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V dnešním čísle najdete:
● Pojištění vozidel - str. 4
● Rychlíky v Lysé - str. 4
● Kulturní kalendář 

- str. 5
● Slavnostní výsadba lip 

- str. 7
● Prezentace volebních

stran - uprostřed Listů

Pranostiky
● Je-li říjen velmi zelený,

bude za to leden hodně
studený.

● Spadne-li v říjnu listí,
bude mokrá zima.

● Říjen nemá v oblibě ani
kola, ani saně.

● Sv. Hedvika kabát si
navlíká. (17.10.)

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

Vážení spoluobčané,
ve dnech 20. a 21. října letošního

roku proběhnou volby do
Zastupitelstva města Lysá nad Labem,
a proto si Vám dovoluji podat základní
informace.

Voličem je občan města za předpo-
kladu, že jde o státního občana ČR,
který alespoň v den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v Lysé
nad Labem přihlášen k trvalému poby-
tu a státní občan jiného státu, který
v den voleb dosáhl věku nejméně 18
let, je v Lysé nad Labem přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou
je ČR vázána, a pokud požádal o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů,
hlasovat ve volbách do Zastupitelstva
města Lysá n. L.

Hlasování v našem městě proběhne
ve stálých volebních okrscích. Bude
zřízeno 9 volebních okrsků, do kterých
jsou voliči zařazeni podle místa trvalé-
ho bydliště.
l. OVK Hasičská zbrojnice Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice Dvorce,
3. OVK Mateřská škola Čtyřlístek,

Brandlova 1590, Lysá n. L.,
4. OVK Mateřská škola Pampeliška,

Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. OVK Mateřská škola Pampeliška,

Sídliště 1464, Lysá n. L.,
6. OVK Svatební obřadní síň, Hu-

sovo nám. 23, Lysá n. L.,
7. OVK Hasičská zbrojnice, Pivo-

varská 1518, Lysá n. L.,
8. OVK Hasičská zbrojnice, Pivo-

varská 1518, Lysá n. L.,
9. OVK Základní škola T. G. Masa-

ryka, Palackého 160, Lysá n. L.
Voliči budou o době a místě konání

voleb ve městě informováni oznáme-
ním starosty města nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb.

Volební místnosti se otevírají
v pátek 20. 10. 2006 ve 14.00 hodin
a zavírají ve 22.00 hodin a v sobotu
21. 10. 2006 se otevírají v 8.00 hodin
a uzavírají se ve 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky budou všem voli-
čům dodány nejpozději 3 dny před
dnem voleb a v den voleb i všem okr-
skovým komisím. V záhlaví každého
hlasovacího lístku je uveden název
obce a počet členů zastupitelstva obce,
který má být zvolen (pro naše město
počet 15). Kandidáti každé volební
strany jsou uvedeni na společném hla-
sovacím lístku v pořadí určeném
volební stranou, a to v samostatných
zarámovaných sloupcích umístěných
vedle sebe, není-li to pro počet voleb-
ních stran možné, pokračují sloupce
v následující řadě. 

Volič hlasuje osobně po prokázání
své totožnosti a státního občanství.
Občan České republiky státní občan-
ství prokáže platným občanským prů-

kazem nebo platným cestovním pasem
České republiky. Občan jiného státu se
prokáže průkazem o povolení k poby-
tu.

Po obdržení úřední obálky, popří-
padě hlasovacího lístku, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků, kde může hlasovací lís-
tek upravit jedním z uvedených způso-
bů:
1) Označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem voleb-
ní strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této voleb-
ní strany v pořadí dle hlasovacího líst-
ku v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce, který má být
v obci zvolen.

Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný.
2) Označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli voleb-
ní strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva má být zvo-
leno. 

Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více kandidátů, než je
stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.

3) Kromě toho lze oba způsoby,
popsané v předchozích bodech, kom-
binovat, a to tak, že lze označit kříž-
kem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní voleb-
ní strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze toli-
ka kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva. Pokud
má být voleno v Lysé nad Labem 15
členů zastupitelstva a je označena
volební strana s 15 kandidáty a kromě
toho 5 kandidátů individuálně ze
sloupců dalších volebních stran, je
dáno označené volební straně 10
hlasů, a to pro kandidáty na prvních
deseti místech.

Pokud by byla tímto způsobem
označena více než jedna volební
strana nebo více kandidátů, než je
stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.

Pokud volič neoznačí na hlasova-
cím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, hlasovací lístek
nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích lístků do
téhož zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.

Po opuštění prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků vloží volič

úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do
volební schránky. 

Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, městský
úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. 

V Lysé nad Labem bylo pro volby
do zastupitelstva města zaregistrováno
8 volebních stran: l. ODS, 2. ČSSD, 3.
Sdružení nezávislých kandidátů Naše
Lysá, 4. KDU-ČSL, 5. Sdružení nezá-
vislých kandidátů „Lysá 2010“, 6.
Sdružení politické hnutí „Nestraníci“
a nezávislých kandidátů „Lyský
region“, 7. Sdružení nezávislých kan-
didátů Město - Občané - Prosperita, 8.
KSČM. Volební strany jsem uvedla
v pořadí, ve kterém budou uvedeny na
hlasovacím lístku. Všechny volební
strany postavily plnou 15 člennou kan-
didátku. Znamená to, že si volič, který
neupřednostní žádnou volební stranu,
může vybírat ze 120 kandidátů nových
15 zastupitelů, kteří dle jeho představ
budou v dalších 4 letech nejlépe hájit
zájmy občanů a podílet se na dalším
rozvoji města.

V roce 2002 byla volební účast na
volbách do zastupitelstva města cca 
43 %, věřím, že v letošním roce to
bude výrazně lepší. 
Šťastná Irena, odbor vnitřních věcí

Volby 2006

Říjen

Městský úřad Lysá nad Labem
ve spolupráci

se Svazem bojovníků za svo-
bodu, TJ Sokol, Klubem
důchodců - D a Klubem

důchodců Litol

zve všechny občany
k oslavám

27. 10. 2006
Program:

17 hodin - položení věnců na
nám. B. Hrozného u pomníku

padlých lyských občanů 
v 1. sv. válce

17.30 hodin - položení věnců u
pomníku T. G. Masaryka v Litoli

Dne vzniku
samostatného 

Československého státu
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Prázdniny skončily a život se vrací
do obvyklých kolejí, což platí i pro
život „úřední“. Během září se konala
dvě jednání rady a jedno zasedání
zastupitelstva. Informaci z druhé záři-
jové rady si přečtete až příští měsíc,
protože se konala až po redakční uzá-
věrce.

Začneme ale krátkým shrnutím
průběhu veřejného shromáždění
občanů, které se konalo v pondělí 
4. 9. 2006 a bylo svoláno do městské-
ho kina na základě usnesení zastupi-
telstva. Cílem bylo zjistit, jak je veřej-
né mínění nakloněno dalším aktivitám
Spalovny nebezpečných odpadů
v Lysé nad Labem, o čemž byli obča-
né informování v článcích Nymburska
a zastupitelé na červnovém zasedání.
Díky pozornosti médií a další propa-
gaci se sešlo více než 150 lidí. Po
úvodním slovu pana starosty Houš-
teckého převzal mikrofon p. Ing.
Trpišovský, technolog ze Synthesie
Pardubice. Nejdříve vysvětlil základní
pojmy, aby bylo jasné o čem se hovo-
ří. Záměrem spalovny je likvidace
bezdýmého prachu (nikoliv střelné-
ho!), který se používá ve vojenství
k pohonu střel a raket. Po rozebrání
vojenského materiálu, což se děje
v jiném místě, by se do spalovny při-
vážel jenom bezdýmý prach a přímo
z vozu by se předával ke spalování.
Uvedl, že při jeho spalování vznikají
emise, které mají přírodní charakter
a s kterými si příroda dokáže poradit.
Po technické stránce nebude zařízení
vyžadovat další úpravy. 

V diskusi, která vzápětí začala, šlo
vysledovat hlavní okruhy zájmu:
ochrana životního prostředí, zajištění
bezpečnosti občanů, ekonomické pro-
blémy. První dva body se zástupcům
spalovny podařilo vcelku uspokojivě
vy-světlit, ale v třetím bodu narazili.
Jednatel firmy BDW LINE, s.r.o., tvr-
došíjně opakoval, že z právního hledis-
ka není současný vlastník žádným
dlužníkem města. Velký rozruch vyvo-
lalo jeho prohlášení, že ani nezná
„svého vlastníka“, který nestojí o pub-
licitu a netouží ani po setkání s občany
města. Na dotaz p. M. Horváta, zda
spalovna cítí alespoň morální závazek
za nesplacenou kupní cenu, uvedl, že
ne a že ani nemohou nic platit. Diskuse
trvala více než dvě hodiny a veškeré
dotazy byly zodpovězeny. Po technic-
ké stránce byly odpovědi zástupců
spalovny uspokojivé, ale po stránce
finanční a personální provázanosti se
obavy rozptýlit nepodařilo. Přítomní
členové zastupitelstva si tak odnesli
řadu dojmů a měli 2 dny času na roz-
myšlenou, zda spalovně povolit změnu
územního plánu či nikoliv.

5. zasedání zastupitelstva města se
konalo 6. 9. 2006. V úvodu jednání pan
starosta navrhl, aby se návrh změny
územního plánu přesunul na začátek
programu, protože řada přítomných
občanů čekala právě jen na tento bod.
Dorazili i zástupci spalovny, a tak
první bod navázal na veřejné shromáž-
dění, konané před dvěma dny. Pan sta-
rosta přečetl dopis jednatele BDW
LINE, jímž se obrátil na členy zastupi-
telstva. V dopisu byly uvedeny důvody,
proč spalovna žádá o změnu územního
plánu (ÚP). Pro bezdýmý prach, což je
nový druh odpadu, je změna ÚP pod-
mínkou, aby jej bylo možné po prove-
dení zkoušek spalovat. Za to nabízí
spalovna městu finanční prostředky ve
výši 10 % z uspořeného plynu, odhad
BDW LINE činí 650 tis. Kč za rok.
Nastalá diskuse vycházela ze stanovi-
sek veřejného shromáždění a potvrdi-
la, že zvláště krátce před komunálními
volbami nikdo ze zastupitelů není
změně ÚP nakloněn. K tomu se připo-
juje i skutečnost, že od 1. 1. 2007 platí
nový stavební zákon, takže město se
stejně k ÚP bude vyjadřovat. Při hla-
sování o změně ÚP zavládla naprostá
jednota a 14ti hlasy ze 14ti přítomných
byl návrh spalovny zamítnut. 

Po 20 minutách pak program nabral
rychlý spád. Bez problémů a ve shodě
byly schváleny návrhy na zřízení věc-
ného břemene v souvislosti s vybudo-
váním I. etapy cyklostezky po pravém
břehu Labe, dále návrh na zřízení věc-
ného břemene při výstavbě plynovodní
přípojky v Resslově ulici a 9. května.
Příjemným bodem bylo schválení
finančního daru 100 tis. Kč městu od
nové obyvatelky Domu s pečovatel-
skou službou. Částka bude využita ke
zlepšení vybavení DPS. V pátém bodu
bylo schváleno rozdělení hospodářské-
ho výsledku příspěvkových organizací
za rok 2005. Následující bod dořešil
problémy s pozemky pod památníkem
padlých v Byšičkách. Zastupitelstvo
schválilo převzetí 2 darovaných
pozemků a odkoupení 1 pozemku,
takže nyní je jediným vlastníkem
město. Sedmý bod se týkal rozdělení
půjček z Fondu rozvoje bydlení a ani
zde nenastal v hlasování rozpor. Blok
dalších 3 bodů přinesl pozemkové
záležitosti. V bodu č. 8 se hlasovalo
o odkoupení pozemku 471 m2 od p. V.
Havelky z Litole pro vybudování kana-
lizačního řadu. Krátká diskuse se týka-
la obecně vykupování pozemků pro
sítě města a ukázala názorové rozdíly.
Deset hlasů bylo pro výkup pozemku,
1 proti, 3 se zdrželi hlasování. Hla-
sování o vykoupení dalšího pozemku
proběhlo bez problémů, protože zde
bude zřízen chodník přes Borek sou-

běžně s Družstevní ulicí. V posledním
bodu této části byl schválen prodej 2
486 m2 pozemku panu J. Palyzovi, pro-
tože se jedná o cestu v areálu závodiš-
tě a město ji dlouhodobě neužívá.

V dalším bodu se krátce jednalo
o stavbě skupinového vodovodu pro
obce Přerov n. L., Semice, Starý Ves-
tec a Bříství. Zastupitelé neměli námi-
tek, aby vodovod byl vystavěn na po-
zemcích města s uvedením parcelních
čísel. Bod č. 12 předložil finanční od-
bor a týkal se úpravy rozpočtu. Dů-
vodem bylo zahrnutí dotací, které
město obdrželo z různých zdrojů, do
příjmů i do výdajů. Při hlasování bylo
11 zastupitelů pro změnu rozpočtu a 3
se zdrželi. Bod č. 13 byl co do diskuse
nejbohatší a týkal se obecně závazné
vyhlášky (OZV), která by měla stano-
vit podmínky pro pořádání tanečních
zábav, diskoték a jiných kulturních
podniků. Nastalá rušná diskuse ukáza-
la různost názorů, co ještě tolerovat
a co už ne. V jednom se zastupitelé
shodli - návrh OZV se všeobecně nelí-
bil, takže tajemník dostal za úkol svo-
lat pracovní skupinu a připravit nový
návrh. Posledním bodem ke schválení
bylo odkoupení pozemku 1 867m2 od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Město za pozemek
zaplatí 70 tis. Kč a odkoupení bylo
schváleno všemi hlasy. Poté následo-
vala informativní zpráva o přidělené
dotaci 300 tis. Kč od ministerstva vnit-
ra na rozšíření kamerového systému
o 1 kameru, která bude umístěna na
litolské straně podchodu. 

Závěrečná diskuse se týkala převo-
du drážních pozemků na město, oprav
silnic a chodníků. Mgr. Tomek tlumo-
čil rozhořčení obyvatel Jedličkova síd-
liště nad váznoucím dokončením
obnovy zeleně u bloku B. 

Po schválení usnesení pan starosta
jednání ukončil.

17. jednání rady města se konalo
11. 9. 2006. Po úvodních procedurách
začalo projednávání bodů v rychlém
tempu. Rada schválila osadnímu výbo-

ru Byšičky příspěvek 8 tis. Kč na
Staročeské slavnosti, neschválila
navýšení rozpočtu ZŠ T. G. Masa-
ryka, takže neplánovaná výměna oken
ve školní družině bude uhrazena
z rezervního fondu; schválila snížení
nájemného za nebytové prostory v č.p.
1517 v souvislosti s rekonstrukcí.
Žádost obchodní akademie o navýšení
rozpočtu byla odložena a bude se o ní
jednat v závěru roku. V bodu č. 5 se
jednalo o prominutí poplatků za komu-
nální odpad. Po kratší diskusi byly obě
žádosti zamítnuty. V dalším bodu rada
schválila vyhrazení 1 parkovacího
místa pro držitele průkazu ZTP.
V sedmém bodu žádali obyvatelé
domu č.p. 1509 z Okružní ulice, aby
město provedlo u domu terénní úpra-
vu, která by zabránila zatékání vody
pod dům. Odbor správy majetku navr-
hl jiné technické řešení, které se
osvědčilo v Komenského ulici, s nímž
budou vlastníci nemovitosti seznáme-
ni. Bod č. 8 řešil opravu komunikace
Lipová. Po diskusi se rada přiklonila
k levnějšímu návrhu od firmy Prolys,
podle něhož budou vyspraveny díry
v komunikaci. Zajímavým bodem byl
bod č. 10, v němž se jednalo o návrhu
firmy Třešňák, Horová o zástavbě
bývalé Fruty a Slunéčkovy zahrady.
Rada vzala návrh na vědomí a předala
k posouzení bytové komisi. V bodu č.
11 se hovořilo opět o parkování v cent-
ru města. Rada uložila p.starostovi
svolat obchodníky, aby s nimi tuto
otázku projednal a zjistil zájem o pří-
padné hrazení paušálu za parkování
jejich zákazníků. Ve dvou informativ-
ních zprávách rada města vzala na
vědomí ukončení činnosti dispečinku
Nemocnice Nymburk ve Vichrově vile
k 30. 11. 2006; a o platbách nájemné-
ho v DPS v Masarykově ulici. Dále
rada vzala na vědomí zápis z bytové
komise. Diskuse na závěr jednání byla
krátká a mluvilo se v ní o vztazích
města a Výstaviště.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Revitalizace bloku B na
Jedličkově sídlišti

Vážení spoluobčané,
na základě četných dotazů ohledně

stavebních a sadových úprav ve vnitro-
bloku B na Jedličkově sídlišti bych rád
podal informaci o jejím průběhu
a cílech.

Myšlenka na celkovou revitalizaci
zeleně na Jedličkově sídlišti vznikla na
Odboru s právy majetku a Odboru
životního prostředí z důvodu různých
stížností od obyvatel tohoto sídliště na
neutěšený stav zeleně a stínění někte-

rých stromů. Na základě těchto stíž-
ností byla vypracována zastiňovací
studie celé lokality (za 10 234,- Kč )
a podle této studie byl následně vypra-
cován projekt na kompletní obnovu
Jedličkova sídliště (za 87 500,- Kč),
který byl rozdělen do jednotlivých
etap. Na financování tohoto projektu
byla získána dotace z Ministerstva
životního prostředí ve výši 70 000,-
Kč. Veřejnost se měla možnost sezná-

Pokračování na str. 3
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Petice za rychlíky

Údržba uličních vpustí
V době od 14. května do 14.

srpna t. r. prováděla fa Stavokom-
plet na objednávku města čištění
uličních vpustí. Pro informaci čtená-
řům předkládáme výčet ulic s počty
vpustí, které byly vyčištěny: 

Resslova 7 ks, Komenského 4 ks,
Čechova 33 ks, Dvořákova 22 ks,
U Křížku 10 ks, Šmeralova 6 ks,
Třešnová 5 ks, Škrétova 6 ks,
Třebízského 4 ks, Veleslavínova
6 ks, Přemyslova 8 ks, Na Písku
13 ks, Masarykova 12 ks, Čapkova
29 ks, 9. května 3 ks, Brigádnická
9 ks, Průběžná 13 ks, Okružní 14 ks,
Průběžná 3 ks, Lomená 1 ks,
Uzavřená 7 ks, Zámecká 1 ks, Šafa-
říkova 14 ks, Smetanova 11 ks,
Zahradní 14 ks, Sokolská 5 ks,
Husovo nám. 5 ks, Palackého 13 ks,
Jiráskova 3 ks, 28. října 10 ks, B.
Hrozného 2 ks, Nerudova 7 ks, B.
Němcové 6 ks, Sokolovská 4 ks,
Brožíkova 10 ks, Fuksova 3 ks,
Dukelská 8 ks, Havlínova 2 ks,
u vlak. podchodu 4 ks, Na Zemské

stezce 22 ks, Krátká 5 ks, Lidická
6 ks, Husova 15 ks, Hořejší 6 ks,
Kolárova 11 ks, Křižíkova 3 ks, Ve
Vilách 14 ks, Vrchlického 11 ks,
Nová 7 ks, U Stadionu 10 ks, Na
Mlíčníku 5 ks, Skupova 5 ks, Za
koncem 9 ks, Tylova 4 ks,
Klicperova 14 ks, Poděbradova 5 ks,
Okrsek 10 ks, Riegrova 9 ks,
Alešova 4 ks, Blahoslavova 7 ks,
Dvorecká 9 ks, Kpt. Jaroše 19 ks,
Braunova 3 ks, Stržiště 20 ks,
Máchova 12 ks, Raisova 9 ks,
U Braňky 4 ks, Vodákova 5 ks,
Tyršova 9 ks, Pivovarská 9 ks,
Fibichova 14 ks, vojanova 26 ks,
Sojovická 4 ks, Za Zámkem 14 ks,
Pod Klášterem 6 ks, Žižkova 11 ks,
Šporkova 8 ks, Na Brůdku 10 ks,
U Nové hospody 2 ks, Olbrachtova
7 ks, Legionářská 4 ks, V Polích
3 ks.

Celkem bylo vyčištěno 727 ulič-
ních vpustí v celkové částce cca
173 tis. Kč (238,- Kč/ks).

Marcela Chloupková

V odpovědi Ministerstva dopravy
ve věci petice občanů pro zachování
zastavování rychlíků ČD v železniční
stanici Lysá nad Labem ze dne 15. 9.
2006 se uvádí:

Ve snaze vyjít vstříc požadavkům
občanů budou v žst. Lysá nad Labem
zastavovat nejen vlaky linky Kolín -
Ústí nad Labem, ale i vybrané vlaky
linky Praha - Hradec Králové. Kon-
krétně představuje kompromisní řešení
v žst. Lysá nad Labem zastavení rychlí-
ků linky Praha - Hradec Krá-lové ve
směru do Prahy v časech 6.12 (jezdí
v pracovní den a v sobotu), 7.12, 8.12,
10.12, 11.12, 12.12, 14.12, 16.12 a
21.12. V opačném směru odjíždí rychlík
z žst. Lysá nad Labem v 9.44, 11.44,
13.44, 15.44, 16.44, 18.44 a 21.44. 

MD se nemůže ztotožnit s názorem
petičního výboru, že při tvorbě jízdní-
ho řádu se řádně nezohledňují názory
občanů. Hledání kompromisního řeše-
ní, které bere v úvahu zájmy všech
skupin cestujících a jeho následné
zapracování do jízdního řádu, je dokla-
dem toho, že se podněty občanů MD
vážně zabývá. MD se snaží cíle jedno-
tlivých zájmových skupin v rámci
jejich oprávněnosti maximálním mož-
ným způsobem promítnout do návrhu
jízdního řádu.

Naše stanovisko ohledně rychlíků
bylo naposledy zasláno dopisem ze
dne 21. 8. 2006 ve kterém píšeme:

Vážená paní ředitelko,
k dopisu č.j. 193/2006-040-STIZ/7

ze dne 14. 8. 2006 ve věci odpovědi na
petici občanů pro zachování zastavo-
vání rychlíků ČD v železniční stanici
Lysá nad Labem sdělujeme naše sta-
novisko:

Rušením rychlíkových spojů ve
významných železničních uzlech

nelze zajistit kvalitní dopravní obsluž-
nost České republiky dálkovými vlaky
osobní přepravy. 

Snahou Ministerstva dopravy vyjít
vstříc obyvatelům Lysé nad Labem
není ani o řešení ponechání zastavová-
ní osobních vlaků kategorie rychlík,
které jsou součástí železniční linky
Kolín - Ústí nad Labem-západ, neboť
to je stávající stav. Zásadní význam pro
řešení je pouze v ponechání zastavová-
ní rychlíků směr Praha hl. n. - Hradec
Králové hl. n. Ponecháním pouze vyb-
raných rychlíkových spojů se zastáv-
kou v Lysé nad Labem směr Praha hl.
n. - Hradec Králové hl. n. je špatným
řešením. Protože na rozdíl od Vašeho
tvrzení cestovní čas pro rychlíky které
Lysou projíždí je na výjezdu z Nym-
burka a Prahy - Vysočan stejný jako
kdyby v Lysé vlak zastavil, úprava
jízdního řádu nemá žádný efekt,
postrádá logiku a nesvědčí o dlouhodo-
bé koncepci. 

Řešení by proto mělo vzejít z jed-
nání ČD jako dopravce a Ministerstva
dopravy jako objednatele s respekto-
váním názoru a potřeb uživatelů tj.
cestující veřejnosti. Samozřejmě chá-
peme, že je nutné vzít v úvahu ekolo-
gické a ekonomické rozbory s dokona-
lým monitorováním situace. Tyto roz-
bory však stále od Ministerstva dopra-
vy postrádáme. A vše nasvědčuje
tomu, že buď neexistují nebo nejsou
dostatečně přesvědčivé.

Proto opakovaně zdůrazňujeme že:
„Občané Lysé nad Labem, Milovic
a okolí svými podpisy na petici dali
jasně najevo, že trvají na zachování
rychlíkových spojů tj. zachování 
stávajících služeb a dopravní ob-
služnosti regionu pro dálkovou pře-
pravu.

Lysá nad Labem je významný
železniční uzel pro celý region a jeho
rozvoj. Má nedávno vybudované
moderní, živé nádraží odpovídající
významu tohoto železničního uzlu.
V Lysé jsou často pořádány výstavy
s celostátním, ale i s mezinárodním
významem provázené obrovským
nárůstem návštěvníků a připravova-
ná změna mnohé z nich přinutí pou-
žít alternativní silniční dopravu, což
také není v souladu s požadavky eko-
logie a celé společnosti.“

Zásahem do jízdního řádu v uvažo-
vaném smyslu zrušení zastavování
převážné části rychlíků v železniční
stanici Lysá nad Labem dojde nejen
k prodloužení cestovního času obyva-
tel z regionu, ale také zbytečného zhor-
šení cestovního komfortu veškeré ces-
tující veřejnosti. Všechny tyto důvody
jsme již uvedli v našem minulém dopi-
se ze dne 4. 7. 2006.

Stanovisko cestujících je jednoznač-
né, co funguje tak bez opodstatnění
nerušit, zejména rychlíkové spoje v že-
lezničních uzlech a naopak zachovat
dochvilnost stávajících spojů pro získá-
ní cestující veřejnosti na železnici.
V Lysé nad Labem jako významném
železničním uzlu denně nastupuje
a vystupuje cca 4 200 lidí, rychlíkových
spojů ve směru Praha hl. n. - Hradec
Králové využívá denně 920 cestujících.

Tvrzení, že chystanou změnou chce
Ministerstvo dopravy oslovit nabídkou
veřejné dopravy početné skupiny ces-
tujících a zajistit hodnotnou dopravní
obsluhu regionů není pravdivé a dotče-
ným rozhodnutím se naopak nabídka
veřejné dopravy a dopravní obsluha
zhoršuje. Proto je navrhované rozhod-
nutí zbytečné.

Citujeme stanovisko starosty měs-

ta: „Samozřejmě trváme na tom, aby
jízdní řád byl do budoucna sestavován
tak, aby všechny vlaky zastavovaly
v Lysé nad Labem a aby byla vylouče-
na diskriminace občanů žijících
v našem regionu. Zásah do vlakových
spojů je bomba padající na občany
města. Nezasahujme do věcí, které
fungují a neztrpčujme svým spoluob-
čanům život bezvýznamnými zásahy.“

Jak je vidět z reakcí odpovědných
osob, petice podepsaná od 4 365 cestu-
jících nikoho nezajímá, nikdo ji
nehodlá vzít na vědomí a rozhodnutí
jedinců se prostě prosadí na principu
moci. Také proto s obsahem vašeho
dopisu a zdůvodněním navrhovaných
úprav jízdního řádu zásadně nesou-
hlasíme. 

I nadále požadujeme zachovat
zastavování všech rychlíkových
spojů na trati Praha - Hradec Krá-
lové v železniční stanici Lysá nad
Labem tak, jako v minulém jízdním
řádu. 

O rozhodnutí Ministerstva dopravy
ohledně nových jízdních řádů budeme
cestující veřejnost a média informovat.
Kopii našeho stanoviska zasíláme na
České dráhy a.s. a Středočeský kraj.

Konec dopisu.
S názorem Ministerstva dopravy

se tedy ani my zásadně neztotožňu-
jeme. Správným řešením může být
jedině zastavování všech rychlíko-
vých spojů na trati Praha - Hradec
Králové v železniční stanici Lysá
nad Labem. 

Jaká bude konečná úprava jízdního
řádu?

Za petiční výbor 
Ing. Miloslav Škoch,

zástupce petičního výboru 
při jednání se státními orgány 

Revitalizace bloku B na Jedličkově sídlišti

mit s celým projektem na veřejném
zasedání. Po tomto zasedání přišel
dopis s připomínkami občanů k celé-
mu projektu z nichž některé byly
zapracovány do projektu. Projekt
samozřejmě počítá i s umístěním
nového sušáku na prádlo a dalších
prvků městského mobiliáře. V období
vegetačního klidu bylo započato
z kácením nevyhovujících dřevin.
Bylo vypsáno výběrové řízení na kom-
pletní obnovu vnitrobloku „B“ ( za
332 000,- Kč) s tím, že termín ukonče-
ní prací byl stanoven do 30. 6. 2006.
Výběrové řízení vyhrála firma Re-
mondis s.r.o. Bohužel, již od poloviny
měsíce června panovalo velké sucho
takže práce nemohly být dokončeny
v požadovaném termínu. Z tohoto
důvodu byl stanoven nový termín na

předání celého díla a to na 22. 9. 2006. 
Cílem celého projektu bylo zejmé-

na zlepšit kvalitu zeleně v dané lokali-
tě, zamezit nadměrnému zastiňování
obytných částí budov a vytvořit pří-
jemné prostředí pro obyvatele Jedlič-
kova sídliště. Na závěr bych chtěl
podotknout, že dle mého osobního
názoru je projekt zdařilým kompromi-
sem mezi zastánci úplného smýcení
zeleně a zastánci ponechání veškeré
zeleně bez úprav včetně provozně
nebezpečných dřevin. Zároveň bych
rád poděkoval všem občanům Jedlič-
kova sídliště za trpělivost se kterou
snášeli probíhající rekonstrukci a za
připomínky k projektu, kterými dali
najevo, že jim stav zeleně na Jedlič-
kově sídlišti není lhostejný.

Mgr. Jiří Havelka,
vedoucí odboru správy majetku

Pokračování ze str. 2

Město Lysá nad Labem
hledá dlaždiče, nejlépe důchodce, na průběžné, drobné opravy mozaikové

dlažby a na opravy chodníků ve městě.
Veškeré informace podá Mgr. Jiří Havelka, vedoucí Odboru správy majetku

e-mail: havelka@mestolysa.cz, telefon: 325 510 230
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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

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

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

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
Pudl - č. 42
- pes, 8 let, starší pejsek
Jezevčík - č. 46
- fena, 7 let, hodná, vhodná ke starším

lidem
Kříženec - č. 49
-    fena, 3 roky, hodná, vhodná do bytu
i na zahradu

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

Nabízení psi jsou v současné době
umístěni v útulku v Lysé nad Labem
ve VELASU, a.s. Hrabanov č. p. 535,
tel. 325 551 221, nebo na tel. 723 342
174 p. Čápová. V útulku jsou 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

3. sobota:
21.10.2006

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

l. sobota:
7.10.2006

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

3. pondělí:
16.10.2006

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
17.10.2006

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
18.10.2006

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
19.10.2006

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
20.10.2006

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

l. sobota:
4.11.2006

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

Něco o pojištění vozidla...
Jak již někteří z vás poznali po

projednání přestupku a uložení
pokuty, k 13. 7. 1999 vstoupil
v platnost zákon č. 168/1999 Sb.
o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem
vozidla (dále jen „zákon o pojiš-
tění“), který ukládá provozovateli
vozidla (majiteli) mít vozidlo
pojištěné. To znamená v praxi, že
každé vozidlo, které není odhlá-
šeno z registru vozidel či nemá
státní poznávací značky a doklady
o registraci vozidla uloženy
v depozitu příslušného odboru
dopravy, musí mít v účinnosti
pojistnou smlouvu. To platí i pro
vozidla, která např. z důvodu
technické závady či jiných skuteč-
ností jsou „odstavena“ ve stodole,
či na jiných místech, prodána za
„dobré slovo“, ale provozovate-
lem v registru vozidel jste zůstali
vy, protože na převod vozidla se
pozapomnělo.

Pokud provozovatel vozidla
nemá v účinnosti pojistnou smlou-
vu a v registru vozidel má k vozid-
lu statut „provozované“ vystavuje
se postihu pro přestupek podle
výše citovaného zákona, a to kon-
krétné dle ustanovení § 16 a)
nepojištěné vozidlo provozované
na komunikaci - sankce do 
20 000,- Kč nebo zákaz řízení až
na dobu 1 roku. §16b) po ukonče-
ní pojistné smlouvy do 14 dnů
neuzavření nové smlouvy či neo-
devzdání SPZ a dokladů od vozid-
la do depozita - sankce do 

10 000,- Kč. Zákon žádnou výjim-
ku neuznává a nepřipouští!

Všechny pojišťovny spolu
s centrálním registrem vozidel
vytvořily databázi registrovaných
a nepojištěných vozidel - Česká
kancelář pojistitelů. Z této databá-
ze se čerpají podklady pro řešení
přestupku v úseku nepojištění
vozidel. A věřte, že vozidel, která
nemají v účinnosti pojistnou
smlouvu, je víc než dost!

Proto důrazně apeluji na všech-
ny provozovatele vozidel, kteří
nemají v účinnosti pojistnou
smlouvu na vozidlo, motocykl,
nákladní automobil, přívěs atd.,
aby urychleně situaci řešili, ušetří
si tak čas strávený při řešení pře-
stupku a hlavně výrazně ušetří
obsah své peněženky.

„Hříšníků“ je skutečně mnoho,
na někoho se přijde dřív, na něko-
ho padne černá karta později,
proto mi přijde „fér“ těm, kteří
o záludnostech pojištění vozidla
nevědí, aspoň touto cestou podat
základní informace. 

Závěrem už jen jedna rada.
Pokud máte pojistnou smlouvu
a nezaplatili jste včas, nebo něko-
likrát finanční částku, vzneste
u své pojišťovny dotaz, zda vaše
smlouva nebyla ukončena. Pojiš-
ťovny pouze v ojedinělých přípa-
dech o ukončení pojistné smlouvy
informují své klienty.

Bc. Dana Štěrbová,
odbor dopravy

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

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

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 4. a 18. října 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!

Blahopřejeme
Citát: „Není větší radosti než vidět velkou duši, 
která se někomu otevírá.“

J. W. Goethe

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

v měsíci září

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Jiřina Nováková
paní Marie Budková
pan Jaroslav Novotný

85 let
paní Zdenka Světlá

94 let
paní Marie Dostálová

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 v rámci týdne knihoven 

výjimečně i v pondělí 2. října 2006 a dále pak
ve středu 11. a 25. října 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.

V š i c h n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i !

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

16. 9. - 30. 11. Podzim v Lysé nad Labem očima MVDr. Jana Kořínka
Výstava fotografií v budově bývalého augustiniánského kláštera

2. 10. Tvořivé odpoledne
Kurz vyrábění pod vedením Míši Baštecké v 16 hod. 
v Městské knihovně

4. 10. Kurz drátování - v 16.30 hod. v Městské knihovně
5. - 8. 10. Výstava Zemědělec a náš chov - Výstaviště
7. 10. Koncert Sen noci na Čihadlech - zámek Bon Repos
11. 10. Tvořivé odpoledne

Kurz vyrábění pod vedením Míši Baštecké v 16 hod 
v Městské knihovně

12. 10. Přednáška o metodě SU-JOK a léčivých účincích česneku
V 19 hod. v salonku restaurace U BÍLÉ LABUTĚ

13. 10. HOGO FOGO Festival:
Vernisáž výstavy fotografií Karoliny Nemethové 
Lysá band - romská kapela
Mirikle dětský taneční soubor
DJ Y-NU, DJ PATRIK
Od 19.30 hod. v kině na Husově náměstí

14. 10. DRAKIÁDA - od 14.00 hod. na hřišti za školou J. A. Komenského
17. 10. - 4. 11. Radnice a rychty na Nymbursku

Výstava v budově bývalého augustiniánského kláštera
18. 10. Kurz drátování - v 16.30 hod. v Městské knihovně
21. 10. ThDr. Lukl - Bible v různých podobách 

a Česká biblická společnost
ve 14.30 hod. ve sborovém domě Českobratr. církve evangelické

21. 10. Stromy královské
beseda s PhDr. Marií Hruškovou od 16.00 hod. v Městské knihovně 

21. 10. - 26. 11. Počítač včera a dnes - Výstava v Muzeu B. Hrozného 
25. 10. Tvořivé odpoledne

kurz vyrábění pod vedením Míši Baštecké v 16 hod. 
v Městské knihovně

27. 10. Oslavy Dne vzniku samostatného Československého státu
17.00 hod. položení věnců na nám.B.Hrozného
17.30 hod. položení věnců u pomníku T. G. Masaryka v Litoli

28. 10. Slavnostní výsadba lip
Ve 14.00 hod. při polní cestě do Staré Lysé u Hrabanovské černavy

29. 10. Odhalení pamětní desky P. Tadeusze Barnowského 
na kostele sv. Jana Křtitele (po ranní mši svaté)

7. 11. Toulky českou minulostí - Přemyslovci
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou v 16.30 hod. v Městské knihovně

9. 11. Lampionový průvod s ohňostrojem
Sraz v 17.30 na Husově náměstí

11. 11. Ples hraběte Šporka - Výstaviště
7. 12. KONCERT Radůzy - ve 20.00 hod. v kině na Husově náměstí

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

na www.otomtoje.cz.

KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM ŘÍJEN
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.)

Ř Í J E N

čt. 12.10. 20:00
Superman se vrací

pá. 13.10. 19:30
Hogo Fogo Festival

Vernisáž výstavy „Plage L´Arinella“
- fotografie Karolíny Némethové
Plage L´Arinella je příměstskou pláží 
u Bastie na Korsice. Nikdy se ale neobjeví
na žádných pohlednicích, prospektech či
katalozích, protože je příliš obyčejná a není
na ní nic zvláštního. Tím se stává v korsic-
kém kontextu výjimečnou a pravdivější ve
své spjatosti s životem místních lidí.

Lysá band -  romská kapela
Mirikle (Korálky) - dětský taneční soubor 

DJ Y-NU, DJ PATRIK

ne. 15.10. 15:00
Auta

dětský, 116 min.

čt. 19.10. 20:00
Dům u jezera

romantický, 100 min.

pá. 20.10. 20:00
Hezké chvilky bez záruky
české tragikomedie, 90 min.

so. 21.10. 20:00
Pirati z Karibiku 

- Truhla mrtvého muže
dobrodružná komedie, 150 min.

pá. 27.10. 20:00
Let č. 93

drama, 107 min.

so. 28.10. 20:00
Marta

české drama, 77 min.

ne. 29.10. 20:00
Kráska v nesnázích

česká tragikomedie, 110 min.

P ř i p r a v u j e m e
st. 1.11. 20:00
Prachy dělaj člověka - česká krimi-komedie

pá. 3.11.
Miami Vice - detektivka, 131 min.

7.12. 20:00
Radůza - koncert 

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

Změna programu vyhrazena
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Beletrie pro dospělé
Beletrie pro dospělé: Sedmá hrobka

- V. M. Manfredi, Tajemná voda - T. J.
Parker, Deset tisíc škorpiónů - L. Fro-
lick, Čtvrtý v pořadí - J. Patterson, SaS
speciální jednotky - J. E. Lewis, Truhla
s tisíci zámky - J. Cimický, Pravda 
o pekle - O. Neff, Říše strachu - M.
Crichton, Nářek vlků - W. Smith, Černá
růže - N. Roberts, Polární přesun - C.
Cussler, Znamení kobry - E. Peters.

Naučná lit. pro dospělé: 
Co v učebnicích dějepisu nebylo 4 -

J. Bauer, Encyklopedie léčivých potra-
vin, Středočeský kraj, Toulky minulos-
tí světa 8, Léčivé stromy a keře - P.
Váňa, Konec Přemyslovců v Čechách,
Po stopách s Miroslavem Vladykou,
Sázava milovaná, Leonardo da Vinci,
Encyklopedie českého a slovenského

letectví, Klasikové v nedbalkách - J.
Bauer.

Beletrie pro děti:
Pověsti a pohádky o kovářích,

Pavouček srdíčko - V. Hladká, Čtyři
roční období s Medvídkem Pú, Eliška
a ztracený poník a Eliška má tajný
plán  - D. Kimpton, Felix na návštěvě
u dětí - A. Langen, Ze země pohádek a
říše skřítků, Žofinka Olinka - I. Bře-
zinová, Magyk a Znamení draka - A.
Sageová, Kouzelná flétna, Dům ve slu-
neční ulici - Z. Malinský, Čteme hned
po slabikáři, Cvičné texty pro poma-
lejší čtenáře, Proč věci nepadají naho-
ru, Luko malý vlkodlak - S. Vebrová.

Naučná lit. pro děti: 
Vyhrocené hory, Mysli si číslo, Vel-

ká encyklopedie vědy, Nebeský cesto-
pis, Tanky, Svět pod mikroskopem.

VHS
Napětí: Obchodník se smrtí 
Válečný: Dvojí nepřítel, První  po
Bohu

DVD 
Pro děti: Robotkové, Karcoolka

Horor: Sám v temnotě, 

Napětí: Ve stínu pravdy, Spojenec,
Jako pavouk, Domino, Peklo  

Ostatní: Tajná přání 

Komedie: Finty Dicka a Jane, Základ
rodiny, Experti, Růžový panter, Účast-
níci zájezdu, Svatba ve třech

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

V rámci Dnů evropského
dědictví a cyklu akcí, které pod
názvem Polabské variace připra-
vuje za finanční pomoci našeho
města a Středočeského kraje
několik nadšenců, proběhl v kos-
tele Narození sv. Jana Křtitele
víkend plný hudby, zajímavého
a poučného slova a vzácných
archiválií. Pro fyzicky zdatnější
byla zpřístupněna i zvonice, která
naskytla možnost shlédnout na
naše krásné město a okolí. Za
sobotu 16. a neděli 17. září kostel
navštívilo více než tisíc krásy
a vzdělání chtivých návštěvníků.
Kromě „nedomorodců“, kteří sem
přijeli auty, vlaky a na bicyklech,
obdivovali náš majestátní zrekon-
struovaný kostel i místní, kteří
zatím neměli možnost tento
barokní skvost vidět v jeho nové
kráse. Těm více zvídavým byla
určena sobotní beseda s profeso-
rem Pavlem
Preissem, uzná-
vaným znalcem
baroka a Špor-
ka zvlášť, a Ri-
chardem Bie-
glem, který sez-
námil se staveb-
ním vývojem
kostela. Místní
varhany pak
představil Jan
Mikušek. Po
oba dva dny
byla možnost
seznámit se

s knihou „Moderní archi-
tektura středních Čech -
100 staveb“, nechybí v ní
ani litolská Králíčkova vila.
Kromě této knihy si
návštěvníci mohli na místě
zakoupit řadu dalších publi-
kací o Lysé nad Labem.
Víkend zakončil koncert
v podání Dechového oktetu
a zpěvačky Ladislavy Šin-

delkové, v jejichž vskutku lahod-
ném provedení zněly barokní
klenbou árie z Mozartovy Figa-
rovy svatby. Škoda jen, že nezaz-
píval místní Chrámový sbor u sv.
Jana Křtitele.

Dny evropského dědictví se
v Lysé nad Labem konaly již po
osmé. Je skvělé, že lyské památky
navštěvuje čím dál více lidí a že je
i stále větší zájem o duchovní
„potravu“ v podobě knih a publi-
kací, z čehož lze usoudit, že je
tomu tak i v jiných obcích a měs-
tech naší země. Řada návštěvníků
s sebou přivedla i své ratolesti,
což vyvrací černé prognózy
o „zdevastované počítačové gene-
raci“. I toto je tím hnacím moto-
rem pro nás, kteří pomáháme
Polabské variace a další kulturní
pořady v našem městě připravo-
vat.

Jana Křížová (jzk)

Díky, že jste přijeli i přišli

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 - Přemyslovci
Beseda se koná v úterý 7. listopadu 2006 v 16.30 hod.

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 !

P O Z V Á N K A
V neděli, dne 29. 10. 2006 po mši svaté, která začíná v 9.30 hodin,

se bude konat odhalení pamětní desky P. Tadeusze Barnowského na budově 
kostela sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. 

Tímto všechny srdečně zveme.

Římskokatolická farnost v Lysé nad Labem

Státní oblastní archiv - Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad
Labem pořádá v budově bývalého augustiniánského kláštera 

v Lysé nad Labem výstavu

Radnice a rychty na Nymbursku
a v okolních regionech

s využitím sbírky fotografií a pohlednic Jindřicha Miřetinského

17. 10. - 4. 11. 2006
Otevřeno: úterý až sobota 10.00 - 16.00 hodin

Bible v různých podobách 
a Česká biblická společnost

promluví v sobotu 21. 10. 2006 ve 14.30 hodin
ve sborovém domě Českobratrské církve 

evangelické v Lysé nad Labem
a při nedělních bohoslužbách od 9.00 hodin

poslouží kázáním ThDr. Jiří Lukl

Srdečně zve Místní odbor Kostnické jednoty 
v Lysé nad Labem a staršovstvo sboru ČCE
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se odehrávalo cyklistickým
výletem v sobotu 2. září po
cestách i necestách. Po deštivých
dnech totiž nebyla nouze o bláto
a kaluže na polních a lesních stez-
kách. Ale celý den se na nás usmí-
valo sluníčko a objevovalo s námi
neznámá místa našeho kraje.
Stovka kolařů, kterou poslal na
návštěvu sousedů hrabě Špork, se
hned u Chaloupek seznámila
s osudy a fakty okolí litolských
zdymadel, projela okolo Vejmoly
a Císařské Kuchyně na starou
protipovodňovou labskou hráz.
Zde ji uvítal přední slavníkovský
velmož, budoucí svatý Vojtěch,
pak okolo nesčetných tůní a po
„pivní stezce“ projela až do
Bříství. Tam se jí zase dostalo
poučení z úst faráře Heislera,
donátora stavby kaple na Křížové
hoře. Ti sportovně naladěni si na
tuhle dominantu našeho regionu
i vyšlápli a pohodlnější si na chví-
li odpočinuli v Bříství. Úplně
inkognito se mezi nás vloudil

břístvický starosta a věnoval pro
všechny účastníky pohlednici své
opravdu pohledně upravené obce.
My tímto dodatečně děkujeme.

Čekala nás ještě prohlídka pře-
rovského zámku a v něm obšírný
autobiografický výklad jeho ob-
novitele a zároveň zakladatele
skanzenu, arcivévody Ludvíka
Salvátora Toskánského. Ale to
ještě nebyl konec! V hostinci
U Kotápišů nám připravili zabí-
jačku, na kterou se nezapomíná.
A když k ní po celou dobu hráli,
zpívali a tancovali členové soubo-
ru Dykyta, neměl náš zážitek
chybu. Hrabě Špork opět oblékl
svůj kostým, aby se rozloučil se
svými poddanými a pozval
všechny na letošní vyvrcholení
X. slavností, na netradiční Ples
pro hraběte Šporka na výstaviš-
ti 11. listopadu. Jeho pořadatelé
Spolek rodáků a přátel a město
Lysá nad Labem Vás tímto
nabádají: nenechte si ho ujít!

B. Kolací

Pokračování jubilejních
Slavností hraběte Šporka

Rudolf Jedlička byl absolven-
tem české lékařské fakulty
v Praze (promoval roku 1892),
asistentem a od roku 1901 docen-
tem na chirurgické klinice této
fakulty. Roku 1921 byl jmenován
řádným profesorem a prvním
přednostou II. chirurgické kliniky
Univerzity Karlovy, jež byla
původně umístěna v Pražském
sanatoriu v Podolí, které Jedlička
založil roku 1914.

Jedlička světově proslul přede-
vším v chirurgii kostní a břišní.
Byl mistrným diagnostikem a na
Maydlově pražské chirurgické kli-
nice, brzy po objevu Roentge-
nových paprsků (listopad 1895),
prosadil už v lednu 1897 první
operaci provedenou na základě
diagnostiky rentgenem. Rentge-
nologii v Čechách prosazoval
nejenom jako diagnostický pro-
středek, ale také jako doplněk

léčby zhoubných nádorů.
Významné byly jeho snahy

humanitní a sociálně lékařské.
Roku 1905 byl z jeho iniciativy
založen při Spolku českých léka-
řů Spolek pro zkoumání a potírá-
ní zhoubných nádorů v Čechách,
s bioptickou stanicí, experimentál-
ním oddělením a dispenzářem,
v němž byli chudí pacienti ošetřo-
váni bezplatně. Roku 1913 založil
v Praze ústav pro tělesně postiže-
né děti, který byl na jeho počest
nazván Jedličkovým ústavem.
Jedlička jako jeho zakladatel byl
veden myšlenkou dát handicapo-
vaným dětem možnost odborného
léčení a odborné výchovy
k pokud možno samostatnému
a plnohodnotnému životu. (nk) 

Převzato z www.libri.cz

Ondřej Rašín,
Muzeum Bedřicha Hrozného

JEDLIČKA Rudolf 
(* 20. 2. 1869 Lysá nad Labem, 

+ 26. 10. 1926 Nový Svět - Harrachov) 
český chirurg, rentgenolog a radiolog, iniciátor 
a mecenáš řady sociálně zdravotních iniciativ

Dne 26. října uplyne 80 let od úmrtí slavného lyského rodáka Rudolfa
Jedličky. Zajisté bude přínosem pro nás všechny vzpomenout na tohoto
vzácného a významného člověka. Naše město má své slavné osobnosti
a je dobré si je připomínat.

V říjnových Listech naleznete podrobnosti k druhé části
Polabských variací, tentokráte zaměřených ke Dni stromu, který
je slaven 20. října.

Rozhodli jsme se, že v roce 700. výročí vymření Přemys-
lovců po meči uspořádáme slavnostní výsadbu stromů, aby-
chom tak důstojně vzpomenuli této události.

Myšlenka slavnostní výsadby vzešla z historických vazeb
mezi městem a Přemyslovci. První písemná zmínka o Lysé je
z r. 1013 a má vztah ke knížeti Jaromírovi. Další důležitou okolností v historii
Lysé je skutečnost, že byla královským věnným městem českých královen - man-
želek Přemyslovců (kromě Anny Svídnické). S těmito královnami se pak setkáme
i v heraldice. Městský znak na tuto skutečnost upozorňuje pěti stínkami na věži -
proto bude vysazena pětice lip. Neméně zajímavou skutečností je, že první drži-
telka Lysé - kněžna Emma, zemřela v roce 1006. Připomeneme tedy i 1000 let od
jejího úmrtí. 

Polabské variace II.

Stromy královské 21. 10.
V Městské knihovně v Lysé nad Labem bude od 16.00 uspořádána beseda

s PhDr. Marií Hruškovou, spoluautorkou knihy a televizního seriálu Stromy se
na nás dívají. Jako téma byly s odkazem na podtitul variací zvoleny stromy krá-
lovské. Dalším hostem bude Ing. Bohumil Reš z Agentury ochrany přírody a kra-
jiny ČR, který pohovoří o ochraně památných stromů v rámci celé ČR.

Část besedy je koncipována jako pozvánka k slavnostní výsadbě lip, která se
odehraje v sobotu 28. října. Za tímto účelem jsme požádali PaedDr. Marii
Kořínkovou o krátké představení pěti českých královen, které Lysou historicky
vlastnily a které budou vysazenými lípami symbolizovány.

Slavnostní výsadba lip 28. 10.
Při polní cestě do Staré Lysé u Hrabanovské černavy (viz obrázek) bude

ve 14.00 zahájena slavnostní výsadba pětice „památných“ lip. Lípy budou
vysazeny k uctění památky 700. výročí vymření Přemyslovců po meči. 

Mladé lípy vypěstované v Dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích byly vybrány do pro-
jektu 0014 „Záchrana genofondu památných stromů“. Díky roubům ze starých
památných stromů se podaří do budoucna podchytit a uchovat genofond cenných
domácích dřevin. Jak jsem již psal v úvodu každá lípa bude symbolizovat jednu
z českých královen, které Lysou jako královské věnné město vlastnili.

Popsané lípy pocházejí z památných stromů a symbolizují tyto královny:
č. 1 lípa srdčitá ze Staré Lysé
Emma Burgundská (?-1006), manželka Boleslava II.
č. 2 lípa srdčitá z Třísova (u Českého Krumlova)
Kunhuta Uherská (1246-9. 9. 1285), manželka Přemysla Otakara II.
č. 3 lípa velkolistá z kláštera Zlatá Koruna (u Českého Krumlova)
Guta Habsburská (13. 3. 1271-18. 6. 1297), manželka Václava II.
č. 4. lípa velkolistá z Kostelní Břízy (u Lokte)
Eliška Přemyslovna (20. 2. 1292-28. 9. 1330), manželka Jana Lucemburského
č. 5 lípa srdčitá z Horních Lubů (u Chebu)
Anna Svídnická (1339-11. 7. 1362), III. manželka Karla IV.

Patronkami „pa-
mátných“ lip budou
opět symbolicky ženy,
které mají vztah
k životnímu prostředí
a Lysé nad Labem.

Závěr slavnostní
výsadby bude patřit
panu kardinálu Mi-
loslavu Vlkovi, který
přislíbil „památné“ lípy
posvětit.

Pořadatelé děkují
Městu Lysá nad Labem
a Středočeskému kraji,
bez jejichž finanční
pomoci by nebylo mož-
né akci v takovém roz-
sahu uskutečnit. 

Za tým pořadatelů
Stanislav Svoboda
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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

Dne 24. září uplynul rok od
úmrtí dlouholetého člena našeho
pedagogického sboru, nadšeného
sportovce a dobrého člověka pana
učitele Antonína Semeráda.

Po příchodu na Základní školu
B. Hrozného v roce 1995 vytvořil
tradici tělovýchovných soutěží,
které se staly pevnou součástí
sportovního kalendáře města,
zejména pak prosincový Běh
Emila Zátopka a červnová Velká
cena Města Lysá nad Labem.

Neúnavně se také podílel na orga-
nizaci mnoha dalších akcí pro
žáky a zaměstnance naší školy,
velký kus poctivé práce odvedl ve
funkci zástupce ředitele školy,
kterou zastával. 

Toníku - vzpomínáme na vše,
co jsme společně prožili a vytvo-
řili a - DĚKUJEME!

Vedení školy a zaměstnanci
Základní školy Bedřicha

Hrozného v Lysé nad Labem

Vzpomínka 
Základní škola Bedřicha

Hrozného v Lysé nad Labem
zahájila školní rok 2006 - 07 otev-
řením nové multimediální učebny,
která bude sloužit všem vyučují-
cím k zefektivnění a zmodernizo-
vání výuky. Dotace ve výši
250.000,- Kč byla získána pro-
střednictvím projektu, mimo roz-
počet přiznaný zřizovatelem.
Budeme usilovat o získání finanč-
ních prostředků touto cestou
i v dalších letech. 

Za poslední dva roky se poda-
řilo shodnou cestou zajistit peníze
na propojení obou budov školy
bezdrátovou sítí a celkovou
modernizaci počítačové sítě
školy. V dalších letech bychom
rádi v odborných pracovnách
nainstalovali interaktivní tabule -
nejen v učebnách chemie a příro-
dopisu, ale též fyziky, zeměpisu-
dějepisu, jazyků a pochopitelně
též na prvním stupni školy.
V posledně jmenovaném případě
je hlavní překážkou chybějící
zabezpečovací zařízení, v případě
budovy „staré školy“ pak nedo-
končená rekonstrukce podlah.
Spolu s celkovou modernizací
odborných pracoven souvisí i ob-
nova nábytku, tabulí a celkové
zkrášlení a zútulnění školních

prostor. Za významné pomoci zři-
zovatele je již téměř dokončena
obměna nábytku v budově I. stup-
ně - Masarykovy školy a očekává-
me jeho vstřícnost i na stupni dru-
hém, neboť ve většině tříd je
nábytek z poloviny 70. let, který
již nevyhovuje stávajícím hygie-
nickým normám a je navíc značně
ohlodán zubem času. 

Vedení školy se snaží maxi-
málně zhodnotit prostředky svěře-
né zřizovatelem. Velkou část
peněz věnuje investicím v budo-
vách, nákupům nového nábytku
a zařízení a úpravám uvnitř
budov. 

Ještě na podzim tohoto roku
bude provedena rekonstrukce
dlažby v prostorách 1. patra staré
budovy a na chodbách bude již
provedená nová malba doplněna
barevnými nátěry soklů. 

Proto pořádáme ve dnech 15.
a 16. listopadu 2006 ve „staré
škole“ den otevřených dveří, kdy
si veřejnost bude moci prohléd-
nout nově upravené prostory
školy a nahlédnout do odborných
pracoven. Přijďte se podívat - těší-
me se na Vás!

Žáci a zaměstnanci 
ZŠ Bedřicha Hrozného 

v Lysé nad Labem

Pozvánka

Obchodní akademie Lysá
nad Labem pořádá dne 9. pro-
since 2006 (tj. v sobotu) od 8 do
12 hodin a 15. ledna 2007 (pon-
dělí) od 10 do 16 hodin Den
otevřených dveří.

Ukážeme Vám, jak je naše
škola vybavená, vyzkoušíte si, jak
se pracuje v učebnách odborných

předmětů a v jazykových labora-
tořích.

Učitelé Vás seznámí s učební-
mi plány a učebnicemi.

Současní studenti se pochlubí
výsledky své práce a podělí se
s Vámi o zážitky ze zahraničních
stáží a výměnných pobytů.

Těšíme se na Vás.

Přijďte se k nám
podívat

Na Gymnáziu Čelákovice po-
kračují počítačové kurzy pro
veřejnost - i pro naprosté začáteč-
níky. Jedná se o tři dvouhodinové
kurzy, které probíhají vždy
v pátek od 14.00 do 16.30.
• Jak na počítač - ovládání počíta-

če pomocí myši a klávesnice,
základní pojmy, spouštění pro-
gramu apod.

• Texty v PC - základy textového
editoru MS Word, napsání
a úpravy textu.

• Internet a e-mail - práce
s Internetem, založení vlastní e-
mailové schránky, používání
elektronické pošty.

Cena kurzu je dotovaná, účast-
níci hradí pouze 100,- Kč za kurz
a v ceně je zahrnuta příručka

a výukové CD. Po absolvování
všech 3 dvouhodinových kurzů je
vydáván certifikát o absolvování
kurzu.

Zájemci se mohou přihlásit na
bezplatné lince 800 800 028 (po -
pá 8.00 - 17.00 hod.) nebo přímo
na tel.č. gymnázia 326 929 011. 

Vzhledem k velkému zájmu
veřejnosti jsou další volné termí-
ny až od února.
3.11. Jak na počítač
10.11. Texty v PC
24.11. Internet a e-mail

Pro velký zájem otvíráme další
cyklus školení v úterý odpoledne:
7.11. Jak na počítač
14.11. Texty v PC
21.11. Internet a e-mail

Národní program počítačové
gramotnosti
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Také na počátku letošního
školního roku nezamířili studenti
1. ročníků Obchodní akademie
v Lysé nad Labem hned do škol-
ních tříd.

Po loňských dobrých zkuše-
nostech odjeli i oni na seznamo-
vací třídenní pobyt k Jinolickým
rybníkům.

A jak se jim tam líbilo?
„Seznamovací kurz se mi líbil

a určitě bych ho doporučila všem
prvákům. Přestup z 9. třídy na
střední školu nebyl pro mě, a urči-
tě také pro spoustu jiných žáků,
snadný. Bála jsem se, protože
jsem nevěděla, co mě čeká, a tak
mi seznámení se třídou
v Jinolicích pomohlo,“ napsala
studentka 1.A. Katka Stoklasová.

Co všechno se na kurzu událo?
„Hry a jiné podobné aktivity

byly zábavné. Naučili jsme se při

nich spolupracovat a chovat se
jako celek. Všichni jsme se navzá-
jem poznávali a snažili se spolu
komunikovat. Docela se nám to
dařilo a daří, ostatně máme na to
celé čtyři roky.

V Jinolicích se mi také líbilo
klidné prostředí, příroda, les
a Prachovské skály,“ pokračuje
dále novopečená studentka první-
ho ročníku.

Ne všichni studenti si odnesli
jenom pozitivní dojmy. Pár z nich
hned na počátku poznalo, že
porušovat pravidla, která si sami
stanovili, se nevyplácí. Ale i to je
dobrá zkušenost, která se jim
bude hodit jak při studiu, tak
v životě.

Na základě dojmů studentů
zpracovala

Alena Šmídová 

Seznamovací kurz
1. ročníků 

v Jinolicích
Všechny příznivce alternativní

medicíny zveme na přednášku
paní ŽAMBERSKÉ.

Tato léčitelka nám vysvětlí
podstatu metody SU-JOK pracu-
jící s body na rukou přikládáním
semínek.

Vyrovnává se tak energetický
systém v organismu. Také poho-
voří o léčivých účincích česneku.
Přednáška se uskuteční 12. 10.
2006 v salonku restaurace
U Labutě od 19. hodin.

Dále je zde další ročník DRA-
KIÁDY. Chystáme ji 14. 10. ve

14.00 hodin na hřišti za školou.
Opět připravíme řadu soutěží

a děti i dospělé čekají pěkné ceny.
Doufáme v hojnou účast a přízni-
vý vítr.

9. 11. projde naším městem
LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Sej-
deme se na Husově náměstí
v 17.30.

Jako každoročně bude průvod
zakončen ohňostrojem.

Velice se těšíme na setkání
s našimi příznivci. 

Se srdečným pozdravem 
Vaše EMPAŤAČKY

Empatie zve

Střední odborná škola a Střed-
ní odborné učiliště v Lysé nad
Labem vybudovala výtvarné ate-
liéry pro výuku oboru Modelář-
ství a návrhářství oděvů.

Dvě podlaží v budově čp. 549
v ulici Čs. armády budou sloužit
výhradně mladým výtvarníkům. 

Podkrovní ateliér je vybaven
pro výuku figurální kresby, v prv-

ním poschodí budovy
slouží dvě učebny pro
výuku výtvarných a gra-
fických technik a dějin
výtvarné kultury. Vyba-
vení v hodnotě 400 000,-
Kč budou využívat žáci
všech ročníků tohoto
oboru. Budou zde instalo-
vány i výstavy výtvar-
ných prací žáků školy.  

Vedení školy

Výtvarné ateliéry ve škole

Loňský školní rok byl čtyřicá-
tým v trvání sídlištní mateřské
školy Mašinka. Na dny 12. - 14.
června 2006 jsme připravili osla-
vy tohoto výročí. Měly připome-
nout lyské veřejnosti - bývalým
žáčkům, rodičům, ale i ostatním
občanům města - skromné začát-
ky školy, její budování, výsledky
práce několika generací učitelek,
osobnosti ředitelek. Měly připo-
menout především péči, jaké se
dostávalo v uplynulých čtyřiceti
letech těm nejmenším v jejich
prvních krůčcích životem, i když
některé roky a i desetiletí měly
různou společenskou podobu. 

V první den oslav navštívily
školku a přinesly dárky dětem
zástupkyně MÚ v Lysé n. L., paní
místostarosta Marcela Chloup-
ková a vedoucí odboru školství
paní Věra Bodnárová. S velkým
překvapením jsme převzali z je-
jich rukou také nádherný velký
dort v podobě mašinky. V zahradě
zpívala dětem jejich oblíbená
a dobře známá Inka Rybářová.
Přicházeli i další pozvaní. Těmi

byli bývalí zaměstnanci školky,
ředitelky, učitelky i provozní pra-
covníci. Všichni si se zájmem
prohlédli slavnostně vyzdobený
vestibul, práce dětí, kroniky, vide-
oprojekci z akcí Mašinky a přijali

pozvání k malému občerstvení.
Na upomínku byly všem věnová-
ny mašinky a výroční časopis.

Přišla i návštěva z domova
důchodců, kam chodí již tradičně
děti rozveselit svými vystoupení-
mi babičky a dědečky. Mezi prv-
ními gratulanty byl MVDr. Jan
Kořínek, který delegaci z DD při-
vedl a zdokumentoval veškeré

dění v mnoha hezkých fotografi-
ích. První den oslav vyvrcholil
vyvěšením vlajky Mašinky, zazpí-
váním „vlastnoručně“ složené
hymny, premiérou parádních
školkových kloboučků a symbo-

lickým zasa-
zením strom-
ku.

V úterý
trvaly dny
o t ev ř e n ý c h
dveří a probě-
hla velká za-
hradní slav-
nost. Své
předs tavení
pro děti,
jejich rodiče

a blízké připravilo divadélko
Romaneto a Mašinka se při této
příležitosti rozloučila se svými
předškoláky. S pamětními listy,
šerpami, knížkami na památku
a dárky od sponzorů se poté před-
školáci s ostatními dětmi
a návštěvníky rozběhli po slav-
nostně vyzdobené zahradě
a ochutnali dobroty napečené

maminkami, ale i babičkami.
A byly to dobroty jedna lepší než
druhá. Domů se ještě všichni roz-
cházeli s nafouknutými balonky.

Třetí den oslav předškoláci
zahráli své představení, byli
s humorem přezkoušeni paní uči-
telkami. Poté přišly poslední
návštěvy.

Mateřská škola Mašinka osla-
vila své výročí vesele a se snahou
potěšit srdíčka dětí i jejich rodičů
a všech přátel těch nejmenších.
Děkujeme všem, kteří přispěli
jakoukoli pomocí k oslavám.
Děkujeme především našim rodi-
čům. Jsme velmi rádi, že takové
obětavé v Mašince máme. Dě-
kujeme MÚ v Lysé n. L. za
finanční příspěvek a také všem
sponzorům. Každého příspěvku či
pomoci si velmi vážíme. V Ma-
šince dodnes zdobí skalku a okna
květiny ze Zahradnictví Litol
a děti, které v září poprvé vkroči-
ly do 1. třídy, mají jistě radost
z dárků od firmy Misan s.r.o.

Kolektiv MŠ Mašinky

Oslavy v Mašince jsou již minulostí
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Byli jsme s důchodci z Lysé
nad Labem na týdenním zájezdu
v Jeseníkách. Ubytováni jsme
byli uprostřed kouzelné a dosud
málo civilizací poničené přírodě
ve Vrbně pod Pradědem.

Proč o tom píši? Vyjížděli jsme
totiž denně do blízkého i vzdále-
nějšího okolí za poznáváním
místních krás. Jedním z těchto
cílů byl i Krnov. O tomto městě
jsem věděl jen to, že leží na
českopolské hranici a že se tam
vyrábějí varhany. Že jde o město
s negativními důsledky pohranič-
ní lokality, s rozsáhlou etnickou
a národnostní menšinou.

Jaké však bylo moje překvape-
ní! Našel jsem moderní a uprave-
né město s památečným kostelem
z třináctého století a nádhernou
radnicí se záložnou, z počátku
století minulého. Dvě velká
náměstí, lemovaná starší i novo-
dobou zástavbou, vše vzorně udr-
žované, fasády v pastelových bar-
vách, v souladu s dobovou archi-
tekturou. Celý střed města je
vyhrazen pěší zóně. Náměstí je
protkané cestičkami, četnými
lavičkami a množstvím parkové
zeleně a květinových záhonů.
Prostě nádhera! Kolorit doplňují
hustě krámky v parteru zástavby.
Pro kolaře, kteří jediní kromě
chodců na pěší zónu smějí, jsou
vyhrazeny jízdní pruhy. Archi-
tektovi, který tyto skvosty navrhl,

instalovalo město na čelném
místě náměstí bustu. Byl jsem
nadšen a současně donucen ke
srovnávání s lyskou realitou.

I když naše město má rovněž
architektonické skvosty a mnohé
se pohnulo k lepšímu, jsou dnes
ulice a náměstí jedním velkým
parkovištěm, zaplněné výfukový-
mi plyny, rozházenými kostkami
zádlažby a nutností zvýšené opa-
trnosti před agresivními automo-
bilisty. Proč my nevytvoříme pěší
zóny například v severní části
náměstí Bedřicha Hrozného, z již-
ní strany Husova náměstí a z Ma-
sarykovy ulice až po Vichrovu
vilu? Proč zřizujeme drobná par-
koviště po celém městě, namísto
jednoho velkého sběrného parko-
viště, třeba za podchodem na litol-
ské straně? Nejde to snad? Vždyť
je to i v územním plánu. Zapo-
mněli snad obyvatelé města k če-
mu mají nohy, nebo jde o strach
některých prodejců, že by se jim
zmenšil kšeft? Zkušenosti z Kr-
nova to nepotvrzují. Můj názor na
Krnov musí být zákonitě z časo-
vých důvodů pouze povrchní,
přesto závidím Krnovským, že
měli v minulosti a mají i dnes tak
schopné a kreativní vedení města,
které instalovalo nejen do krásy,
ale i zdraví a pohody svých spolu-
občanů.

Václav Mrkvička, občanské
sdružení Lyský region

Co mě trápí
K článku paní Jitky Škochové

„Vzpomínej ráda na školu“ dopl-
ňujeme fotografii účastnic letošní-
ho setkání ročníku narození 1923
v Lysé nad Labem.

Přejeme hodně zdraví do dal-
ších let a ještě hodně vzpomínek
na školu.

Redakční rada

Vzpomínej ráda na školu

Máme dvě děti, holčičky, ve
věku 3 a 1 rok. To, že se na jejich
botičky nalepí psí výkaly, nejen
když vstoupí do trávy vedle chod-
níku, ale i na chodníku samot-
ném, to je velmi nepříjemná sku-
tečnost, na kterou upozorňoval již
pan Mrkvička v květnových
Listech. V porovnání s tím, co
jsem zažila v posledních dnech
díky bezohledným majitelům psů,
mi to však připadá velmi bezvý-
znamné.

Za posledních 11 dnů třikrát
zaútočili psi na moje dítě! Díky
Bohu ani jednou nedošlo k tomu,
že by pes naše dítě pokousal. 

Poprvé jsme se střetli s větším
psem na rohu dvou chodníku.
Pes, naštěstí vedený svým pánem
na vodítku, avšak bez košíku, se
zřejmě lekl ještě více než já
a „vyjel“ na dceru, která mě v tu
chvíli začala předjíždět na tříkol-
ce. Majitel psa včas přitáhl k sobě.

Podruhé vyběhli ze sousedního
domu dva větší psi, kteří se se
štěkotem hnali na naše děti,
které pobíhaly před naším do-
mem. Psi naštěstí poslechli
svého pána, který na ně
volal. Tito psi nebyli ani na
vodítku, ani neměli košík.

Třetí případ se stal přímo
v budově Městského úřadu.
Dcera seděla na tříkolce ve
vstupní hale, když se k ní
z postranní chodby přihnali
dva menší psi a se štěkotem
na ni doráželi. Reakce

majitele těchto dvou psů pro mě
byla šokující. Nejen že si psy
nezavolal k sobě, ale když jsme se
proti jejich volnému pohybu po
budově ohradili, dostalo se nám
dost nevybíravé odpovědi.

Děkuji všem zodpovědným
majitelům psů, kteří je vodí na
vodítku, popřípadě i s košíkem.
Apeluji tímto článkem na všech-
ny nezodpovědné majitele psů,
aby na veřejném prostranství
vodili své psy vždy přivázané na
vodítku a nejlépe i s košíkem.
Nerada bych se dočkala toho, aby
váš pes pokousal naše dítě.
A dělejte to prosím i tehdy, vlast-
níte-li hodného psa. Měla jsem
jednou možnost vidět na vlastní
oči dítě, které pokousal pes, který
nikdy předtím nikomu nic neudě-
lal. Je to velmi bolestný pohled...

Mgr. Veronika Marková

Majitelé psů, vzpamatujte se...

Ráda bych Vás seznámila s čin-
ností Občanského sdružení peda-
gogů Dítě - Čhavoro. Bylo založe-
no v únoru 2003 za účelem pomo-
ci dětem ze slabého sociokulturní-
ho prostředí. Občanské sdružení
Dítě - Čhavoro se věnuje hlavně
vzděláváním těchto dětí. Po vyu-
čování jim pomáháme za pomoci
pedagogů s plněním žákovských
povinností, které jsou vázané na
domácí přípravu. Našim cílem je
zvýšit počet žáků s úplným ukon-
čeným základním vzděláním

a počtu romských žáků pokračují-
cích ve středním vzdělávání.
Občanské sdružení dále rozvíjí
volnočasové aktivity všech dětí
bez rozdílu. Proto se budeme
znovu a znovu obracet na vedení
města Lysé nad Labem, aby nám
pomohlo zajistit pro tuto činnost
prostory. Věříme, že nám pomůže
stejně tak jako Ministerstvo škol-
ství, které naši činnost považuje
za svou prioritu.

Za Občanské sdružení
Věra Filová

Pomáháme dětem

10

Studio DERMACOL 
M. Herclíková - DEZETA

B. Hrozného 180 
289 22 Lysá nad Labem

Vás zve na prezentační akci:

LÍČENÍ + KOSMETICKÉ
PORADENSTVÍ zn. DERMACOL
Dne 18.10.2006 od 10.00 do 17.00 hodin

Akce je bezplatná. Informace v prodejně.
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Naše město včera a dnes
Za upřesnění pamětníka pana Jirsy uvádíme jména těch účastníků na

fotografiích, které pan Jirsa poznal. Horní řada (zleva doprava): p. Kříž,
p. Brada, neznámý účastník, p. Novotný, p. Píta, p. Borecký, 
p. Smejkal, p. Vojtek. Dolní řada: p. Suchánek, p. Kolman, p. Bubeník

Od pana Jirsy jsme zjistili, že na obrázku dole není Čechie (fotbalový
klub), ale DTJ - Dělnická tělocvičná jednota.

Od pana O. Závodníka jsme se dozvěděli, že na snímku je žactvo
tělocvičné jednoty, což jasně ukazují ti dva cvičenci, kteří stojí po stra-
nách. Myslím si, že to jsou žáci Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) před
veřejným cvičením, která se konala na různých místech a kterých jsem se
také zúčastňoval. Místo konání by mohlo být hřiště SK Lysá, protože pan
František Borský se ve svém „Almanachu“ také zmiňuje, že DTJ Lysá
konala v roce 1928 veřejné cvičení na tomto hřišti. Později se veřejná

cvičení konala převážně na letním cvičišti SOKOLA Lysá na náměstí
u pošty. (Fotografie ze cvičení dorostu 2. 6. 1935).

Důkazem by mohly být nejspíš dvě fotografie. Na jedné z nich je foto-
grafie členstva DTJ (pravděpodobně 1932 - 35), kde někteří žáci mají
stejné mašle jako žáci na uváděné fotografii. Dalším typickým znakem
jsou štětky na čepicích těch dvou vedoucích, kteří stojí po stranách. Tyto
čepice a odznaky se štětkou byly typické právě pro cvičence DTJ.
Sokolové měli pouze čepice s odznakem (obrázek starých členů DTJ).

O. Závodník

p. Veselý

p. Sochor



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

551 055, mobil: 602 830 242

MUDr. Chocholová
Okružní 1516, Lysá nad Labem, tel.:

325 553 751, mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová
Dukelská 351, Milovice, tel.: 325 577
274 - záznamník, mobil: 607 746 211

ordinace: Spojovací 559, Mladá,
Milovice, tel.: 325 575 640 - záznamník 

ve všední den od 17.00 hod. v místě
bydliště

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

MUDr. Dáňová - zastupuje
MUDr. Pokorná

ordinace: Přemyslova 592, Lysá nad
Labem, tel.: 325 551 988, 

mobil: 728 234 392
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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

Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Říjen 2006
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

Po 2.10. MUDr. Čerňanská

Út 3.10. MUDr. Matasová

St 4.10. MUDr. Chocholová

Čt 5.10. MUDr. Pokorná

Pá 6.10. MUDr. Matasová

So 7.10. MUDr. Čerňanská

Ne 8.10. MUDr. Pokorná

Po 9.10. MUDr. Čerňanská

Út 10.10. MUDr. Matasová

St 11.10. MUDr. Chocholová

Čt 12.10. MUDr. Pokorná

Pá 13.10. MUDr. Pokorná

So 14.10. MUDr. Chocholová

Ne 15.10. MUDr. Chocholová

Po 16.10. MUDr. Čerňanská

Út 17.10. MUDr. Matasová

St 18.10. MUDr. Chocholová

Čt 19.10. MUDr. Pokorná

Pá 20.10. MUDr. Chocholová

So 21.10. MUDr. Čerňanská

Ne 22.10. MUDr. Pokorná

Po 23.10. MUDr. Čerňanská

Út 24.10. MUDr. Matasová

St 25.10. MUDr. Chocholová

Čt 26.10. MUDr. Pokorná

Pá 27.X MUDr. Čerňanská

So 28.10. MUDr. Matasová

Ne 29.10. MUDr. Matasová

Po 30.10. MUDr. Čerňanská

Út 31.10. MUDr. Matasová

KOUPÍM DOMEK NEBO BYT 
i ve špatném stavu. Tel.: 603 442 474

Přijďte posílit náš chrámový sbor 
u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem 

- alt, soprán, tenor, velmi akutně bass.
Tel. 602 247 889

ZEMĚDĚLEC
25. národní výstava zeleně, 
mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie 
a zpracování výpěstků

NÁŠ CHOV
11. výstava hospodářských zvířat, 
technologiíí pro chov a veterinárních 
pomůcek

5. - 8. 10. 2006

Taneční klub dospělých TKD Lysá nad Labem
pořádá pod vedením Jiřího Pixy

- vedoucím tanečního klubu STK Praha 
a absolventem Trenérské školy UK FTVS 
obor tanec, finalistou mistrovství republiky

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
začátečníky i pokročilé, manželské 

i nemanželské páry

Taneční se pořádají ve velkém sále Kulturního domu,
ul. 5. května 101 v Milovicích

Zahájení kurzu je ve čtvrtek 26. 10. 2006 
v 19.30 hod.

Celý kurz - 10 večerů - 1 100 Kč - 1 osoba
Základní kurz - 4 večery - 500 Kč - 1 osoba

Pokračovací kurz - 6 večerů - 900 Kč - 1 osoba

Informace a přihlášky ve zlatnictví Topaz Lysá nad Labem
u p. Tondlové nebo na tel. 602 940 161
úterý - pátek 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

čtvrtek 14.00 - 17.00, sobota 9.00 - 11.00 

Možnost přihlášení přímo na místě konání 26. 10. 2006
Těšíme se na Vaši účast!
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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

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.

www.csas.cz  informační linka: 800 207 207

Česká spořitelna, a.s., renomovaná finanční instituce, která je součástí
největší rakouské finanční skupiny ERSTE BANK GROUP a také nositelkou
ocenění The Banker Awards 2005 a Nejdůvěryhodnější banka roku 2005,
hledá vhodné kandidáty/tky na pozici

Externí finanční partner 
- externí spolupráce s ČS
V této pozici bude odpovědný/á za přímý osobní prodej produktů finanční sku-
piny České spořitelny, a.s. pro privátní klientelu. Vaším úkolem bude akvizice
nových privátních klientů v rámci svěřeného regionu.

Požadavky:
● flexibilita, ochota dále se učit a rozvíjet
● znalost práce s PC, využití elektronické pošty
● živnostenský list shodný s nabízeným předmětem činnosti 

Nabízíme:
● zázemí silné finanční skupiny
● samostatnou a zodpovědnou obchodní a poradenskou činnost 

v kontaktu s privátními klienty 
● produktová školení, školení obchodních dovedností 
● motivující finanční ohodnocení odpovídající významu pozice 
● možnost práce s klientským kmenem
● při dosažení určitých obchodních výsledků možnost navázat 

s ČS exkluzivní spolupráci za velice motivujících podmínek

Na Vaše písemné nabídky ve formě
strukturovaného profesního životopisu
pod ref. číslem 51/2006 a uvedením pozice
se těšíme do 10 dnů od vydání inzerátu na adrese:
Česká spořitelna, a.s - EpaK 
Asistentka ředitele odboru externí prodejní sítě
Kateřina Holinková, Kubešova 50, 280 13 Kolín, 
tel. 602 728 427, e-mail: kholinkova@csas.cz                   Jsme Vám blíž.
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Běh zámeckou zahradou - 42. ročník
S o k o l

Lysá nad
Labem spo-
l e č n ě
s Klubem
č e s k ý c h

turistů uspořádaly letos tradičně
první sobotu v září Běh zámeckou
zahradou. Závodilo se v 11ti katego-
riích a zúčastnilo se celkem 65 star-
tujících. Na startovní čáru se postavi-
li jak začínající tříletí atleti, tak seni-
oři, kteří už, obrazně řečeno, země-
kouli oběhli několikrát. Žádné líté
boje, až na cílovou pásku, se tento-
krát nekonaly až na hlavní kategorii
vytrvalců na 8 900 metrů, ale tam si
prostě první dva borci pouze vyměni-
li místa z minulého roku. Tentokrát
vyhrál Jiří Wallenfels ze Sokola
Vinohrady v čase 28:53,0 před něko-
likanásobným vítězem Michalem
Michálkem ze Sokola Mělník -
29:30,0. Na třetím místě skončil Petr

Minařík z Rokycan v čase 29:40,9.
Druhou nejdůležitější kategorií

byl závod mílařů na poloviční trati
4450 metrů, ve kterém zvítězil Lukáš
Strnad z AC Čáslav - 14:44,2 před
Milošem Lambertem z Milovic -
15:07,2 a třetím Jiřím Malým z SKP
Nymburk - 15:19,1. 
V ostatních kategoriích zvítězili:
Předškoláci 120 m
Natálie Krakuvčíková 
Sokol Lysá nad Labem 
29,7
Mladší žákyně 500 m
Petra Kohoutová
ŠSK Újezd nad Lesy
1:48,8
Mladší žáci 650 m
Martin Řežábek
ZŠ Praha 5 

2:32,6
Starší žákyně 650 m
Michaela Procházková
LOKO Beroun

2:25,1
Starší žáci 850 m
Michal Řežábek 
USK Praha
2:46,2
Dorostenci 2 200 m
Martin Režňák
ŠSK Újezd nad Lesy
8:31,6
Ženy 2200 m
Michaela Žučková
9:44,1

Muži senioři od 40 let 4 450 m
Ladislav Smitka
Mělník
15:51,5
Muži senioři od 60 let 4 450 m
Jan Hrach
Dvůr Králové nad Labem
16:35,0

Děkujeme touto cestou všem
sponzorům, kteří nám pomohli závod
uskutečnit. Jsou to: Kovona a.s., pan
Richard Vlk - cukrárna, EUREST,
školní jídelny, pan Karel Kopejko -
cyklo prodej, Sport Arsenal s.r.o.,
Petr Jirsa TIP sport a pan Petr
Kadeřábek - elektro.

Všem, kteří se právě rozhodli, že
příště už určitě poběží v zámecké
zahradě také, připomínám, že 43.
ročník bude odstartován v sobotu dne
1. září. Tak pilně trénujte a za rok na
shledanou! 

Jaroslav Denemark

Přehled oddílů Sokola pro cvičební rok 2006 - 2007
Rodiče s dětmi
Věk dětí: 2 - 3 roky
Cvičitelka: Eva Křivánková
Náplň cvičení: Cílem cvičení je
seznámit děti s různým náčiním
a nářadím, vypěstovat v nich přizpů-
sobivost ke kolektivu, obratnost,
šikovnost a nebojácnost. Rodiče se
se svými dětmi nejen zacvičí, ale
i zahrají, zazpívají a zatancují.

Předškolní žactvo
Věk dětí: 4 - 5 roků 
Cvičitelky: Boh. Černohorská,
Štěp. Tlamichová, Marie Hálková
Náplň cvičení: Děti se učí zacházet
s míčem, cvičí na nářadí a hrají
různé hry.

Mladší žákyně 
- všestrannost
Věk dětí: 6 - 10 roků 
Cvičitelky: Jitka Dvořáková, Jitka
Brantová, Petra Jůzová
Náplň cvičení: Dívky cvičí na ná-
řadí, při hudbě, tancují a hrají různé
hry.

Žákyně - aerobic
Věk dětí: 6 - 15 roků 
Cvičitelka: Petra Štencová
Náplň cvičení: Cvičení s hudbou -
aerobic a závodivé hry.

Starší žákyně - všestrannost
Věk dívek: 11 - 15 roků 
Cvičitelka: Lenka Rašinová
Náplň cvičení: Cvičení na nářadí,
míčové hry a cvičení s hudbou. 

Aerobic - ženy (ale i muži)
Věk: Nerozhoduje
Cvičitelky: Veronika Šimková,
Petra Jůzová
Náplň cvičení: Střídavě - aerobic,
p-class, body styling a step aerobic.

Zdravotní cvičení
Věk: Nerozhoduje
Cvičitelka: Jana Bäumeltová
Náplň cvičení: Zdravotně - rehabili-
tační cvičení v pomalém tempu,
vhodné pro každou věkovou skupi-
nu.

Ženy - všestrannost
Věk: Nerozhoduje
Cvičitelka: Martina Horčičková 
Náplň cvičení: Cvičení pro dobrou
náladu a a radost ze života.

Věrná garda
Věk: 40 - 100 let
Cvičitelka: Jaroslava Piskáčková
Náplň cvičení: Rozmanité cvičení
s cílem - zachovat si kondici a zdra-
ví v každém věku.

Mladší žáci - všestrannost
Věk: 6 - 10 roků
Cvičitelky: Jana Křepelová, Jitka
Řeháková
Náplň cvičení: Cvičení na nářadí,
míčové a závodivé hry. 

Mladší žáci 
- sportovní gymnastika
Věk: 6 - 10 roků
Cvičitelé: Martin Křena, Lukáš
Křivánek
Náplň cvičení: Základy sportovní

gymnastiky, účast na závodech.

Starší žáci 
- sportovní gymnastika
Věk: 11 - 15 roků
Cvičitel: Martin Křena
Náplň cvičení: Rozvoj gymnastic-
kých dovedností, posilování, účast
na závodech.

Nejmladší žactvo 
- sportovní gymnastika
Věk: 4 - 7 roků 
Cvičitel: Michal Křena
Náplň cvičení: Získávání základ-
ních pohybových návyků a průprava
pro disciplíny sportovní gymnastiky.

Muži - kondiční cvičení
Věk: 18 - 100 let
Cvičitel: Jaroslav Kotink
Náplň cvičení: Zlepšování fyzické
kondice, zátěžové kruhové tréningy,
posilování, box.
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Hledám paní na běžný úklid domácnosti 
v Lysé n. L. (1 - 2 x týdně). Vhodné jako přivýdělek

pro důchodce. Podmínkou je spolehlivost.

Kontakt: Pavlína Cucová, tel. 603 252 474

Nabízíme pronájem nebytových prostor 

v 1. patře nad Plusem

(50 m2) v Lysé n.L.
tel: 222 320 227, 222 328 447


