou-
bor Šáteček, Baráčníci, barevně

zářící romský soubor Mirikle, dět-
ský pěvecký sbor Fontána a chrá-
mový sbor a efektní závěr měst-
ských gardistů.

Několikeré fanfáry hornistů
a posléze trubačů hasičské
dechovky byly součástí divadelní

scénky, v níž se hra-
běcímu páru, který
přivezl „štolba“ Dvo-
řák, předvedly pěvec-
ké a hudební soubory.
Pan starosta slavnosti
zahájil a letos již
podruhé k nim patřilo
odměnění nejlepších
žáků a studentů tří
místních škol v sou-
těži o znalostech his-
torie Lysé. O její pří-
pravu a realizaci se
zasloužily Dr. Marie

Kořínková a Mgr. Marie Nováko-
vá. Střelci orámovali scénku
mohutnou salvou a po té závěreč-
né přešli diváci do parku.

Zde pokračovaly slavnosti pří-
jemným hudebním, tanečním
a historickým programem. Obdi-
vovali jsme soubory Šáteček,
Dykytu, Mirikle, tanečnice skupi-

Špork dešti neporučil, přesto zazářil

Září

Dny evropského dědictví 
Dny evropského dědictví jsou

akcí, která každoročně otevírá co
nejvíce zajímavých a výjimečných
architektonických, archeologic-
kých a sakrálních památek, muzeí,
galerií a knihoven, technických
památek, budov, objektů a i dal-
ších prostor, v nichž všech je
uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé
množství sbírkových fondů
a movitého kulturního dědictví.
V České republice se nezpřístup-
ňují pouze historické památky,
které jsou oficiálně prohlášeny
kulturními památkami, jako jsou
známé hrady, paláce a katedrály,
ale otevírají se i desítky dveří sou-
kromých a veřejných budov (rad-
nic, soudů, církevních institucí,
škol, obytných domů atd.), které
nebývají přístupny veřejnosti
vůbec nebo pouze příležitostně
a částečně.

V objektech, které jsou běžně
přístupné veřejnosti a je v nich
vybíráno vstupné, bývá v tyto dny
nabízen speciální program (napří-
klad zvláštní prohlídková trasa,
koncert, výstava atp.). Desítky
měst a obcí připravují komponova-
né programy pro své občany i turis-
ty. Seznam památek zpřístupně-
ných ve dnech 9. - 17. 9. 2006
naleznete v katalogu na interneto-
vých stránkách www.ehd.cz.

V našem městě budou ve dnech
16. - 17. 9. 2006 zdarma zpřístup-
něny následující objekty:

Bývalý Augustiniánský klášter
z r. 1733
16. i 17. 9. od 10 do 16 hod.

Evangelický kostel z r. 1787
16. 9.- v 9, 11, 13, 15, 17 hod.
prohlídka s výkladem

17. 9.- v 11, 13, 15, 17 hod.
prohlídka s výkladem

Kostel sv. Jana Křtitele z r.1741
16. i 17. 9. od 9 do 19 hod.
Zpřístupnění nově zrekonstruova-
ného interiéru a výstava archiválií
+ doprovodné akce (viz čl. Polab-
ské variace I.)

Muzeum Bedřicha Hrozného
16. i 17. 9. od 10 do 17 hod.
prohlídka expozice s výkladem,
průběžné promítání filmu o B.
Hrozném

Zámecký park (otevřen od 8 - 18
hod.)
Odborný výklad k sochám a histo-
rii parku 16. i 17. 9. od 13, 14, 15,
16 hod. od hlavní brány do Do-
mova důchodců.
Alena Frankeová, odbor kultury 

Pokračování na str. 6
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Během prázdninových měsíců se již
tradičně prodlužuje interval mezi jedná-
ními rady města na tři týdny a zasedání
zastupitelstva se nekoná vůbec. Vzhle-
dem k výběrovému řízení na nového
partnera města pro likvidaci odpadů se
v srpnu navíc konala dvě mimořádná
jednání rady, takže si radní příliš prázd-
ninové zahálky neužili.

14. jednání rady města se konalo
17. 7. 2006. Program čítající 24 bodů se
zdál kvůli panujícímu horku příliš nároč-
ný, ale snad právě proto probíhalo jedná-
ní v rychlém tempu a bez zdržení. V prv-
ních 4 bodech se rozdělovaly příspěvky.
Městská knihovna obdrží 4,5 tis. Kč na
akci „Týden knihoven“, konanou začát-
kem října. Hasičská dechovka se letos
vydá hodně daleko - cílem je přehlídka
dechovek v Oslu v Norsku. Město při-
spěje hudbě částkou 17 tis. Kč, což je asi
1/10 z celkových nákladů. Dále rada
schválila příspěvek ve výši 1,5 tis. Kč na
dětský tábor 1 dítěti z Lysé. Poslední
částkou byly 2 tis. Kč pro Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami, jenž
uspořádal zájezd pro členy do Poděbrad
a požádal o příspěvek na dopravu.
V pátém bodě naopak město zazname-
nalo příjem, a to 15 tis.Kč od jedné nové
obyvatelky Domu s pečovatelskou služ-
bou. Finanční dar bude využit ke zlepše-
ní vybavení DPS.

V bodu č. 6 rada města schválila
nákup nové Škody Fabia pro městskou
policii. Do výběrového řízení se přihlási-
ly 2 firmy: domácí Auto Tichý a Auto-
centrum Boura Činěves. Ve velmi vyrov-
nané soutěži (konečný rozdíl byl 2,3
tis. Kč, tj. 0,7 %) nakonec vyhrála
domácí firma, protože nabídla levnější
služby při namontování policejního
majáku a vysílačky. Následující bod rea-
goval na další došlé stížnosti na chování
návštěvníků diskotéky Calypsso. Rada
posuzovala návrh obecně závazné
vyhlášky, jež stanovuje podmínky pro
pořádání tanečních zábav, diskoték
a jiných kulturních podniků. Ani zvýše-
ná aktivita městské policie, ani Policie
ČR nezabrání hlučnému chování
návštěvníků právě z diskotéky, jak o tom
svědčí záznamy z kamery u nádraží.
Proto se navrhuje zavedení časového
omezení - zavírací hodinu pro diskotéku
o půlnoci, během prázdnin pak o jedné
v noci. Konečné slovo bude mít zastupi-
telstvo začátkem září.

Další 4 body se týkaly pozemkových
záležitostí a byly schváleny rychle a bez
průtahů. Bod č. 13 přinesl radost firmě
Stavokomplet z Brandýsa n. L., která
provozuje vodohospodářskou infrastruk-
turu města. Na základě velmi dobrých
zkušeností s touto firmou rada schválila
prodloužení smlouvy na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 2 roky. Ve čtrnáctém
bodu rada schválila příspěvek 20 tis. Kč
na rekonstrukci průjezdu domu č.p.
1144 v Sokolské ulici. Dům je sice
v soukromém vlastnictví, ale na základě
věcného břemene tudy projíždějí auta
k objektům města. V bodu č. 15 se hovo-
řilo o rekonstrukci vzduchotechniky
v Eurestu. Pro školní kuchyně platí přís-
ná pravidla podle EU, a tak není jiné
řešení než rekonstrukce. Na vyhlášenou
veřejnou zakázku reagovala pouze firma
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA
z Milevska. V letošním roce bude prove-
dena pouze I. etapa za 1,5 mil. Kč a II.
etapa v roce následujícím. Sedmnáctý
bod řešil problém, co s domem v majet-

ku města, č.p. 439 v Sojovické ulici.
Dům je ve špatném technickém stavu, 2
byty jsou obsazené a 2 volné. Rada roz-
hodla, že dům bude nabídnut k odprode-
ji. Podle znaleckého posudku by nej-
menší cena neměla klesnout pod 1,55
mil. Kč. V bodu č. 20 rada města schvá-
lila opravu části komunikace Okružní
podél MŠ Pampeliška za 152
tis. Kč. Práci provede firma KOREKT
DIPS, která jako jediná reagovala na
veřejnou zakázku města. V dalším bodu
rada rozhodla o rozdělení účelové dota-
ce 100 tis. Kč od Ministerstva průmyslu
a obchodu. Dotace je vázána na počíta-
čové vybavení pro obecní živnostenský
úřad, a tak za uvedenou částku budou
pořízeny 3 nové počítače, 3 tiskárny a 5
monitorů. Na veřejnou zakázku jako
jediná reagovala místní firma LUCO. 

Dětské hřiště v Litoli bude doplněno
o nové herní prvky od firmy Autodoplň-
ky AZ z Nymburka, která se stala vítě-
zem ve výběrovém řízení ze 2 přihláše-
ných. Hodnota zakázky je 138 tis. Kč
a zakoupené prvky budou atestované pro
EU. Bod č. 22 se týkal modernizace
kotelny v ZŠ Komenského. Podstatou je
montáž regulační techniky, aby bylo
možné oddělit jednotlivé části budov
a topit jen tam, kde je třeba. Na zakázku
reagovala jen firma Thermoservis
z Nymburka, která spravuje plynové
kotelny v majetku města. Celkové nákla-
dy jsou 380 tis. Kč, práce bude provede-
na do konce letošního roku. Vzhledem
k výraznému nárůstu ceny plynu by se
měly náklady vrátit v úsporách za topení
nejdéle do 2 let. Velmi očekávaný byl
předposlední bod - výsledky měření
hlučnosti na ulici ČSA. Na základě stíž-
ností občanů objednalo město měření
hlučnosti u Krajské hygienické stanice,
pracoviště Mladá Boleslav. Měření pro-
běhlo 14. 6. Výsledky ukázaly, že denní
limit byl překročen „o fous“, noční limit
pak více. Komunikace je ve správě
Krajského úřadu, a tak město požádalo
o návrh řešení krajského hygienika.
Možným východiskem je potažení žulo-
vých kostek asfaltovým kobercem.
Posledním bodem byly zápisy z kulturní
a bytové komise, které rada vzala na
vědomí. Závěrečná diskuse byla krátká,
hovořilo se o stížnostech na provoz
v Družstevní ulici, na hluk a chování
návštěvníků Calypssa a restaurací,
o řešení křižovatky Husovo náměstí -
Poděbradova - Jedličkova, o problémech
při úpravě zeleně ve starém sídlišti. 

15. jednání rady města se konalo 
7. 8. 2006. Rozsah jednacích bodů byl
o 4 menší než posledně a také počet rad-
ních byl vzhledem k dovoleným na
spodní hranici, to je 3. Program probíhal
jako posledně v rychlém tempu. Úvo-
dem byl schválen příspěvek 6,4 tis. Kč
na závody horských kol na Šibáku.
V druhém bodu rada schválila výběrové
řízení pro půjčky z Fondu rozvoje bydle-
ní, k dispozici je 1,3 mil. Kč. Zajímavým
bodem bylo až č. 6, kdy rada města vybí-
rala dodavatele nové komunikace, chod-
níků, vjezdů a vodovodu v ulici Na
Mlíčníku. Jediným uchazečem byla spo-
lečnost HALKO s nabídnutou cenou
3,07 mil. Kč. Tato cena je o 55 tis. pod
předpokládanou cenou, a proto rada
schválila uzavření smlouvy o dílo.
O investiční výstavbě se hovořilo
i v sedmém bodu. Připravuje se výstavba
inženýrských sítí v lokalitě V Drážkách,
kde by na ploše 4,5 ha mělo stát asi 45

domků. Město vlastní 1/5 pozemků
a náklady na sítě by se rozdělily úměrně
mezi vlastníky podle velikosti parcel.
Další tři body se týkaly nemovitostí
a nebyly čtenářsky zajímavé. Bod č. 12
přinesl zakázku firmě Prolys, která jako
jediná reagovala na veřejnou zakázku na
přeložení chodníku v Průběžné ulici
mezi č.p. 1449 až 1451. Hodnota zakáz-
ky je 99 tis. Kč. Stejná firma získala
zakázku na vybudování vjezdů v Rai-
sově ulici u č.p. 280-289, náklady budou
159 tis. Kč.

Časově nejobsáhlejší byl bod č. 15,
kde se hodnotil průběh výběrového říze-
ní u zakázky „Nakládání s odpady a od-
stranění odpadů“. Na veřejnou zakázku
došly nabídky od 4 firem. Komise posou-
dila nabídky velmi zodpovědně podle
celé řady kritérií. Tabulkovým vítězem
se stala firma ASA, která sváží tříděný
odpad. V těsném závěsu se umístil stáva-
jící dodavatel města, firma Remondis. Po
dlouhé diskusi došla rada k názoru, že
k objektivnímu rozhodnutí je nutná pří-
tomnost všech radních, a k tomu se sejde
mimořádné jednání 14. 8. Zajímavým
bodem byl i sedmnáctý bod, v němž se
opakovaně diskutovalo o odkoupení
budovy kina od Sokola. Zatím je stano-
visko města a požadavky Sokola dosti
odlišné, a tak se bude jednat znovu.
V bodu č. 18 rada schválila, že alegoric-
ké sochy Dne a Noci a bočních zídek
středního schodiště bude restaurovat ak.
sochař V. Adamec z Prahy, předpokláda-
né náklady činí 357 tis. Kč. V následují-
cím bodu rada schválila dodavatele 
1 kamerového bodu pro rozšíření kame-
rového systému. Je to firma BESY, která
montovala původní systém. Náklady ve
výši 430 tis. Kč budou pokryty 300
tis. Kč z dotace ministerstva vnitra a 130
tis. Kč z rozpočtu města. Poslední bod
byl informativní - město dostal 50 tis. Kč
od Středočeského kraje. Částka bude
využita k vydání Mapy přírodních zají-
mavostí Lysé n. L. a okolí. V závěrečné
diskusi pan starosta představil projekt
fotbalistů na přestavbu šaten na hřišti
a na opravu sociálních a hygienických
zařízení včetně propojení na kanalizaci.

1. mimořádné jednání rady města
se konalo 14. 8. 2006. Členové rady se
sešli v plném počtu. Hlavním bodem byl
úkol z minula, to je posouzení výběrové-
ho řízení u zakázky „Nakládání s odpa-
dy a odstranění odpadů“ a případné
schválení příslušné smlouvy s vítězem
soutěže, firmou ASA. Jednání byli pří-
tomni členové výběrové komise
a p. Mgr. Havelka, vedoucí odboru sprá-
vy majetku. Jednání bylo velmi obsáhlé,
protože se znovu posuzovala zadaná kri-
teria a rada chtěla znát názor členů výbě-
rové komise - odborníků z Prahy, zda
mohou být důvodem ke zrušení výběro-
vého řízení, pokud se někdo z uchazečů
odvolá k Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže. V druhé části jednání jedna-
li jen radní už bez hostů a nakonec
dospěli k závěru, že bude lepší výběrové
řízení zrušit, vyhlásit nové řízení s jiný-
mi kriterii tak, aby byla po právní strán-
ce nenapadnutelná. Do doby, než se vy-
bere jiný dodavatel (odhadem do konce
roku), by měla odpadové hospodářství
města zajišťovat stávající firma Remon-
dis na základě dodatku ke smlouvě.

2. mimořádné jednání rady města
se konalo 23. 8. 2006. Bylo vlastně
pokračováním jednání ze 14. 8. 2006.
Ukázalo se totiž, že někteří zaměstnanci

Remondisu začínají opouštět firmu
a přecházejí ke společnosti ASA. Proto
vznikly obavy, že odvoz odpadu nebude
zajištěn alespoň v takovém standardu, na
jaký si občané zvykli. Rada rozhodla,
aby odbor správy majetku vyhlásil veřej-
nou zakázku malého rozsahu právě na
období září až prosinec 2006. 

16. jednání rady města se konalo
28. 8. 2006. Prvním bodem bylo schvá-
lení příspěvku 9,6 tis. Kč Tělovýchovné
jezdecké jednotě na Šampionát mladých
koní. K druhému bodu byli přizváni
zástupci realitní kanceláře a p. Mgr. Ha-
velka. Obsáhle se hovořilo o návrhu na
zvýšení měsíčního nájemného v měst-
ských bytech od začátku roku 2007, jak
to umožňuje zákon č. 107/2006. Návrh
byl předjednán v bytové komisi, která
nesouhlasila se zvýšením nájemného
u bytů v Milovicích-Mladé. Po půlhodi-
novém jednání rada neschválila zvýšení
nájemného od 1. 1. 2007 a tím přesunu-
la tento úkol už na novou sestavu po
komunálních volbách. Další body už
pokračovaly jako po másle. Rada schvá-
lila 2 příspěvky po 740 Kč na dětský
letní tábor pro 2 děti z Lysé, doporučila
zastupitelstvu přijmout finanční dar 100
tis. Kč na vybavení DPS, dále schválila
dodatečné stavební úpravy při výstavbě
lokality Třešňovka. V sedmém bodu se
projednával výkup části lesního pozem-
ku v Borku, kudy povede chodník pro
pěší souběžně s Družstevní ulicí. 

Blok 11 bodů byl připraven odborem
správy majetku, týkal se pozemků a věc-
ných břemen, a tak se přeneseme k deva-
tenáctému bodu. V něm rada schválila
stavbu skupinového vodovodu pro obce
Přerov n. L., Semice, Starý Vestec a Bří-
ství a doporučila stavbu schválit i v za-
stupitelstvu. Projektovou dokumentaci
zpracoval Stavokomplet a investorem by
měl být Mikroregion Polabí. V bodu č. 20
rada odsouhlasila 8 půjček z Fondu roz-
voje bydlení v celkové výši 925 tis.
Kč. V následujícím bodu rada města po
delší době vyhověla TK Slovan a pos-
kytne sportovcům příspěvek ve výši 400
tis. Kč. Slovan získal dotaci od minister-
stva školství téměř 1,5 mil. Kč, k tomu
přidá vlastní zdroje a celková suma 2,1
mil. Kč bude využita při opravě sociál-
ních zařízení, na vybudování kanalizační
přípojky a zpevnění vnitřní komunikace.
Bod č. 22 představil program poprázdni-
nového zasedání zastupitelstva 6. 9. 2006.

Ve dvou závěrečných bodech progra-
mu se rada opět vrátila k odpadovému
hospodářství města. Po vyhlášení veřej-
né zakázky na odpady a péče o zeleň na
období do konce roku reagovaly nabíd-
kami 2 firmy, a to Remondis a ASA.
V obou případech se rada přiklonila
k novému partneru, důvodem byla jed-
nak cena a jednak zkušenosti s firmou
Remondis za uplynulých 10 let. Posled-
ním jednacím bodem byla informativní
zpráva, že odbor životního prostředí zís-
kal pro město dotaci 45 tis. Kč od minis-
terstva životního prostředí. Částka je
určena na odborné ošetření památného
jírovce v majetku města. Závěrečná dis-
kuse pojednávala o opravě komunikací
ve městě a nakonec se opět vrátila
k tématu výběru nového partnera města
pro odpadové hospodářství. Potvrdilo
se, že to je problematika velice důležitá
pro každodenní chod města a pozornost
výběru dodavatele je na místě.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad 
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma A.S.A. s.r.o., ul. Čapkova,
Lysá nad Labem, tel.: 602 149 539. 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 nechtě-

jí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze zde odkládat veškerý
odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma a živnostníky, kteří nemají smlou-
vu 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:
16.9.2006

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:
18.9.2006

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
19.9.2006

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
20.9.2006

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
21.9.2006

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
22.9.2006

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

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

l. sobota:
1.10.2006

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

Město Lysá nad Labem 
vyhlašuje záměr na prodej objektu bydlení v ulici

Sojovická, č.p. 439, Lysá nad Labem

Jedná se o bytový dům v centru města o výměře 715 m2 na st. p. č. 332/1
o čtyřech bytových jednotkách. Jsou volné dva byty. Jeden o výměře 45,90 m2

a druhý o výměře 64,67 m2. Dům má vlastní vjezd na pozemek a prostorný dvůr. 
Písemné nabídky na koupi výše uvedeného objektu zasílejte přímo na adre-

su Městského úřadu v Lysé nad Labem, odbor SM, Husovo nám.23, PSČ 
289 22. 

Písemnou nabídku doručte do podatelny MěÚ v Lysé nad Labem do 11. 9.
2006 v zalepené obálce s označením 

"Prodej objektu č.p. 439, Sojovická ul., Lysá nad Labem 
"NEOTVÍRAT"

Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabídnuté ceny a rozhodnutí
Rady města Lysá nad Labem. 

Bližší informace podá odbor správy majetku, budova MěÚ, II.poschodí,
č. dveří 48 - referentka D. Kavková, Mgr. J. Havelka-vedoucí odboru SM, 
telefon č.325 510 234, 325 510 230.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení vyhlášeného záměru.
Václav Houštecký, starosta

Upozornění
Ve dnech 25. 9. - 3. 11. 2006 bude probíhat výstavba kanalizace v ulici

K Borku s propojením do ulice Družstevní a Palackého. Z tohoto důvodu
budou přemístěny kontejnery na tříděný sběr a velkoobjemové kontejnery
v termínu 7. 10. a 20. 10. 2006.

Náhradním místem za stanoviště K Borku bude ulice Na Brůdku.
V ulici Na Mlíčníku bude prováděna výstavba komunikace a chodníků

a zde bude posunut velkoobjemový kontejner za benzinovou stanici. Jedná se
o termíny 2. 9.; 21. 9.; 7. 10.; 19. 10.; 4. 11. a 16. 11. 2006.

INFORMACE 
PRO OBČANY

Změna dodavatele na svoz odpadů, čištění města
a údržbu zeleně

Stávajícímu dodavateli služeb
končí dne 31. 8. 2006 smlouvy na
zajišťování uvedených služeb.

Od 1. 9. 2006 bude, na základě
výběrového řízení, činnost zajišťovat
společnost A.S.A., spol. s r.o., zatím
do 31. 12. 2006.

V souvislosti s tím dojde k výmě-
ně nádob za nové. Pro občany města
se nic nemění.

Svozy objednané občany zůstávají
v platnosti, známky na svoz odpadu
nahradí do konce roku 2006 logo
společnosti A.S.A. na nově přistave-
ných nádobách.

„Staré nádoby“ prosíme vystavit
v den jejich pravidelného svozu tj. úterý
5. 9. 2006, středa 6. 9. 2006 nebo čtvr-
tek 7. 9. 2006 (dle lokality města), kdy

budou vyprázdněny a nahrazeny nový-
mi nádobami.

Kontaktní místo společnosti
A.S.A. pro občany města bude
v provozu od 1. 9. 2006 ve stejném
areálu jako u dosavadního dodavatele,
tj. areál společnosti VACEK, Čapkova
598, Lysá nad Labem.

Provizorní telefon: 602 129 564
Definitivní kontaktní telefon bude

oznámen po obdržení linky od společ-
nosti Telefónica - O2.

Ostatní činnosti - čištění města,
zimní údržba komunikací a péče
o zeleň budou zajišťovány novým
dodavatelem dle schválených harmo-
nogramů.

Mgr. Havelka,
odbor správy majetku

Poděkování
Vážený pane starosto, vážení radní, 
chtěla bych tímto jménem Spolku

rodáků poděkovat celému vedení
města za podporu při zajištění X. roč-
níku Šporkovských oslav, a to neje-
nom finanční. Zvláště pak Vám, pane
starosto, za osobní angažovanost
v souvislosti s technickým zajištěním
celé akce, panu tajemníkovi
ing. Miloši Dvořákovi a pí. místosta-
rostce Marcele Chloupkové za pomoc
při zajištění úklidu a dle možnosti
důstojného stavu Zámecké ulice a její-
ho okolí. Také spolupráce s odborem
kultury pod vedením pí. Dr. Věry
Bodnárové a v době její dovolené s pí.
Novákovou byla v souvislosti s kalen-
dáři a zajištěním cen pro vítěze II. roč-
níku historické olympiády maximálně
vstřícná. Pravidelnou „dopravní“ opo-
rou nám byla i firma p. radního
Kolmana.

Zvláštní pochvalu si zasluhuje též
Sbor dobrovolných hasičů, který od
časných hodin až do pozdního večera
pomáhal při zajištění této akce (stavě-
ní dřevěných stánků, altánů na občer-
stvení, obsluha elektrocentrál, zajiště-
ní židlí pro kapelu až po úklid). Pod
vedením p. Šáchy byli opravdu velkou
oporou našemu organizátorskému,
většinou „babskému“ týmu.

Nechtěla bych s pochvalou samo-
zřejmě opomenout ani hasičský sbor
v Byšičkách, který svědomitě zajistil
průběh večerního programu.

Ohlasy, jak se ke mně donesly a jak
se i píše v dnešním Nymbursku, byly
na tuto kulturní akci velmi pozitivní.
Zvláště novinky letošních oslav - krát-
ké kulturní koncerty po celé odpoled-
ne v kostele a Šporkovská gastronomie
- se setkaly s velkým úspěchem
a mohly by se stát novou tradicí jako
součást programu oslav.

Na závěr mi dovolte vyjádřit svoje
potěšení nad tím, že i v dnešní uspě-
chané době se najde kolem nás množ-
ství obětavých lidí, kteří přiloží ruku
k dílu a kteří dokáží obětovat svůj
volný čas i sponzorské dary pro radost
jiných. A takováto radost mi byla
osobně i mým kolegům odměnou za
dlouhodobé období příprav celé akce.
Pevně věřím, že i tradiční cyklovýlet
tuto sobotu bude úspěšný. Vždyť je již
prakticky „vyprodán“. A potom se bu-
deme moci vrhnout plnou silou na pří-
pravu závěrečného plesu X. Šporkov-
ských oslav. 

Tento dopis jsem napsala hlavně
proto, že se mnohdy v dnešním uspě-
chaném světě na slova díků zapomíná
a to je velká škoda, protože dělat si
navzájem radost, by mělo být součástí
každodenního života. Myslím si, že si
Spolek rodáků a vedení města tako-
vouto „radost“ udělaly navzájem a já
Vám všem za náš tým moc děkuji. 

Za Spolek rodáků 
a přátel města Lysá nad Labem

PhDr. Dana Papáčková, předsedkyně
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Blahopřejeme
Citát: „Člověk musí projít svým životem ještě

jednou pohledem poznání, při kterém to
nejhorší není nahlédnutí do zřejmých
přečinů, ale do skutků, které jsme
považovali za dobré."

Franz Kafka

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

v měsíci červenci a srpnu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Pavlína Blažková
pan Bohuslav Pokorný
pan Jaroslav Hráský

85 let
paní Jiřina Blažejová
paní Marie Zimová
pan Jaroslav Cuc

90 let
paní Marie Kolínová

91 let
paní Božena Böhmová

92 let
paní Anežka Mejzrová
paní Marie Rylichová
paní Anna Novotná

93 let
paní Anežka Vaculová
paní Marie Štěpánová

96 let
paní Helena Nováková

OBEC BYŠICKY VÁS ZVE NA 

STAROČESKÉ SLAVNOSTI
VE DNECH 23. - 25. 9. 2005

SOBOTA 23.9.
Odpoledne od 16 hod. s kapelou p. Josefa Švejdy, 

po vesnici za koláči a s pozváním na posvícení. Večer ve stanu 
u hasičské zbrojnice nám zahraje country kapela Pístecká duna.

NEDĚLE 24.9.
Od 13 hod. se sejdeme na návsi u kapličky při mši svaté, kterou bude
sloužit farář Pavel A. Porochnavec za zpěvu chrámového sboru kostela

sv. Jana Křtitele. Po skončení nám bude vyhrávat Hasičská dechová
hudba z Lysé nad Labem a své umění nám předvede taneční skupina

DAISY z Kolína.

PONDĚLÍ 25.9.
Večer zakončení Zlatou posvícenskou zábavou ve stanu u hasičské

zbrojnice s hudbou p. M. Krále a p. V. Odcházela.

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

Beletrie pro dospělé
Santiniho jazyk - M. Urban, Když

nastaly deště - L. Bromfield, Holubí
mambo - C. D. Payne, Kim - R. Kip-
ling, Dárce - K. McClure, Slepý muž
v Seville - R. Wilson, Dynastie Mor-
landů - C. Harrod - Eagles, Spasitel - J.
Kellerman, Bereme, co je - V. Nos-
ková, Dějiny lásky - N. Krauss, Selský
baroko - J. Hájíček, Buch!, Svobodnej
národ, Klobouk s oblohou - T. Prat-
chett, Boží bojovníci, Narrenturm -
A. Sapkowski, Trpaslíci, Pomsta
trpaslíků, Válka Trpaslíků - M. Heitz

Naučná lit. pro dospělé
Cesta za snem - J. Půbal, Jak přežít

v divoké přírodě, Kocourek, J. - Český
atlas - Praha, Hudební svět pod lupou,
Svobodní zednáři, Tajemné podzemí
V, Šnorchlování, Záhady v říši zvířat,
30 turistických průvodců, Prahou
s otevřenýma očima III. - I. Mudrová,

Kurupira zlověstné tajemství (démo-
nická stolová hora v srdci amazon-
ských pralesů), 

Beletrie pro děti
Harry Potter a princ dvojí krve - J.

K. Rowling, Zašeptej do vlasů - L.
Lanczová, Auta - W. Disney, Jak se
krotí krokodýli - M. Poledňáková,
Nejlepší kamarádky - J. Wilson,
Nápady darebáka Davida - F. Simon,
Tarzan, Aristokočky

Naučná lit. pro děti
Moje první encyklopedie s medvíd-

kem Pú, Dětský lexikon zemí ,
Hádanky pro předškoláky, Vykutálené
výtvarné umění, Leonardo da Vinci,
Fifinčina hrníčková kuchařka

Literatura v originále
Keltské pohádky - angl. j., To na

tobě doschne - I. Kraus - něm. j.

VHS
Dobrodružné: Žít po svém. 
Komedie: Poslední prázdniny.
Napětí: Jedna krev

DVD 
Pro děti: Harry Potter a ohnivý pohár,

Letopisy Narnie, My little Ponny -
Princezna, Zathura - vesmírné dobro-
družství, Pán zlodějů - tajemství
můžeš objevit na každém rohu.
Horor: V moci ďábla, 
Napětí: Mnichov, Důkaz, Matador,
Detonátor.  
Ostatní: Pan Rosnička.

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

13. 9. Tvořivé odpoledne
16.00 hod. v MěK

16. 9 HOGO FOGO Festival: Open-air
14.00 hod. letní kino (při nepřízni počasí kino na náměstí)
Koncerty kapel z Lysé a okolí 

16. - 17. 9. Dny evropského dědictví
20. 9. Kurz drátování v MěK

16.30 hod. 

23. - 25. 9. Staročeské slavnosti v Byšičkách
27. 9. Tvořivé odpoledne

16.00 hod. v MěK

29. 9. III. Den bez aut
16.00 hod. Cyklovýlet po zemské stezce do Byšiček

30. 9. Stromy v mýtech a pověstech
Výlet

3. 10. Toulky českou minulostí - Velká Morava
16.30 hod. Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou v MěK

2. - 6. 10. Týden knihoven
7. 10. Koncert Sen noci na Čihadlech 

zámek Bon Repos

13. - 14. 10. HOGO FOGO Festival:
Vernisáž výstavy Karoliny Nemethové
Kino na Husově náměstí

21. 10. Stromy královské
Beseda v MěK

28. 10. Výsadba stromů
19. 11. Varhanní koncert k výročí narození 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.

Upozornění všem přihlášeným
do tanečního  kurzu:

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 (několikaminutové zpoždění se
nevylučuje)

Průkazku na dopravu (na všechny
lekce) v ceně 100,- Kč lze ještě zakou-
pit na Městském úřadě, odboru ŠaK.

Autobus je možno použít i v přípa-
dě, že nemáte zaplaceno dopravné, jed-
notlivé jízdné v ceně 10,- Kč zaplatíte
přímo v autobuse.
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KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM ZÁŘÍ

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
www.hogo.cz, tel.: 325551496

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

DVD PŮJČOVNA
vracení DVD každý den do 20 hod.

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

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. 15.9. 20:00
Účastníci zájezdu

so. 16.9. 14:00
HOGO FOGO Festival: Open-air  

Ukončení sezóny Letního kina 
(v případě deště bude přesunuta 

do stálého kina)
Koncerty kapel z Lysé a okolí: Qwil, Den,
Mekenzen, Masaku Screever, Bumfrang 3,

Basslake, V.T. Marvin, Independent Sunset,
Kulturní památka 

P Ř I P R A V U J E M E
N A  Ř Í J E N :

čt. 5.10. 20:00
Rozchod

pá. 6.10. 20:00
Bílá Masajka

čt. 12.10. 20:00
Superman se vrací

pá.-so. 13-14.10.
Hogo Fogo Festival: Vernisáž
výstavy Karoliny Nemethové 

a další překvapení…

ne. 15.10. 15:00
Auta

čt. 19.10. 20:00
Dům u jezera

pá. 20.10. 20:00
Hezké chvilky bez záruky

so. 21.10. 20:00
Piráti z karibiku

pá. 27.10. 20:00
Let č. 93

so. 28.10. 20:00
Marta

ne. 29.10. 20:00
Kráska v nesnázích

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

Změna programu vyhrazena

Městská knihovna v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23 
(budova MěÚ - přízemí), 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,

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

Vás zve na kurz vyrábění pod vedením
Míši Baštecké

Tvořivé odpoledne
Kurzy se konají ve středu 13. a 27. září  2006

od 16.00 hodin.

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

Zájemci, hlaste se v knihovně osobně nebo tel.:325 551255.
Všichni jste srdečně zváni!

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

- Velká Morava
Beseda se koná v úterý 3. října 2006 v 16.30 hodin

V rámci Týdne knihoven pro Vás připravíme malé občerstvení.

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

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

v rámci akce

Týden knihoven,
který se koná 2. - 6. října 2006

pro Vás připravila mnoho zajímavých akcí. 

Například:
● v úterý 3. října od 16:30 beseda PaedDr. Marie Kořínkové

z cyklu Toulky českou minulostí na téma Velká Morava. 
Beseda se koná s malým pohoštěním! ● Tvořivé odpoledne pro děti
● NOVINKA!!! - přístup na internet ZDARMA pro registrované 
čtenáře! ● břišní tance pro děti ● kvízy, hádanky, soutěže o ceny

● pozvání přijal i spisovatel Pavel Vrána, který přivede zajímavého
hosta ● Amnestie zapomnětlivých čtenářů - odpuštění poplatků 

za pozdě vrácené knihy.

Podrobnější program zjistíte na plakátech a na webu knihovny.

Z a v í t e j t e  d o  k n i h o v n y  v Ly s é  n ad  L a b e m !

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,

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

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 6. a 20. září 2006

od 16.30 hodin.

Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč
Pokud máte možnost, přineste si malé štípací 

a tvarovací kleště.
Všichni jste srdečně zváni!

P O Z V Á N K A
Zářivé barvy  jara i léta jsou minulostí, 

teplými barvami se hlásí nostalgie podzimu.

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Vás zve na výstavu fotografií MVDr. Jana Kořínka

Podzim v Lysé nad Labem 
očima MVDr.  Jana Kořínka

1 6 .  9 .  2 0 0 6   -   3 0 .  1 1 .  2 0 0 6
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Soutěž ve znalostech lyské
historie

Soutěže žáků a studentů ve
znalostech lyské historie se neod-
myslitelně stávají součástí Špor-
kovských slavností. A protože
v letošním jubilejním roce X. roč-
níku byl ve školách o soutěže
opravdu velký zájem, bylo roz-
hodnuto, že se otázky rozdělí do
tří kategorií (žáci 1. - 5. třídy ZŠ,
6. - 9. třída ZŠ a střední školy)
a proběhnou ve dvou kolech.
V prvním kole si mohli všichni
zúčastnění připravit písemné
odpovědi doma, za pomoci rodi-
čů, vyučujících a odborné literatu-
ry. Jejich práce pak vyhodnotili
vyučující vlastivědy a dějepisu
a do 2. kola vybrali z každé školy
dvě nejúspěšnější družstva. 

Druhé kolo 1. kategorie bylo
zastoupeno 6 soutěžícími ze ZŠ 
B. Hrozného a J. A. Komenského
a proběhlo v městské knihovně.
Žáci byli postaveni před nelehký
úkol. Bez pomoci dospělých měli
prokázat schopnost samostatné
orientace v knihovních fondech
a vyhledat všechny informace
týkající se historie, umění i příro-
dy v Lysé. Přes počáteční nejisto-
tu nakonec každé družstvo doká-
zalo nashromáždit a vypsat v ur-
čeném limitu až 18 informací
o našem městě. 

Otázky druhého kola pro žáky
a studenty 2. a 3. kategorie byly
zaměřeny na historii znovuotevře-
ného kostela sv. Jana Křtitele.
Jednalo se o 2 družstva ze ZŠ J. A.

Komenského, 2 družstva OA a 2
družstva SOU SOŠ. Soutěžilo se
před kostelem i v jeho interiéru
a žáci i studenti písemně odpoví-
dali na 20 otázek. Všichni soutěží-
cí se velmi pečlivě připravovali,
a tak vyhodnocování bylo velmi
těžké a rozdíly v bodovém hodno-
cení byly opravdu velmi nepatrné.

Nakonec se rozhodlo, že se
v letošním X. ročníku Šporkov-
ských slavností udělí výjimka
a budou odměněna všechna druž-
stva, která se zúčastnila. Žáci
a studenti převzali ceny z rukou
pana starosty a hraběcího páru.

V příštím XI. ročníku Šporkov-
ských slavností pak už budou
odměňována jen vítězná družstva. 

Na závěr ještě poděkování
všem pedagogům, kteří připravili
soutěžící. Jsou to paní učitelky
Votavová, Dědková, Kremlíková,
Otradovská, Nováková, Střaslič-
ková, Tanglová a Machová. 

Zvláštní poděkování patří
PaedDr. Marii Kořínkové za pří-
pravu otázek, zajištění celoměst-
ského finále v městské knihovně
a v kostele a vyhodnocení celé
soutěže a zástupkyni ZŠ Komen-
ského Marii Novákové za skvělou
organizaci a koordinaci soutěže
mezi školami. Dále pak MěK za
pomoc při uskutečnění 2. kola sou-
těže pro žáky 1. - 5. tříd. A všem,
kteří se s chutí zapojili do soutěže
o znalostech našeho krásného
města.        V. Bodnárová

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

Poděkování za koncertní
odpoledne

V sobotu 26. 8. 2006 v rámci
X. ročníku Šporkovských slavnos-
tí proběhlo v kostele Narození sv.

Jana Křtitele hudební
odpoledne. Jménem
všech diváků a pořada-
telů děkuji tímto man-
želům Mikuškovým
a ředitelce ZUŠ F.
A. Šporka paní
V. Blažkové za přípra-
vu programu. Všem
účinkujícím blahopřeji
ke krásnému koncerto-
vání a přeji mnoho
úspěchů v jejich další

umělecké činnosti. 
Za pořadatele 

Jaroslava Labutová

Špork dešti neporučil,
přesto zazářil

ny Ambrosie, Besedu v podání
Č.S. Baráčník a samozřejmě šer-
míře skupiny Rex a městskou his-
torickou gardu z Brandýsa nad
Labem. V hezky uspořádané
zahradě ještě upoutávaly stánky
s tradičními výrobky a s občer-
stvením. Zajímavý program pro
děti připravila i městská knihovna
spolu s občanským sdružením
Empatie. Nejen na zemi, ale i ve
vzduchu jsme oslavovali - ukázka-
mi výcviku dravců p. Erbena.

To, že město je Šporkovo,
dokazovaly další doprovodné
akce. V kostele, samozřejmě jako
vždy esteticky nazdobeném
ing. Svobodou a paní Labutovou,
oba jmenovaní ještě připravili pro-
hlídky se čtyřmi odpoledními
koncerty. Také ředitel muzea
p. Ondřej Rašín provázel výkla-
dem návštěvníky expozice. A aby
hrabě Špork stačil být takřka
všude, přistoupili provozovatelé
restaurací Gurmán, Bílá Labuť
a Král Václav na náš návrh přípra-
vy specielního šporkovského me-
nu. A jak jsme se dozvěděli, gas-
tronomie slavila úspěch.

A pak se prokázalo, že náves
v Byšičkách už má své věrné
návštěvníky. Počasí skutečně ne-
bylo růžové, přesto se tam sešlo
asi šest set lidí, aby spontánně
podupávali s prima muzikou,
obsadili břeh původního Labe
a sledovali nešťastného vodníka,
jehož trápení hraběcí pár vyřešil.
Potom ještě k vatře s čarodějnice-
mi pro nápoj lásky a zpátky
k občerstvovacím stanicím na
návsi. Trochu nepovedené se nám
zdálo vystoupení tanečnic s oh-
něm souboru Fabien, ale i to se
někdy stává.

Teď se ještě uskuteční oblíbený
cyklistický okruh a pak připomí-
náme velký závěr letošních desá-
tých slavností. Bude to Setkání
staletí, čili kultury Šporkovy
a současné, dne 11. listopadu na
Výstavišti. Na tento ples, na jeho
program a martinskou husu, si
určitě rezervujte čas. A víte kdo
pro vás slavnost připravil? Přece
Spolek rodáků a přátel města Lysá
nad Labem ve spolupráci s Měs-
tem Lysá n. L. a za finanční pod-
pory Středočeského kraje.

Ing. B. Kolací

Pokračování ze str. 1

Lysá má kalendář
Město Lysá nad Labem, odbor školství a kultury, vydalo za

významné podpory řady místních firem v nákladu 2 600 výtisků stol-
ní kalendář. Kalendář obsahuje fotografie, které zobrazují význam-
né památky, život města a lidí v něm. Zvláštní poděkování patří
manželům Kořínkovým za krásné fotografie a texty z historie města.
Věříme , že i díky nim bude pro Vás kalendář nejen praktickou věcí.
Zakoupit ho můžete na odboru školství a kultury na městském úřadě,
v městské knihovně a v knihkupectví u Hadáčků.

V. Bodnárová

Zveme Vás na prodejní akci firmy RYOR, 
která proběhne dne 12.9.2006 od 10 do 16 hod.

Po dobu akce k dvěma výrobkům firmy RYOR dárek zdarma.

Srdečně se těšíme na návštěvu!

DROGERIE Jaroslav Matouš
náměstí Bedřicha Hrozného 894, Lysá nad Labem  
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Lysá nad Labem - III. Den bez aut

V rámci environmentální vý-chovy
a osvěty připravil odbor životního pro-
středí již III. ročník Dne bez aut. Stejně
jako v loňském roce si tento den připo-
meneme „tradiční“ cyklojízdou do By-
šiček. Oproti loňskému roku ten-tokrát
pojedeme po staré Zemské stezce, kde

si připomeneme význam a vývoj komu-
nikační sítě v minulosti. Start je v pátek
29. 9. 2006 v 16. 00 hod. od staré rad-
nice. Na účastníky v cíli čeká opékání
vuřtů na ohni. Návrat účastníků cyklo-
jízdy zpět bude individuální.

za organizátory - odbor ŽP

Město Lysá nad Labem - seznam pej-
sků, kteří čekají na svého nového
pána

Kříženec pudla a teriéra - č. 70
- pes, 2 roky, hodný, přátelský, vhodný

k dětem
Ovčák - č. 28
- fena, 3 roky, barva zlatá, kamarád-

ský, vhodný k dětem
Kříženec špice - č. 30
- pes, 3 roky, tricolor, vhodný na

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

ného prostředí

Aprikot - č. 35
- pes, 8 let, vhodný ke starším lidem

Pudl - č. 42
- pes, 8 let, starší pejsek

Jezevčík - č. 46
- fena, 7 let, hodná, vhodná ke starším

lidem

Nabízení psi jsou v současné době
umístěni v útulku v Lysé nad Labem
ve VELASU, a.s. Hrabanov č. p. 535,
tel. 325 551 221, nebo na tel. 723 342
174 p. Čápová. V útulku jsou místěni
i pejsci z jiných měst a obcí. Můžete si
je přijít prohlédnout. Doba pro návště-
vy 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.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov pro tyto pejsky

V předchozích letech jsme u příležitosti Dne stromu absolvovali cyk-
lovýlety za „našimi“ památnými stromy. Tentokráte se podíváme za
„stromy“ Přemyslovců - Svatováclavský dub ve Stochově a Oldřichův
dub v Peruci. Kromě živých „pamětníků“ Přemyslovců navštívíme i hra-
diště Budeč a rotundu na Řípu. Z důvodů omezené kapacity autobusu
(max. 45 účastníků) je nutné se předem přihlásit v Městské knihovně
u paní Labutové. Zápisné 100,- Kč bude použito na zaplacení autobusu.
Vstupné do objektů si účastníci platí sami. Odjezd autobusu sobota 
30. 9. 2006 v 7 hod. z Husova náměstí. Předpokládaný návrat v 19 hod.
Oběd s sebou.

Sen noci na Čihadlech 
je název podzimního koncertu, který zazní v sobotu 7. 10. 2006 od 19

hod. v loveckém zámečku Bon Repos na Čihadlech. V podání souboru
Ritornello uslyšíme lovecko-poustevnické noční toulky šporkovskými
žánry. Autobus pro zájemce bude připraven v 18.00 na Husově nám.
a v 18.10 ve Staré Lysé. 

Pořadatelé děkují panu Charlesi Butlerovi za umožnění vstupu do
zámečku Bon Repos a panu Janu Severovi za navržení loga Polabských
variací. Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Středočeského
kraje.

Za tým pořadatelů Stanislav Svoboda 

Stromy v mýtech a pověstech

Dny evropského dědictví jsou
tradiční akcí, při které se snažíme
zpřístupnit významné kulturní
památky na území města Lysá
n. L. a podívat se na ně v nových
souvislostech. V letošním roce
jsme se zaměřili na nově zrekon-
struovaný kostel Narození sv. Jana
Křtitele, kterému bude věnována
největší pozornost. V rámci dnů je
připraven následující program:

sobota 16. 9. 2006 
9.00 - 19.00 
- zpřístupnění nově zrekonstruo-

vaného interiéru kostela a výsta-
va archiválií zapůjčených z Mu-
zea B. Hrozného a Státního
oblastního archivu. Návštěvníci
uvidí kopie i originály listin nale-
zených při opravách kostela

- představení knihy „Moderní ar-
chitektura středních Čech - 100
staveb“ bude ohlédnutím za loň-
skou návštěvou Králíčkovy vily
v Litoli. 

14.00
- beseda s prof. Pavlem Preissem -

autorem knihy Boje s dvouhla-
vou saní, na téma „Barokní kul-
tura v Čechách“ a PhDr. Richar-
dem Bieglem na téma „Stavební
vývoj kostela“

- představení varhan - Jan Mikušek 

neděle 17. 9. 2006
9.00 - 19.00 
- zpřístupnění nově zrekonstruo-

vaného interiéru kostela a výsta-
va archiválií zapůjčených
z Muzea B. Hrozného a Státního
oblastního archivu. Návštěvníci
uvidí kopie i originály listin nale-
zených při opravách kostela

- představení knihy „Moderní
architektura středních Čech -
100 staveb“ bude ohlédnutím za
loňskou návštěvou Králíčkovy
vily v Litoli. 

13.00 - 16.00
- zpřístupnění zvonice kostela

17.00
- koncert „Pocta W. A. Mozar-

tovi“. V podání Dechového okte-
ta s hostem Ladislavou Šindelko-
vou uslyšíme výběr arií z opery
Figarova svatba. Chybět nebude
ani domácí Chrámový sbor u sv.
Jana Křtitele

Jak jsem již uvedl v minulém čísle
Listů, Polabské variace jsou cyklem
kulturních a environmentálně zamě-
řených akcí. V zářijových listech
bych Vás rád seznámil s podrobnost-
mi k jednotlivým z nich.

Polabské variace I.

Přijďte se informovat 
na nejvýhodnější ceny povinného

ručení, staveb a domácností. 
Velké slevy!

Adresa: 
Lysá nad Labem, Masarykova 1102 

- v budově pečovatelské služby
tel. 724/024 525, 605/118 844, 

721/701 153

Oznamujeme svým klientům 
stávajícím i budoucím změnu 

provozní doby:
Otevřeno: 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek  
9 - 16,30.
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Výuka náboženství
Evangelické náboženství bude vyučováno od září každou středu od

16.00 na ZŠ Bedřicha Hrozného. Výuka má statut nepovinného předmě-
tu hodnoceného stupni „pracoval“ - „pracoval úspěšně“. Je otevřena
zájemcům ze všech škol v Lysé nad Labem i okolí. Těžiskem výuky je
seznamování s eticky a existenciálně motivujícími biblickými texty
(v tomto roce novozákonními). Povědomí o kořenech naší evropské kul-
tury bude mimo jiné nabývat na stále větší důležitosti při vyrovnávání se
s islámem. Děti můžete přihlásit osobně či telefonicky (325 551 024)
u vyučujícího Mgr. Emanuela Vejnara, faráře Českobratrské církve evan-
gelické v Lysé nad Labem.

Mgr. E. Vejnar

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem,
okres Nymburk

přijme žáky do všech postupných ročníků 
základní školy. 

Nástup je možný od 4. 9. 2006

Výhodou je především malý kolektiv žáků třídy základní školy 
(do 15 žáků) s možností individuálního přístupu; nabízíme řadu

kroužků, ambulantní nácviky SVPU, každoroční poznávací pobyty
v zahraničí…

Bližší informace na www.prerovnl.cz
Kontakty: PaedDr. Irena Jarešová,

ředitelka školy
tel.325 565 280, 736 603 404

zs-prerov-nl@quick.cz

Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Září 2006
Čt 7.9. MUDr. Pokorná

Pá 8.9. MUDr. Matasová

So 9.9. MUDr. Pokorná

Ne 10.9. MUDr. Čerňanská

Po 11.9. MUDr. Čerňanská

Út 12.9. MUDr. Matasová

St 13.9. MUDr. Čerňanská

Čt 14.9. MUDr. Pokorná

Pá 15.9. MUDr. Pokorná

So 16.9. MUDr. Matasová

Ne 17.9. MUDr. Matasová

Po 18.9. MUDr. Čerňanská

Út 19.9. MUDr. Matasová

St 20.9. MUDr. Chocholová

Čt 21.9. MUDr. Chocholová

Pá 22.9. MUDr. Chocholová

So 23.9. MUDr. Čerňanská

Ne 24.9. MUDr. Pokorná

Po 25.9. MUDr. Čerňanská

Út 26.9. MUDr. Matasová

St 27.9. MUDr. Chocholová

Čt 28.9. MUDr. Pokorná

Pá 29.9. MUDr. Čerňanská

So 30.9. MUDr. Chocholová

Ne 1.10. MUDr. Chocholová

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

Obchodní akademie Lysá nad
Labem - škola v novém kabátě

Většina škol o prázdninách spí
a probouzí se až na jejich konci,
kdy se do ní vracejí odpočatí
a dychtiví kantoři a připravují se
na odpočaté a dychtivé žáky či
studenty.

Když však má škola štěstí
a sídlí v budově, kterou spravuje
odpovědný vlastník, může se
dočkat naprosto jiného průběhu
dvou letních měsíců. Díky Městu
Lysá nad Labem zavládl na
obchodní akademii hned od počát-
ku července stavební ruch a zapo-

čala plánovaná
výměna oken
a zateplení budovy.
V průběhu prací se
zjistilo, že opravu
vyžaduje i střecha,
do níž zatékalo,
takže došlo i na ni.

Oprava přišla
opravdu v hodině
dvanácté, protože
původní okna již
ohrožovala bezpeč-
ný provoz a kusy

omítky, které občas upadly v nej-
vyšším poschodí, naštěstí nestači-
ly nikomu spadnout na hlavu.

Rekonstrukce, která sice občas
působila vedení školy vrásky
a vyžadovala nasazení všech pra-
covníků při úklidu a přípravě na
nový školní rok, je velkým příno-
sem pro bezpečnost provozu, kul-
turu výuky a přinese jistě
i významnou úsporu energie
v zimních měsících.

Alena Šmídová,
OA Lysá nad Labem

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

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

ANGLIČTINA - NĚMČINA -
FRANCOUZŠTINA - ŠPANĚLŠTINA -

ITALŠTINA - RUŠTINA - ČEŠTINA

jazykové kurzy * překladatelsko - tlumočnický servis

Nabízíme:

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

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

Začátek výuky: září 2006!

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

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

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

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

Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

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

Termín uzávěrky 15. 9. 2006!
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Rozlišení, které nerozděluje, ale poutá
Zpráva o shromáždění Míst-

ního odboru Kostnické jednoty.
Ve slunném nedělním odpo-

ledni (18.6.) jsme se sešli
k zamyšlení nad židovstvím
a křesťanstvím, jejich významem
a vzájemnými vztahy. Úvodem
k rozhovoru hovořili dva křesťa-
né, jeden i svým původem, oba
rodinnými i přátelskými svazky
i odborným studiem spjatí
s židovstvím, lyský advokát
Dr. Jan Luhan a předseda
Společenství přátel křesťanů
a židů Mgr. Petr Fryš.

Základní význam židovství
a křesťanství na utváření evrop-
ských a tedy i českých morálních
a kulturních hodnot se nám jevil
tak nesporný, že nebylo skoro
třeba slov k jeho potvrzení. Tím
závažnější a tragický se nám jevil
vývoj vzájemných vztahů vrcho-
lící ve středověkých pogromech
a otevírající dveře hrůzám nacis-
tických vyhlazovacích táborů
a přetrvávající téměř nepochopi-
telně v myslích popěračů těchto
zrůdných skutečností a jejich sic
ojedinělých, přece však se obje-

vujících rasistických excesech
dodnes. Myšlenky antijudaismu,
antisemitismu, jakéhokoli rasis-
mu, ať jakkoli jsou motivovány,
křesťanství nejen cizí, ale i proti-
chůdné a propadnutí jim v jaké-
koli podobě patří k nejhorším
zblouděním, jakých se kdy křes-
ťané, žel mnohdy i v masovém
měřítku, dopustili. Zmíněna byla
v této souvislosti Jednota českých
bratří, nejskvělejší květ české
reformace, také v této věci byla
tohoto tragického pomýlení jedi-
nečně prostá.

Přece však jsme při všem, co
bylo řečeno, nepřešli ono rozdíl-
né, co nás od sebe rozlišuje. Je to
jedinečná osoba Ježíšova, jeho
příkaz - úkol daný všem jeho
učedníkům - následovníkům:
„budete mými svědky i v Jeruza-
lémě, Judsku, Samaří a až do
posledních končin země.“ Roz-
lišuje nás to, nemělo a nemá nás
to však rozdělovat. Naopak pou-
tat. Ten, který nám ten příkaz dal,
sám ho plnil. Slovem i životem
plným láskyplné služby jdoucí až
po oběť vlastního života. My,

křesťané, při pohledu, jak jsme
tuto úlohu v tak mnohém nejen
neplnili, ale i v opak obrátili,
nemůžeme než se rdít a prosit
o odpuštění, trpělivě hledat a jít
cestou nápravy.

Naznačil ji a jsme mu za to
vděčni, doktor Luhan svým osob-
ním svědectvím.

Vyprávěl nám ze svého mládí
židovského mladého muže o léku

na duši, kterého se mu dostalo
v křesťanském společenství jeho
současníků, žijících ve skutečné
rovnosti, vzájemném respektu
a pomoci. Ti byli pro jeho přijetí
Ježíše jako absolutního pána
naplnitele poslání Izraele, křes-
ťanskou cestu, kterou usiluje jít,
potřebnými a Bohem mu darova-
nými svědky.

D. Molnár

Zvěst na zdi
Loni po Velikonocích jsme při

malování Evangelického kostela
v Lysé nad Labem objevili pozů-
statky čtyř nápisů. Vždy dva a dva
na protilehlých stěnách mezi
okny, kousek pod hlavní římsou.
Na první pohled bylo zřejmé, že
nápisy patří k prvkům původní
výzdoby tolerančního kostela.
Byly provedeny písmem vychá-
zejícím z gotické textury, jemuž
dominovaly červené, bohatými
ligaturami zdobené iniciály. Nás-
ledoval text v tmavé barevnosti
s červeně odlišenými písmeny
uvádějícími teologicky závažné
výrazy, jako Kristus, Mistr či
Ježíš. Záhy se potvrdil předpo-
klad, že nápisy jsou biblickými
citacemi ve verzi Kralické šesti-
dílky. To velice napomohlo k je-
jich přesné identifikaci. Tedy, ta
se podařila pouze ve třech přípa-
dech. Ze čtvrtého nápisu se totiž
zachovala pouze úvodní iniciála
písmene K, další text byl setřen.

Sborové staršovstvo bylo nej-
prve nálezem zaskočeno. Farář
byl pokárán, že ho nikdo k dělání
sond nepověřil. Ozývaly se hlasy,

že naši předkové měli nejspíš
důvod nápisy zamalovat, že texty
napsané starobylým písmem lidé
nepřečtou a že si z kostela nebu-
deme dělat skanzen. Klima se
však rychle měnilo. Už po několi-
ka týdnech byl farář pověřen zaji-
stit pro opravu nápisů restaurátor-
ský projekt a po jeho vyhotovení

zkusit zažádat o státní příspěvek.
Bez příspěvku by asi vůle k ob-
nově nápisů nebyla. Rozpočet
totiž činil 55 000 Kč. Fond obno-
vy památek Středočeského KÚ se
k nám však zachoval nadmíru
vstřícně a uvolnil na akci 54 000
Kč. Sbor vedle zbývající tisíciko-
runy svépomocí postavil a roze-
bral lešení. Dokonce jsme jej mu-
seli stavět a skládat dvakrát, pro-
tože se do průběhu restaurátor-
ských prací vklínily dvě svatby.

Včetně průzkumu a konzerva-

ce trvaly restaurátorské práce dva
týdny. Akademická malířka a res-
taurátorka Magdaléna Bursová
při nich uvedla nalezené texty
z přelomu 18. a 19. století do
původního stavu. Barevně rovněž
sjednotila šedavé obdélné výseče
omítky, na níž jsou nápisy vyma-
lovány. Dva z obnovených textů

pocházejí z Matoušova evangelia
(11,28; 23,8), jeden je z 1. epišto-
ly Timoteovi (1,15). Na návrh
restaurátorky rekonstruovat chy-
bějící text čtvrtého nápisu biblic-
kou citací odpovídající teologii
toleranční církve, byl vybrán text
z 1. epištoly Petrovy (2,21):
Kriftus trpěl za nás, nám pozůfta-
wiw příklad. Verš byl jako vhod-
ný k doplnění schválen Katedrou
pomocných věd historických UK
a Památkovým ústavem. Sborové
staršovstvo se však nakonec vět-

šinou hlasů rozhodlo nedoplnit jej
a ponechat prostor prázdný. 

Překvapení se na jednom
z nápisů dočká každý dobrý češti-
nář. V Ježíšově výroku: „Poďtež
ke mně všickni, kteří pracujete
a obtíženi jste…“ není „mně“,
nýbrž „mě“. Pro psaní zájmen
přitom před dvěma sty lety platila
stejná pravidla jako dnes.
Kralická šestidílka i další stará
vydání Bible uvádějí důsledně
„mně“. Malíř psal nejspíš nápis
zpaměti - a nebyl dobrý češtinář.
Tomu nasvědčují i další dvě
odchylky oproti pravopisu
Kralické šestidílky. Do slova
„poďtež“ vsunul písmeno „j“,
takže mu vyšlo „pojďtež“. Svou
třetí originalitou ovšem předběhl
dobu. „Kristus“ píše zásadně
s měkkým „i“, ačkoli spisovně to
tehdy bylo s tvrdým. Pravopisné
chyby byly samozřejmě při res-
taurování respektovány a je třeba
říci, že i s nimi texty mluví. Dá se
z toho vlastně vytěžit krásná teo-
logie: Co je shůry, to člověk
nemůže svými chybami zkazit!

Emanuel Vejnar

Státní svátek
Státní svátek - Den upálení mistra

Jana Husa - jsme si připomněli ve
čtvrtek 6. července ve dvoraně
Evangelického sboru. Asi osmdesát
shromážděných pozdravil pan starosta
Václav Houštecký. Hlavní projev měl
tajemník prezidenta republiky
Ladislav Jakl. Na něj navázal svými
písničkami „O lásce a svobodě“
Bohdan Mikolášek. Po jeho koncertě
se odebrali zástupci organizátorů - to
je Města Lysá nad Labem a sboru Čes-
kobratrské církve evangelické - dopro-
vázeni některými z přítomných, na
Husovo náměstí k bustě mistra Jana
Husa, kde položili květiny.

Emanuel Vejnar
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Co mě potěšilo

Vážení čtenáři, dosud jste se
setkávali v tomto periodiku
s mými víceméně kritickými člán-
ky na téma „Co mě trápí“.
Tentokrát si dovolím učinit výjim-
ku a chci napsat, co mě osobně
potěšilo. Doufám ve Vaše shovíva-
vé přijetí. Díky porozumění mé
ženy jsme letos navštívili
Ameriku. Tedy konkrétně USA,
státy - Kalifornii, Arizonu, Utah
a Nevadu. S leteckou společností
Swiss Air a s mezipřistáním
v Curychu jsme po třinácti hodi-
nách letu dosedli v Los Angeles. 

S cestovní kanceláří ESO,
v klimatizovaném mikrobuse pro
deset cestujících jsme navštívili
velká a významná místa jako San
Diego, Los Angeles, Santa Bar-
baru, Carmel, San Francisko, Las
Vegas, Williams, Hover Damm

a další.
Hlavním naším cílem

však byly národní parky
zejména Joshua Tree, Grand
Canyon, Monument Valley,
Capitol Reaf, Bryce Canyon,
Národní park Zion, Údolí
smrti, Národní park Yose-
mite a řada menších přírod-
ních zajímavostí. Zážitky
byly velkolepé a nelze je jed-

noduše slovy popsat. Například
Grand Canyon působí svou omra-
čující velikostí, Yosemitské údolí
pak krásou svých četných vodopá-
dů a gigantickými sekvojemi,
Údolí smrti nepřebernou paletou
barev rozeklaných skal. Největší
dojem na nás na všechny ale udě-
lal Bryce Canyon. Představte si
hluboké údolí, přírodní kotel
o rozloze 145 km2, plný tisíců štíh-
lých skalních věží, nepodobných
fiálám katedrál, zářících intenzivní
červenooranžovou barvou po
oxidu železa. Tento bizardní amfi-
teátr vyráží dech svou pohádko-
vostí a ohromující silou přírody,
před níž se nutno jen sklonit. 

V krátkosti bych se chtěl též
zmínit o této zemi „neomezených
možností“, jak mi utkvěla v pa-
měti. Amerika je země, kde se

neobyčejně plýtvá s energií.
Silnice a dálnice jsou přeplněny
tisíci aut a příkladně jediná ulice
v Las Vegas o délce cca 200 metrů
je osvícena více jak dvěma milio-
ny žárovek. Díky tomuto megalo-
manství klesla již hladina blízké
přehrady Hover Damm na řece
Colorado o 12 metrů. Na druhé
straně jsme zde viděli na několika
m í s t e c h ,
v pravém
slova smys-
lu, lesy větr-
ných elekt-
ráren, zasa-
zených citli-
vě do kraji-
ny. Nebo
osmiproudé
dálnice jsou
provozová-
ny tak, že
levý jízdní
pruh při
středovém svodidle smí používat
jen řidiči, kteří mají ve voze víc
jak jednoho spolucestujícího.
V Long Beach, předměstí Los
Angeles, zase jezdí městské auto-
busy zdarma. Převážná většina
automobilů má účinné katalyzáto-
ry, autobusy mají ve městech

vyhrazeny vlastní jízdní pruhy
a na mnohých místech se setkáte
s trolejbusy. Rozsáhlé pěší zóny
jsou téměř v každém městě a míst-
ní policie má u nás nevídaný
respekt. 

Jedna věc je rovněž zarážející,
značná část Američanů je obézní,
někteří dokonce moc. Je to zřejmě
tím, že jídlo je relativně levné, cca

našich 120 Kč až 150 Kč, za vše
co sníte včetně ovoce, cukroví,
zmrzliny a nealkoholických nápo-
jů. Převažují jídla smažená a pře-
slazené cukroví. Nelze se tedy
divit. Potěší mě, pokud i tento člá-
nek někoho zaujal.

Václav Mrkvička

Lysá za 100 let
Starší generace si ještě pamatu-

je Oldu Gregora, který dlouhá léta
vedl lyskou poštu. Snad ten jeho
poměr k poště způsobil, že je z něj
znamenitý filatelista. Ale on má
ještě jednu vášeň, velkou sbírku
pohledů ze stovek měst. Celkem
jeho sbírka obsahuje více než 
5 000 různých pohledů a Lysá se
ve sbírce vyskytuje ve dvou stov-
kách! To by byla výstava!

V poslední době se mu podaři-
lo sehnat senzační pohled, který
lyské veřejnosti tímto předkládá-
me. Neznámý autor vytvořil v ro-
ce 1907 pohled „Lysá za 100 let“.
Autor musel mít ohromnou fanta-
zii, musel být vzdělaný a vidět do
budoucnosti. Škoda, že tento lyský
Julius Verne vše neuhodl.

Když se na tento pohled podí-
váte, vidíte vlastně moderní město.
Ze skutečné Lysé zde zůstal náš
kostel, trochu změněný, sochy ze
Šporkovy doby zmizely, ale kolem
kostela se tyčí moderní město
a jeho paláce. Na svém místě
zůstala i naše škola, trochu vylep-
šená a autor ji nazval „gymnázi-
um“. V místech, kde je dnešní
spořitelna, je Národní dům (ten

nám moc chybí). Za kostelem je
Okresní hejtmanství (to nám chy-
bělo celá uplynulá léta po válce).
Vedle této budovy kavárna Union
(z toho zůstal jenom sen) a dále
obchodní dům pana Kazmara,

který v té době skutečně v Lysé žil
a obchodoval. Nejvíc mě překva-
pil vedle kostela stojící hotel
Rusia. V roce 1907 bylo ještě car-
ské rusko, autor byl asi přítel
Slovanů.

Na pohledu vidíme, že nad
městem létají ohromné balony
a různé létající stroje a autor by
byl překvapen, že zde místo nich
budou létat ruské tryskáče, které
po dobu 20 let rušily klid města.

Zrovna tak autor předpovídal
moderní městskou dopravu, jako
tramvaje a auta, pohled je po této
stránce velmi pohodový, ale i zde
je skutečnost jiná, skoro tragická.
Městem projíždějí denně tisíce aut

a kamionů, což bude jistě ještě
dlouho trvat. Lysá potřebuje stejně
jako už to mají jiná města obchvat,
ale ten nebude asi ani za dalších
100 let, protože ho zablokovala
rodina Marcaníkova. 

Milý autore, Lysá se za posled-
ních 100 let skutečně změnila, ale
ne podle vašich představ. Paláce
zde jsou, hotel je starý a místo
obchodního domu zde máme Plus
a Penny. V poslední době však
bylo postaveno mnoho nových
rodinných domků, místo paláce je
zde nové výstaviště. Z Vaší doby
zmizel ze středu města panský
dvůr, místo něj máme Husovo
náměstí a před školou je náměstí
Dr. Hrozného. Zmizel však také
pivovar a cukrovar, jen jsme tro-
chu upravili naše nádraží, na které
byste se měl pamatovat.

Bylo by velmi zajímavé, kdyby
se v současné době v Lysé objevil
nový moderní autor, který by
dokázal stvořit nový pohled, a to
Lysá za dalších 100 let. Kdyby
předpověděl, kdo zde v Lysé bude
v roce 2107 žít a jestli Lysá ještě
bude.

kol-

10
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Ledva
člověk vy-
kročí z vrá-
tek, už se
tam nemů-

že vrátit, protože se v ulici prochá-
zí dobrák, který čeká na kohoko-
liv, aby mu vysvětlil svůj názor,
prostě neopominutelný. Ještě tak,
aby zvolil své oblíbené téma
o politice. Ne - to ne, už z dálky
halasí: „Tak co, jak dopadla ta
sokolská paráda? - viděl jsem to
v televizi i to, jak tam bylo plno
těch Amerikánů. Slyšel jsem, že to
chtějí koupit, aby i ve státech měly
tak pěknou podívanou“. Jak na to
odpovědět? Snad nejlépe nabrat ze
stejného soudku. To nebyli jen
hosté z Ameriky, ale také
Kanaďané, Vídeňáci, Pařížané, ze
Švýcarska a z mnoha států
Evropy. Koupit mohou za pěkných
pár hrstí dolarů živého hokejistu,
ale i my jsme Sokolové a slet není
na prodej. Bylo tady tolik cizinců,
jelikož ta paráda byl Všesokolský
slet a ten je jednou za šest let. Byl
to už v řadě XIV. Bylo by jich
mnohem více, vždyť první byl už
v roce 1882. Ten letošní se skuteč-

ně vydařil, i když to bylo s jistými
obavami, tím že byl termín sou-
časně s významnými záležitostmi.
Stal se opět důkazem, že Sokol
žije, ačkoliv je teď tolik nových
atraktivních sportů. Sokol má své
dávné, stále platné ideály - ni zisk,
ni slávu. A slet je takovým prubíř-
ským kamenem - ten XIV. se stal
navíc významným mezníkem ve
všem dalším dění. Praha byla zase
sletovou Prahou. Byla to Praha,
která otevřela svou horkem sálají-
cí náruč všem těm jásajícím, roze-
smátým, šťastným, vstříc těm
všem od nejmenších až po šedo-
vlasé z Věrné gardy. Třeba už jen
ten průvod! Teď už nebyla okna
s jen poodhrnutou záclonkou a za

ní nedůvěřivá tvář, co se to děje,
snad nějaká demonstrace? Naopak
- v oknech byla výzdoba a průčelí
domů s vyvěšenými prapory

a vlajkami - prostě slavnostní sle-
tový rámec. Celá Praha byla zase
sokolská. Průvod šel po své klasic-
ké trase od Václavského náměstí,
Národní třídou, po nábřeží až na
náměstí Staroměstské. Když
vycházelo čelo s praporem, byli

jsme my skromní Sokolové z Lysé
hrdí. Vedle velikého praporu ČOS
jako čestná stráž vysoký, urostlý,
ve slavnostním kroji s bílými
rukavicemi s rapírem u ramene
náčelník Sokola Lysá - náš Luďan.

Byl to krásný doprovod krásné-
ho praporu. Člověk si říká, kolik
těch praporů v celém průvodu
vlastně bylo - deset - dvacet -
padesát - nebo sto, určitě víc.
Když čelo průvodu docházelo na
náměstí Staroměstské, dala se do
pohybu na Václavském naše župa
Barákova - to byl už průvod jako
valící se řeka barev, radosti a štěs-
tí. A nad tou se střídali v pochodo-
vém rytmu tóny několika hudeb-
ních těles. Radost pohledět.

A která skupina byla nejkrásnější -
všechny. Ti v lehkém cvičebním
oblečení to měli přeci jen snažší
než Moravané v krásných národ-

ních krojích. Na snímku jedna
z nich hasí žízeň u pouliční fon-
tánky, asi i osvěžuje hrdlo vyprah-
lé voláním „Nazdááár“.

Na dalším
snímku jsou ti
Američané - i na
těch je vidět
jejich nadšení, je
stejné i z té veli-
ké dálky. To byl
průvod: A co
teprve nahoře na
Strahově. Tam už
při zahájení,
když nastupovaly
ženy ve svých
širokých, lehkých sukních a ucho-
pily jejich lem do špetky, měl člo-
věk dojem, že se dívá na veliké
jezero, na kterém rozkvetly lekní-
ny. Tribuny vzdechly: „To je
krása“. A pak už se ve svižném
tempu prolínala skladba s další
skladbou - roztomilé děti i hřmot-
ní chlapáci. Potlesk vítal všechny
nastupující a bouřlivým se děko-

valo za vystoupení těm odcházejí-
cím.

Vedro sálalo do tribun, tím víc
pak na cvičící a asi nejvíc na čeka-
jící na nástup, na sletišti stejně jako
v průvodu. Na snímku je štěbetají-
cí houfec, ve kterém se úplně ztrá-
cí naše mladá náčelnice Jitka. A co
teprve ti „věrní“, z nich někteří již
na svém pátém sletu. Pro ty palči-
vé slunce bylo už skoro nebezpeč-
né. Všem patří uznání - za všechny
jmenovitě Karlovi - dělal atletiku,
hrál hokej, vedl dorost, byl náčel-
níkem, posléze starostou - nebyl
nejstarší na XIV. sletu. Je mu tepr-
ve 87 let, ale je to náš bratr Fišer.
V Sokole se nestárne.

Je jen škoda, že v předvečer
sletu odešel Venda Herajn. V So-
kole byl od útlého dětství. Ve vál-
ce zakládal cyklistický oddíl, hrál
hokej, byl ve vedení stolního teni-
su, dlouhá léta v revizní komisi…
Těmi, kdo ho opravdu znali, byl
označen za skutečného vlastence.
Škoda, že právě ti odcházejí.

Přijďte se podívat do sokolovny

- také si zacvičit. Shoďte to civilní
oblečení, shodíte také i něco ze
své váhy - a také omládnete. Bude
Vám dobře i na duši. Se všemi
ostatními půjdete s úsměvem
vstříc XV. sletu - ten XIV. byl
opravdu paráda. Přijďte - těšíme
se. Nazdar !

Šonda
Foto: Josef Manhart

Paráda
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Petice za rychlíky v Lysé
Uvádím stručný přehled informa-

cí o vyřízení petice 4 365 občanů ve
věci zachování zastavování rychlíků
ČD v železniční stanici Lysá nad
Labem, kterou jsem předal na
Ministerstvo dopravy dne 22. 5.
2006 (2 942 podpisů) a 5. 6. 2006 
(1 423 podpisů). Kopie dopisů byly
předány na Ředitelství ČD a.s. a na
Středočeský kraj.

Reakcí Ministerstva dopravy
bylo tiskové prohlášení z 24. května
2006, kde bylo řečeno: „V železnič-
ní stanici Lysá nad Labem budou
i nadále zastavovat rychlíkové
spoje a Ministerstvo dopravy je
připraveno v návrhu objednávky
železniční dopravy na rok 2006/07
zohlednit oprávněné požadavky.“

Následovalo několik jednání sta-
rosty města pana Václava Houštec-
kého na Ministerstvu dopravy, Ře-
ditelství ČD a.s. a Středočeském
kraji.

O vyřízení petice jsme obdrželi
dopis z MD dne 21. 6. 2006, ve kte-
rém nám bylo sděleno, že v návrhu
řešení je ponechání 2 z 32 rychlíko-
vých spojů na trati Praha - Hradec
Králové. Náš nesouhlas s tímto řeše-
ním následoval dne 4. 7. 2006.

Nová odpověď na petici z Minis-
terstva dopravy ze dne 14. 7. 2006

řeší ponechání 15 rychlíkových
spojů a zrušení 17 zastavování na
trati Praha - Hradec Králové. I na
tuto odpověď jsme reagovali dopi-
sem dne 21. 8. 2006 s tím, že
i nadále požadujeme zachovat
zastavování všech rychlíkových
spojů na trati Praha - Hradec
Králové v železniční stanici Lysá
nad Labem jako v minulém jízd-
ním řádu. 

Jak je vidět z reakcí odpovědných
osob, petice podepsaná od 
4 365 cestujících nikoho nezajímá,
nikdo ji nehodlá vzít na vědomí
a rozhodnutí jedinců se prostě pro-
sadí na principu moci.

Řešení by mělo vzejít z jednání
ČD jako dopravce a Ministerstva
dopravy jako objednatele s přihléd-
nutím k uživatelům, tj. cestující
veřejnosti. Samozřejmě na základě
ekologického a ekonomického rozbo-
ru s dokonalým monitorováním situa-
ce. A to stále od MD postrádáme. 

O konečném řešení a rozhodnutí
Ministerstva dopravy ohledně zasta-
vování rychlíků v Lysé nad Labem
dle nového jízdního řádu Vás bude-
me informovat.

Ing. Miloslav Škoch,
zástupce petičního výboru 

při jednání se státními orgány

Reakce na článek Obchvat
Vážení důchodci v Litoli,
promiňte mi, ale jsem nucen vyjád-

řit moje stanovisko k vašemu článku
OBCHVAT.

Víte všichni velmi dobře, jak to se
stavbou obchvatu v našem městě je
a hlavně bylo. Všem vám je jistě
naprosto jasné, že k dostavbě obchva-
tu musí nutně dojít, protože převážná
část zásobování v našem státě je auty
a na dopravě závisí život nás všech.
Dále je nutné podotknout, že dnes má
téměř každý auto a to v hodně přípa-
dech ne jedno. Automobilový průmysl
vzkvétá a stále se rozšiřuje, je to obži-
va mnoha občanů našeho státu.

Jistě si vzpomínáte na dobu projed-
návání obchvatu, kdy ve vaší části
občané manipulovaní určitou vrstvou
lidí, vyjadřovali nesouhlas s obchva-
tem. Již tehdy došlo k značnému 
zdržení výstavby. Nechci hodnotit neu-
váženost jednání a bezohlednost k ob-
čanům, kteří žijí v celé průjezdové
oblasti přes město. Chci vás opět požá-
dat o občanskou spoluúčast a podporu
další výstavby obchvatu, o který usilu-
jí všichni rozumní občané města, kteří
nehájí pouze svoje osobní zájmy. 

Myslím, že jste pochopili, že není
možné stavbu v tak velkém rozsahu
provést najednou, že se musí taková
liniová stavba dělat po částech, které
se postupně zprovozní a že v důsledku
toho se zatížení jednotlivých vjezdů do
města mění. V současné době se více

zatížila ulice Družstevní a odlehčila
ulice Mírová (kde si občané oddechli).

V Mírové ulici se budou občané
opět potýkat s velmi složitou situací při
výstavbě kanalizace a obnově komuni-
kace a to v příštím roce. Finanční pro-
středky na komunikaci jsou a na kana-
lizaci budou zařazeny do rozpočtu
města pro rok 2007. 

Chodník přes Borek je v rozpočtu
města pro letošní rok. Pro tuto stavbu
muselo předcházet projednání s Lesní
správou a již je projednáno s majite-
lem lesa odkoupení části pro zřízení
chodníku. 

Předpokládáme provedení chodní-
ku v průběhu září a října. 

Byl zřízen další přechod pro chodce
a oba přechody budou výrazně osvět-
leny. 

V trase ulice byly osazeny značky
zákaz předjíždění. 

Od 28. 8. do odvolání bude
Městská policie provádět v zastavě-
ných částech ulice měření rychlosti
a kontrolu dodržování dopravních
předpisů. Výsledky budou týdně odevz-
dávány starostovi. Nabízím Vám mož-
nost k nahlédnutí o průběhu kontrol
a měření.

Věřím, že zvítězí rozum a obchvat
města bude v krátké době pokračovat.
Věřím i podpoře kraje a panu hejtma-
novi a splnění jeho příslibu, že do pěti
let bude obchvat hotov.

Václav Houštecký, starosta města

Malé poohlédnutí
V říjnu letošního roku se usku-

teční komunální volby, které roz-
hodnou o složení zastupitelstva
města na další čtyři roky.

V této souvislosti se chci se čte-
náři Listů podělit o své zkušenosti
z práce zastupitele v našem městě.
Nechci hodnotit jakých výsledků
v rozvoji města bylo dosaženo, pro-
tože to dělá v příloze listů MOP
a Naše Lysá. Chci spíše ukázat na
jevy, které se projevovaly a ovlivňo-
valy práci zastupitelstva města (ZM)
a rady města (RM).

Jedná se o dvě volební období,
tedy od roku 1998. Od začátku se
razila cesta: s někým a proti něko-
mu! A tak v prvním volebním obdo-
bí vzniklou koalici tvořilo osm
zastupitelů z ODS, MOPu a ČSSD
v čele se starostou Mgr. Hynkem
Fajmonem. Toto volební období se
vyznačovalo animozitou, vzájem-
ným osočováním, napadáním, ner-
vozitou, vypovězením dohody ODS
ze strany MOPu (stálo by za to
z tohoto dokumentu citovat…), až
k mimořádným volbám, po kterých
koalice zůstala stejná!

K uklidnění situace v ZM došlo
až po zvolení starostou pana Václava
Houšteckého. Ve druhém volebním
období opět koalici tvořilo osm
zastupitelů z řad MOPu, Naše Lysá
a ČSSD.

Vytvářením koalic velmi často
docházelo k tomu, že sedm zastupi-
telů bylo „mimo hru“, což mělo za
následek, že spousta dobrých nápa-
dů se ztratila. Platilo, že není rozho-
dující, kdo co řekl, ale kdo to řekl.

Jsem přesvědčen, že pokud by
bylo v RM poměrné zastoupení
podle výsledků voleb, tak by nebylo
docházelo k výprodeji majetku
města pod odhadní cenu (do měst-
ské pokladny za léta 1999 až 2005
plynulo: 31 mil. z prodeje pozemků,
16 mil. z prodeje nemovitosti, 7 mil.
z prodeje bytů a 24 mil. z prodeje

akcií). Nedošlo by k prodeji firmy
PROLYS s.r.o., kterou si město za
statisíce pronajímá na práce. Více by
se využíval rozum všech zastupitelů
a nejen těch „vyvolených“. Účelově
by se také nevytvořilo další placené
místo zástupce starosty, který za nic
nezodpovídal. Nedocházelo by
k politickým handlům mezi dvěma
politickými subjekty. Neodvolávali
by se z funkcí vedoucí odborů, kteří
výběrové řízení vyhráli. V neposled-
ní řadě by mezi zastupiteli vládla
pohoda a dělná práce ne v zájmu
ideologie, ale ve prospěch města
a jeho občanů.

Komunální volby mám za dveř-
mi, zvolení zástupci stran a hnutí
zasednou v ZM. Na nich bude zále-
žet, jak se bude naše město v dalších
čtyřech letech rozvíjet. Věřím, že
budou zvoleni lidé, kteří pro nároč-
nou práci zastupitele budou mít čas.
Nejde jen o čas na přípravu a účast
na jednání ZM, ale také o práci ve
výborech, radách, komisích, výbě-
rových komisích atd. Zastupitel,
který má nízkou účast a nepracuje
v žádných orgánech, se nemůže na
činnosti ZM podílet.

Přál bych si, aby se již nikdy
v zastupitelstvu města neopakovala
atmosféra z mého prvního volební-
ho období. Aby zastupitelé vždy
hledali společnou řeč při řešení
úkolů rozvoje města.

Zároveň patří mé poděkování
panu Václavu Houšteckému, který
se snažil být starostou všech, i když
to neměl lehké. Všem kolegům
zastupitelům, kteří jednali férově.
Zaměstnancům MěÚ za jejich
vstřícnost při kontrolní činnosti.
Poděkování patří také členům kon-
trolního výboru, kteří ve svém vol-
ném čase a bez nároku na odměnu
se aktivně podíleli na kontrolní čin-
nosti.

Ján Šturm, zastupitel 
a předseda kontrolního výboru

Obchvat!?
Co znamená obchvat Lysé?

Převedení provozu z Mírové ulice
do ul. Družstevní, která není na
takový provoz připravena. Po
třech měsících provozu nejsou
chodníky, které by byly bezpečné.
Ty co jsou, jsou zarostlé, nerovné
a jsou tam stromy, které překážejí.
A kolaři! Ti se musí bát jezdit!
Jsou značky „Zákaz předjíždění“,
ale kdo to kontroluje ? Policie
stojí tak, že je vidět na dálku, tak
se nic neděje. Ať stojí tak, aby

nebyla vidět a pak uvidí, jak se
opravdu jezdí. 

Slib, že po otevření se bude
Mírová ul. opravovat a taky se nic
neděje. To, že nejsou peníze se
snad vědělo dříve. Vědět, že
pokračování obchvatu nebude,
nikdo by nepodepisoval. Tak si
myslíme, že „obchvat“ je pouze
obchvatem pískovny.

Klub důchodců z Litole 
a obyvatelé ulice Družstevní
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„Vzpomínej ráda na školu“

mi napsal do památníku pan
učitel Matoušek na měšťanské
škole v Lysé nad Labem. Ráda na
ni vzpomínám a se mnou ještě

několik spolužaček ze
dvou tříd, se kterými
se každoročně schází-
me. První naše setkání
se uskutečnilo v roce
1978, po čtyřiceti
letech, co jsme školu
opustily. Tehdy nás
bylo přes 50 a setkání
se konalo v restauraci
„U Chloupků“. Otázka

„která ty jsi?“ zněla od mnohých.
Další setkání se uskutečnila vždy
po 5ti letech a z restaurace jsme se
přemístily do Klubu důchodců.

Občerstvení jsme si zajišťovaly
samy. A když i Klub důchodců
změnil své stanoviště, začaly jsme
se scházet u mne v bytě. Pohoštění
si též obstaráváme společně, vždyť
toho moc nepotřebujeme. Káva,
koláče, jednohubky, kuřecí roláda
a salát nám chutnají a při nich se
dobře vzpomíná. Album plné
fotek ještě ze školy a z našich
schůzek, fotky rodin a všech dětí,
vnoučat a pravnoučat, to vše nám
dává dostatek námětů ke vzpo-
mínkám. 

Při každém setkání je nás

o něco méně. Z Lysé jsme jen 3
spolužačky.

Ostatní sem přijíždějí až z Ve-
selí nad Lužnicí, České Lípy,
Teplic, Prahy i Milovic. Pokaždé
plánujeme další schůzku. Vždy se
koná při výstavě květin v Lysé nad
Labem. Jsme ale ročník 1923 a to
se nedá určit, zda se ještě sejdeme.
Těšit se však můžeme. Rodinným
příslušníkům děkuji, že sem své
maminky a babičky přivezou.

Jitka Škochová,
rozená Goldmannová

Baráčníci informují
Dne 24. června 2006 jsme uspořá-

dali zájezd do Mnichova Hradiště,
kde tamní obec slavila 110 let trvání.

V dopoledních hodinách jsme si
prohlédli zámek Sychrov i zámecký
park, který se všem líbil. Pak jsme
odjeli do Mnichova Hradiště, kde
jsme měli zajištěn oběd.

Převlékli jsme se do krojů
a zúčastnili se slavnostního průvodu
městem. Nesli jsme prapor i májku,
okolo které šly naše děti. Průvod kon-
čil na náměstí, kde bylo vystoupení
několika tanečních a pěveckých sou-
borů. Děti naší obce společně s ostat-
ními zatančily Českou besedu. Toto

vystoupení mělo velký ohlas, neboť
jen málo spolků Českou besedu tan-
cuje. Děti odcházely za velkého
potlesku přihlížejících.

Pak už jsme sledovali ostatní sou-
bory z různých krajů a prohlédli si
tamní jarmark.

I když bylo velké vedro, odjížděli
jsme domů s dobrým pocitem.
Nejbližší aktivity našeho spolku -
účast na slavnostech HRABĚTE
ŠPORKA.

Na září jsme pozváni zatančit Čes-
kou besedu do Teplic, kde slaví 65 let
trvání tamní obec.

Obec Baráčníků, Pilná L. 

A než jsme se nadáli, je polovina
roku 2006 za námi.

Za tu dobu se náš hasičský sbor
zúčastnil 39 událostí. Z toho bylo 26
požárů.

Nejvíce výjezdů bylo o sobotách -
a podle času mezi 12-18 hodinou.

První požár byl 2 ledna kolem 17
hodiny. V Milovicích-Mladá v Kašta-
nové ulici hořel půdní prostor v opuš-
těném domě. Tři dny nato vzplála
chatka za Kovonou v Litoli. Při
návratu na základnu jsme byli povo-
láni na hořící saze v komíně do
Přerova n. L.

Koncem ledna naše jednotka spo-
lupracovala na hašení budovy bývalé
výtopny lokomotiv v Milovicích, kde
hořely již mediálně známé balíky
z textilem. Byli jsme dvěma vozidly
na požáru ubytovny zahraničních děl-
níků v Mochově. V březnu a v dubnu
bylo několik požárů trávy a křovin.
28. března ve 4 hodiny ráno odjíždí
11 členů do obce Vestec u Křince,
pomáhají při protipovodňových pra-
cích. I tady na Lysecku se Labe vyli-
lo z břehu, a tak se prováděla kontro-
la chatových osad. 3. dubna je jedno-
tka požádána o pomoc při vyproštění
vozidla „odtahovky“, která uvázla na
cestě s naloženým osobním automo-
bilem. Cesta byla podle Labe zapla-
vená půl metru pod vodou. Naše
osmikolka si s tím poradila. V sobotu
6. května byl v Poděbradech „Den
záchranářů“. My jsme se zúčastnili se
starými vozidly Praga L, Praga RN
a Mercedes.Výstavu soudobé techni-
ky doplňovala i naše Tatra 815 8x8.

Techniky, tu bylo k vidění velké
množství. A tak mě ani neudivila
otázka jednoho chlapce, který si pro-
hlížel naše auto. „Pane a co by se dělo
kdyby někde hořelo a všichni jsou
tady?“ Všichni tam nebyli, neboť v 11
hodin vyjela naše Lizka k požáru
rodinného domu do Semic. Po odpo-
ledním návratu z Poděbrad vyrážíme
k požáru lesa na letiště Boží Dar.
Domů se vracíme po 21 hodině.

Několikrát jsme odstraňovali
spadlé stromy a větve na vozovce.
V obci Ostrá spadla silná větev na
autobusovou zastávku a částečně

visela na drátech elektrického napětí.
Za zmínku stojí i několik výjezdů

k zachycení úniku nebezpečných látek
(fridex, benzín, nafta, oleje). 20.
dubna řidič autojeřábu projížděl přes
Lysou nad Labem a z poškozené hadi-
ce mu unikal olej. Dostižen byl Měst-
skou policii až pod kopcem Vinička.
V Litoli na oleji dostali dvě auta smyk.
Vozovku jsme zasypali sorbentem
a o pomoc požádali správu silnic.

Zmíním se ještě o záchraně osob
a zvířat z výšek, hloubek a uzavře-
ných prostor. V Milovicích jsme
vyprošťovali psa spadlého do kanálu.
Kuriózním případem se šťastným
koncem bylo malé děcko, které když
maminka šla nakrmit psa, za ní zamk-
lo na klíč. Možností, jak otevřít, bylo
několik. Násilné vniknutí nebylo
nutné, nehrozilo bezprostřední nebez-
pečí. Jedna skupina se pokoušela
dostat oknem. Jeden člen přemlouval
děcko, aby otočilo klíčem. A když
přijel tatínek, stačilo několik vhodně
volených slov, zámek cvakl a dveře se
otevřely. Velitel si napsal iniciály pro
vyplnění zprávy, my se vrátili na
z á k l a d n u
a poté každý
do svého
zaměstnání.

V sobotu
17. června
ráno vyjíž-
díme se
dvěma cis-
ternami na
skládku od-
padků k Be-
nátkám nad
Jizerou. Ha-
sit se musí
v dýchacích
přístrojích
pro veliký
zápach z ne-
dokonalého
spalování.

V e l k é
cvičení pro-
běhlo 26.
června po
poledni na
budovu ško-

ly J. A. Komenského. Prověřovalo se
ohlášení na operační středisko, evaku-
ace žáků i samotná činnost zásaho-
vých jednotek. Součástí bylo i prově-
ření dojezdových časů povolaných
sborů lyseckého okrsku.

O 12 hodin později vyjíždíme
k opravdovému ohni. Nahlášena je

výšková budova v Mladé v Armádní
ulici. Proto vyjely všechny cisterny
i automobilový žebřík. Ve skutečnos-
ti to byla budova přízemní a požár
vznikl od svíčky. Půlroční statistiku
zakončil požár osobního automobilu
Peguot v Braniborské ulici v Mladé.

Jiří Ziegelheim, SDH Lysá

Hasiči bilancují



14

9/2006 LISTY města Lysé nad Labem

P O J Ď T E  S  N Á M I  R O Z V Í J E T  M O D E R N Í
S T R O J Í R E N S K Ý   Z Á V O D

TOS, a.s. - tradiční výrobce obráběcích strojů -
brusek, soustruhů a strojů na výrobu ozubení
hledá pro zajištění výroby vysoce motivované 
a odborně zdatné spolupracovníky na pozice:

● hlavní technolog 
● technolog - specialista pro obrábění na CNC strojích 
● technolog - specialista na tepelné zpracování
● programátor CAM technologie se zaměřením na obrábění 

na CNC strojích
● spolupracovníky logistiky - nákup, kooperace
● vedoucí skladového hospodářství 
● specialista do kontroly jakosti - mezioperační kontrola
● specialista servisu CNC soustruhů a brusek
● mechatronik - montážník CNC soustruhů a brusek
● mistr obrobny
● IT specialista (i absolvent) pro implementaci nového informačního 

systému (ERP, APS) - databázové technologie ORACLE
● specialista plánování a řízení výroby s podporou APS
● samostatný konstruktér elektro
● samostatná účetní

Společnost nabízí perspektivní zaměstnání s využitím výrobních technologií
na světové úrovni (CNC stroje Deckel Maho, Waldrich Coburg a další),
moderní sociální zázemí, závodní stravování, 5 týdnů dovolené a stabilizační
příspěvek po uplynutí zkušební doby. Místo výkonu práce je v Čelákovicích.

Zašlete nám, prosím, Váš strukturovaný životopis s uvedeným názvem pozice
na adresu:

TOS, a.s., personální oddělení
Stankovského 1892, 250 88 Čelákovice

osobni@cetos.cz

P O J Ď T E  S  N Á M I  R O Z V Í J E T  M O D E R N Í
S T R O J Í R E N S K Ý   Z Á V O D

TOS, a.s. - tradiční výrobce obráběcích strojů -
brusek, soustruhů a strojů na výrobu ozubení
hledá pro zajištění výroby vysoce motivované 
a odborně zdatné spolupracovníky na pozice:

● obsluha CNC obráběcích center 
● obsluha souřadnicových vyvrtávaček 
● horizontkář 
● soustružník na konvenčních i CNC strojích
● vrtař - zámečník 
● brusič průměrů 
● pracovník do montáže - montér, zámečník, škrabač
● lakýrník
● manipulační dělník do montáže
● pracovník příjmu a výdeje materiálu
● obsluha vysokozdvižných vozíků
● skladník a manipulant
● správce vozového parku
● pracovník údržby konvenčních a CNC obráběcích strojů

Společnost nabízí perspektivní zaměstnání s využitím výrobních technologií
na světové úrovni (CNC stroje Deckel Maho, Waldrich Coburg a další),
moderní sociální zázemí, závodní stravování, 5 týdnů dovolené a stabilizační
příspěvek po uplynutí zkušební doby. Místo výkonu práce je v Čelákovicích.

Zašlete nám, prosím, Váš strukturovaný životopis s uvedeným názvem pozice
na adresu:

TOS, a.s., personální oddělení
Stankovského 1892, 250 88 Čelákovice

osobni@cetos.cz

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Stát: Česká republika
Zaměstnavatel (název a adresa):
THE SOURCE GROUP MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 3, 602 00 BRNO

Pracovní pozice
OPERÁTOR VE VÝROBĚ - Celestica Kladno

Počet pracovních míst: 150
Pracovní náplň: práce v pásové výrobě - výroba základových
desek do televizorů, počítačů a mobilních telefonů, fyzicky 
nenáročná ve stoje nebo v sedě

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY
Vzdělání: Základní vzdělání - vyučen (nemusí být vyučen v oboru,
ale elektro vzdělání výhodou)
Schopnosti: šikovnost, zručnost, pečlivost, jedná se o práci nároč-
nější na zrak
Týdenní pracovní čas: 8 hod./směna, 37,5 hod./týden
Platové podmínky: 9.000 + přípl. práce v noci 10,- Kč/hod. + práce
v SO a NE 50 % bonus + práce ve svátek 100 % bonus+ přesčasové
příplatky- všedný den 25 % bonus, víkend 50 % bonusrace mimo
víkend 3,- Kč na hodinu + motivační bonus až 2.000,- Kč dle výko-
nu (průměrná mzda 11 000 - 15 000,-Kč)
Jazykové znalosti:  NEPOŽADUJEME
Výhody: SOU elektro výhodou - nikoli podmínkou (příplatek ve
výši 1.000,- - 1.500,- Kč)

DALŠÍ INFORMACE
Ubytování: zajišťuje zaměstnavatel a poskytuje částku 2.400,- Kč
měsíčně příplatek na ubytování.
Stravování: zajištěno   -   zaměstnavatel přispívá 55 % z ceny obědů
tj. cca 30 - 32 Kč na oběd
Doprava z místa ubytování zajištěna a to za jednorázový měsíční
poplatek 400 ,- Kč

JAK SE HLÁSIT
Kontakt: Radka Chvátalová rchvatalova@thesource-group.com

tel. 724 929 819, 542 422 251



V neděli 26. 8. 2006 se na stadionu FK
Slovan v Lysé n. L. uskutečnilo slavnost-
ní „SETKÁNÍ“ nejen současných a býva-
lých členů fotbalové „STÁRNOUCÍ
GARDY“, ale i jejích příznivců. Bylo
pořádáno k 30. výročí jejího založení.

Za početné účasti více jak 50 přítom-
ných bylo toto setkání zahájeno v 15.00 h
vzájemným pozdravením příchozích,
které bylo spojeno se společným fotogra-
fováním. Od 16.00 hodin proběhlo fotba-
lové utkání současné SG s týmem SG
AFK MILOVICE s výsledkem 4 : 1 (1 :
1). 2 góly za domácí vstřelil Josef Novák,
po jednom pak Strýhal a Urban, za hosty
byl úspěšný Zíta. Výsledek nakonec
nebyl rozhodně tak důležitý. Utkání bylo
spíše ukázkou toho, že i po skončení
závodní kariéry mohou hráči předvádět
divákům pohledný a zajímavý fotbal, tak
jak to jeho aktéři na hřišti prokazovali.

Po skončení utkání se všichni přítom-
ní sešli v klubovně stadionu ke společné-
mu posezení. To zahájil uvítacím proslo-
vem současný předseda SG pan Jiří
DRAHOKOUPIL. Za všechny pozvané
pozdravil účastníky jeden ze zakladatelů
SG pan LÁNSKÝ. Pak až dlouho do noci
za vydatného občerstvování se nad foto-
grafiemi a kronikami příjemně vzpomí-
nalo nejen na samé počátky po založení
SG, ale četnými historkami na její celou
bohatou třicetiletou existenci.

Připomeňme si tedy ve stručnosti, kdy
a jak vlastně SG vznikla a jaká byla její
historie. 

Se vznikem SG je neodmyslitelně
spojeno jméno pana Miroslava CIKÁN-
KA. Před příchodem do Lysé n. L. ligo-
vého fotbalisty Teplic, zaníceného hráče,
později trenéra a neúnavného organizáto-
ra. Je jeho zásluhou, že se v létě roku
1976 dala dohromady parta bývalých
hráčů Slovanu, kteří se nechtěli smířit
s fotbalovým důchodem a rozhodli se
i po skončení závodní činnosti dále, byť
už jen rekreačně, provozovat svoji své
oblíbené hry.

A tak se 23. 8. 1976 v Praze-Karlíně
na hřišti místní Čechie uskutečnilo první
oficiální utkání čerstvě založené SG
Slovanu s domácími seniory s výsledkem
2 : 2 (0 : 1). V horku na škvárovém hřišti
pod vedením právě Mirka CIKÁNKA
sehráli tento historický zápas hráči FÉR,
EICHLER, KŘÍŽ, SVOBODA, NOVÁK
V., MANHART, FIŠER J., BUBENÍK
a ROUBÍČEK. V utkání nakonec nemohl
nastoupit zraněný KALMUS. Přesto
i o deseti mužstvo bojovností uhrálo
nerozhodný výsledek. Střelcem prvního
gólu SG byl ROUBÍČEK, druhý připojil
BUBENÍK.

Potom už to šlo zápas za zápasem, rok
za rokem až do dnešních dnů. Mužstvo se
obměňovalo. Někteří definitivně skončili
s fotbalem, přicházeli však noví, bohužel
někteří již opustili nejen fotbal. Mezi
nimi i zakladatel SG Mirek CIKÁNEK.
Za dobu 30. let trvání SG, která svůj his-
torický „KODEX“ přijala na první výroč-
ní schůzi 10. 12. 1976, se v jejích dre-
sech(které se měnily až po dnešní žluto-
černé)vystřídalo celkem 70 hráčů, kteří
k 31. 12. 2005 sehráli neskutečných 592
utkání s aktivní bilancí 248 vítězství, 116
remíz a 228 porážek při skóre 1604 :
1392 gólů. Nejvíce utkání, a to 467,

sehrál Karel RAMBOUSEK, přes 300
jich mají na svém kontě DRAHOKOU-
PIL (356), SOUKUP (340) a ŠIMON -
nestor SG (324), všichni ještě aktivní
hráči SG. Nejvíce gólů vsítil, a to 132,
Josef NOVÁK (6-ti násobný držitel
„Zlatého míče“ pro nejlepšího střelce
v roce), za ním následují KNOL s 98,
ŠIMON se ŠENKÝŘEM s 95
BÄUMELT s 92 vstřelenými brankami.

Za svojí existenci se SG zúčastnila
celé řady turnajů seniorů. Zcela první
z nich byl turnaj pořádaný v roce 1978
u příležitosti 65. výročí vzniku fotbalu

v Lysé n.L. za účasti SG Lysé n. L.,
Milovic, Poděbrad a VUSTE Praha.
Tento turnaj s tradičními účastníky.
Pouze v dalších ročnících vystřídal SG
Poděbrady celek SG SK Kamenice
a v posledních letech, po zániku VUSTE,
byl turnaj doplňován některou SG
z Prahy. Při pořadatelské rotaci se hraje
dodnes.

Neodmyslitelnou činností SG se staly
víkendové zájezdy v závěru jarní sezony
za „poznáním“ fotbalu, a nejen fotbalu,
v jiných regionech republiky. Úvodním
byl v roce založení zájezd do HORNÍHO
SLAVKOVA, následovaly TEPLICE,
SEZIMOVO ÚSTÍ a rok co rok další
„štace“. Zvláště se vzpomíná na
DUBŇANY (1981) s fáráním do uhel-
ných dolů, HURBANOVO (1989) s ter-
málním koupalištěm, MECKENHEIM -
SRN (1991) s prohlídkou historického
Heidelberku, Č. TŘEBOVOU (1992)
s doplňkovým zápasem v kuželkách,
STRAKONICE (1999) s opékáním selat
v Přešťovicích a třeba PAVLICE (2002)
s prohlídkou Znojma a návštěvou sklíp-
ku. Ale i všechny ostatní se vydařily
a jejich účastníci na ně vždy velice rádi
vzpomínají.

A ani v zimním období SG nespí.
Pravidelně každý pátek její členové hrají
fotbálek v tělocvičně a také se zúčastňují
různých halových turnajů (nejčastěji
v M. Hradišti, Poděbradech, Nymburku
a Čelákovicích). Na těchto turnajích a na
turnajích v malé kopané v letním období
bylo sehráno 123 utkání, z toho 63 vítěz-
ných, 17 nerozhodných a 43 skončilo
porážkou, s celkovým skóre 318 : 262
gólů. Nejvíce utkání v nich odehrál SOU-
KUP - 116, nejlepším střelcem je
JELÍNEK s 69 brankami.

Po celou dobu existence SG se její čin-
nost neomezovala jen na fotbalové „ma-

če“. Tradicí jsou každoroční společenské
večírky pořádané nejen pro členy, ale pře-
devším pro jejich rodinné příslušníky. Ty
se konávaly před počátkem jarní sezony,
v posledních letech pak před Vánocemi na
závěr fotbalové sezony. Samostatnou ka-
pitolou jsou brigády, a to jednak pro vý-
dělek, sloužící k pokrytí části nákladů na
činnost, jednak, a to především, ve pro-
spěch FK ke zvelebování areálu stadionu.
Z řad členů SG se pravidelně rekrutovala
řada trenérů a funkcionářů. V této době ve
výboru FK z členů SG pracují pánové
JIRSA, BENDL aj. NOVÁK, ve sportov-

ně-technické komisi Středočeského kraj-
ského fotbalového svazu GREGAR,
a jako trenér B-mužstva působí BENDL.
Výčet jmen je poměrně malý, v tomto
směru by měla SG svému mateřskému
klubu určitě více nabídnout. 

Z uvedených údajů je patrné, že histo-
rie SG je opravdu bohatá, a bylo tedy při
setkání na co vzpomínat. Avšak nejen se

vzpomínalo, diskutovalo se také o sou-
časnosti a vyhlídkách do budoucnosti
nejen SG, ale celého FK. O dění ve SG
a FK, o hospodaření a investicích, o spor-
tovních výsledcích a plánech, o mládeži
i o tom, jak FK ze strany členů SG v nej-
bližším, především ekonomicky složitém
období co nejvíce pomoci. 

V současnosti má SG 25 aktivních
členů a je řízena 8 - členným výborem na
čele s panem DRAHOKOUPILEM.
I v následujících letech bude činnost SG
soustřeďována především do sportovní-
ho, tedy fotbalového vyžití svých členů,
jak stávajících, tak i nových adeptů z řad
pomalu končících aktivních fotbalistů
FK. Přitom bude snahou navazovat na
tradice z činnostI v uplynulých třiceti
letech, o kterých se tento článek zmiňo-
val. V oblasti mimosportovní chtějí čle-
nové SG v nejbližším období pomoci při
budování areálu stadionu. V současnosti
se staví víceúčelové minihřiště s umělým
povrchem 3. generace. Pokračuje rekon-
strukce donedávna škvárového hřiště
a připravuje se generální oprava kanaliza-
ce, sociálního vybavení a části oplocení.
Rozsahem prací a finančních nákladů
bude přitom potřeba každá ruka. Přejme
si, aby nezůstalo jen u slov a proklamací
a aby členové SG svým dílem přispěli
tyto náročné akce výboru FK uskutečnit. 

Setkání se opravdu vydařilo a výboru
SG nezbývá než poděkovat všem za účast
a svým členům, kteří se na její činnosti
po dobu připomínaných 30 let podíleli,
i za práci a čas, který SG věnovali,
a popřát jim do dalších let hodně pevné-
ho zdraví, spokojenosti v osobním životě
a také příjemných zážitků ze sledování.
Těm stále ještě aktivním při provozování
hry zvané FOTBAL.

Text a foto: Ing. František GREGAR
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30. let fotbalové „STÁRNOUCÍ GARDY“ FK Slovan Lysá n. L.

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

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
Nové hodiny kondičně-posilovacího cvičení žen a dívek pro zdraví, kondici a for-
mování postavy s náčiním i bez náčiní, s využitím mikroportu v krásném prostře-
dí nové školy - nové tělocvičny Obchodní akademie v Lysé n. L., ul. Komenského.

PONDĚLÍ 19.30 hod. - 20.30 hod. - Začátečnice a středně pokročilé

P  -  C L A S S  ( B O D Y S T Y L I N G )
Cíl hodiny: kondičně - posilovací aerobní cvičení zaměřené na zpevnění a vyrý-
sování problematických partií těla za použití náčiní (činky, gumičky) 
Obtížnost: tuto hodinu doporučuji začátečníkům, středně pokročilým i pokroči-
lým, kteří nemají rádi příliš rychlé tempo a složité taneční choreografie.
Náročnost: cvičení není náročné aerobně, sestavy a choreografie jednoduché,
silově náročné

PONDĚLÍ 20.30 hod. - 21.30 hod. - Středně pokročilé a pokročilé

A E R O B I C  -  C L A S S  ( M I X  A E R O B I C )
Cíl hodiny: aerobně - kondiční cvičení zaměřené na spalování zásobních tuků,
pomocí středně těžké choreografie nastartovat odbourávání zásobních tuků, zlep-
šit činnost kardiovaskulárního systému, zvýšit fyzickou kondici, vytvarovat
zejména problémové partie - břicho, stehna, hýždě.
Náročnost: narůstá postupně během hodin. Rychlejší tempo, složitější choreo-
grafie. Doporučuji znát alespoň základní používané kroky.

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, obuv na přezutí
Cena: 45 Kč (1 hodina cvičení)

Začínáme v pondělí 18. září 2006!!!
Od 19.30 hodin = přizpůsobená hodina pro začátečnice!

1. Účastníci setkání členů SG Slovan Lysá n. L.
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Tenisté uprostřed sezóny
Závodní družstvo dospělých 

Tenisového klubu Lysá nad Labem
pod vedením hrajícího kapitána
Jaroslava Svobody splnilo své před-
sevzetí pro letošní mistrovskou sezó-
nu krajské soutěže IV. třídy a bez
porážky vybojovalo postup. Základní
sestavu tvořili hráči T. Kučera,
O. Svoboda, F. Hambrozi, J. Šimeček
a hráčky M. Langrová, A. Svobodová
a K. Šimková.

V jarních i letních měsících zapl-
nili kurty v Jaromírových sadech
i neregistrovaní tenisté, děti, veteráni
a rekreační tenisté. Každý úterní
podvečer se scházely na dvorcích
děti z tenisové školičky a zvládaly
první sportovní krůčky pod vedením
trenérů B. Stehna, J. Svobody a A.
Svobodové. Některé z nich absolvo-
valy i srpnový tenisový kemp.
Věnovaly se nejen tenisu, ale i pohy-

bové průpravě, zkusily základy
golfu, squashe a badmintonu.

V září se uskuteční tradiční oddí-
lový přebor O pohár Ing. Jana
Prchala, bude pokračovat tenisová
škola a ti nejvěrnější tenisté budou
užívat posledních příznivých pod-
zimních dnů.

Po jejich konci začne generální
rekonstrukce dvou dvorců, kterou
můžeme realizovat také díky grantu

z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje a podpoře
Městského úřadu v Lysé n. L. 

I na poslední týdny babího léta
zveme na naše dvorce zájemce
o rekreační hru. Informace podáme
a rádi přivítáme každého nejlépe
v podvečerních hodinách.

Mgr. Bedřich Stehno,
předseda klubu

Příměstský tábor

Letos v srpnu ožil na dva týdny
dětský areál v Čechově ulici.
Občanské sdružení Klub dobré
zprávy tam pořádalo stejně jako
loni příměstský tábor. Každý týden
se o dvacet dětí ve věku sedm až
dvanáct let starali čtyři vedoucí. 

První týden jsme se proměnili
na písmáky - zkoumali jsme vznik
a vývoj písma, abecedy a materiá-
lů, na které se psalo. Naučili jsme
se luštit různé šifry, vyrobili jsme
si ruční papír, razítko, svitek
i dobové oblečení. Zkusili jsme
i psát hebrejsky. Navštívili jsme
Muzeum Bedřicha Hrozného, tis-
kárnu v Třebestovicích i Petřín

a zahráli si šipkova-
nou v lese. Přišel
i vzácný host - Moj-
žíš, který nás sezná-
mil s desaterem.
Samozřejmě nechy-
běly různé hry, spor-
tování a písničky. 

Druhý týden
jsme strávili s Noe-
mem a velkými
maňásky. Seznámili

jsme se s příběhem o stavbě archy
a potopě. Děti si připravily divadel-
ní představení, které v pátek zahrá-
ly rodičům. Vyrobili jsme zvířata
z pletiva a papíru, nechybělo bati-
kování šátku či povídání o meteo-
rologii. Na výletě jsme zavítali do
ZOO v Chlebech a do Poděbrad. 

Na konci každého turnusu jsme
strávili příjemné chvíle s rodiči,
prarodiči a sourozenci dětí při spo-
lečném opékání párků. 

Od dětí i rodičů jsme slyšeli
mnoho díků a chvály. Víme, že
tábor by se nevydařil bez pomoci
jiných lidí či organizací. Proto bych
chtěla na tomto místě poděkovat

jménem všech vedoucích Městu
Lysá nad Labem, které nám
poskytlo areál a podpořilo tábory
i finančně, dále správcům dětského
areálu manželům Novákovým za
jejich laskavou a ochotnou pomoc
a provozovatelům restaurace
U Bílé labutě za výborné obědy.
Také děkujeme členům sboru
Apoštolské církve v Lysé nad
Labem, kteří rovněž přiložili ruku
k táborovému dílu. 

Jeden účastník pronesl při
odchodu větu: „Mami, já bych tady
chtěl být napořád.“ I nám vedou-
cím se tábor moc líbil a těšíme se
na příští. 

Na fotografie z tábo-
ra se můžete podívat na
webových stránkách
klubu http://acsborly-
sa.spc-net.cz/klub

Tereza Sedláčková 
Zveme všechny

kluky i děvčata na pra-
videlné schůzky Klubu
dobré zprávy! Schá-
zíme se každé úterý
v 15.00 v klubovně

v mateřské školce Pampeliška na
sídlišti. Sportujeme, vyrábíme, zpí-
váme a objevujeme poklady ukryté
v Bibli. Schůzka trvá do 17.00.
Občas pořádáme i akce o víkendu,
třeba s opékáním nebo s výletem.
Těšíme se na všechny. 

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

O schůzkách klubu v Milovicích
vám podá informace vedoucí
Veronika Kmetová (telefon 739 524
778).
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ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé
nad Labem uspořádala dne 22. 6.
2006 ve spolupráci s MěÚ již 12.
ročník Velké ceny Lysé nad
Labem letos jako Memoriál An-
tonína Semeráda, jenž byl zaklada-
telem tohoto závodu.

Letos zde startovalo 360 žáků z 9
škol. Obě školy z Lysé a dále školy
z Milovic, Kostomlat, Kounic,
Přerova n. Lab., ZŠ Kom. Nymburk,
ZŠ RAF Nymburk a ZŠ TGM
Poděbrady. Soutěžilo se v pěti dis-
ciplínách - sprint 50 m a 60 m, skok
daleký, hod kriket. míčkem, šplh na
4,5 m a běh na 1000 m a 1500 m.

Počasí bylo skvělé, o zahnání žízně
se postaral tradiční sponzor pan
Josef Hejbal.

Vyhlašování vítězů proběhlo za
účasti vedoucí odboru školství paní
PaedDr. Věry Bodnárové a paní
Novákové taktéž z odboru školství.
Na novém putovním poháru se ocit-
lo jméno prvního vítěze, jímž se
stala ZŠ Komenského z Nymburka.

Věříme, že v této tradici budeme
pokračovat i nadále. Poděkování za
zdařilou akci patří MěÚ v Lysé nad
Labem, panu Josefu Hejbalovi
a všem pořadatelům a rozhodčím.

Jaroslav Minařík

Velká cena Lysé nad Labem
se uskutečnil v červenci 2006,

když 2 trenéři se dohodli na přátel-
ském utkání místo tréninku. Došlo
ke střetu dorosteneckých mužstev
FK Litol a Sportovní sdružení Ostrá. 

Nehledě na výsledek 5 : 2 pro
Litol, došlo k oboustrannému nasa-
zení všech sil při velké sportovní
pohodě. Což přesně patří na pěkné
hřiště, nově renovované sportov-
ní budovy a hlavně se ukázalo, 
že občané Ostré si váží sportovních
akcí, což dokázali velkou účastí.
Hodně sil do další sportovní čin-
nosti.

Zd. Veselý

Dobrá nálada, dobrý nápad


