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V dnešním čísle najdete:
● Dotace organizacím -

str. 4
● Ošetření stromů na 

sídlišti - str. 4
● Přivítání Adventu 

- str. 6
● Ples města - str. 6
● Pohár ČR v trenažéro-

vém veslování - str. 14

Pranostiky
● Uhodí - li v listopadu

časné mrazy tuhé, brzy
zase dobře bude.

● Listopadové sněžení
neškodí vůbec osení.

● Jestliže sníh listopadový
dlouho zůstane, více než
hnůj polím prospěje.

● Sv. Alžběta se sněhem
přilétá.

Listopad

Výsledky voleb do Zastupitelstva města 
v Lysé nad Labem

l 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem

ODS 119 203 1977 1792 1624 147 1875 1524 2832 12093
ČSSD 15 55 669 669 671 100 631 677 866 4353
Naše Lysá 52 56 628 418 396 23 522 604 1021 3720 
KDU-ČSL 18 18 469 340 468 21 381 325 687 2727
Lysá 2010 17 83 424 413 415 237 322 256 449 2616
„Lyský region“ 21 18 367 401 328 63 265 212 661 2336
Město-Občané-
Prosperita 103 200 1732 1193 1029 59 1595 1346 1774 9031
KSČM 47 127 1076 1081 878 107 428 482 759 4985

Celkový počet
voličů 61 112 1356 960 1037 132 949 742 1473 6822
Účast voličů 29 53 525 447 418 75 417 377 640 2981
Účast v % 47,54 47,32 38,72 46,56 40,31 56,81 43,94 50,81 43,45 46,16

Počet hlasů

ODS 1. Mgr. Hynek Fajmon 1.017
2. Mgr. Jiří Havelka 996
3. Ing. Vladislav Šťastný 956
4. Naděžda Valentová 931
5. Milan Horvát 840

ČSSD 1. Marcela Chloupková 761
Naše Lysá 1. Ing. Miloš Dvořák 571
KDU-ČSL 1. Tomáš Sedláček 358
Lysá 2010 1. Jaroslav Minařík 374
"Lyský region" 1. MVDr. Jan Kořínek 506
Město-Občané- 1. Václav Houštecký 1 038
Prosperita 2. Ing. Karel Otava 788

3. Ing. Miroslav Firman 773
KSČM 1. RSDr. Ján Šturm 467

2. Ing. Petr Gregor 465

První tři náhradníci dle jednotlivých volebních
stran:
ODS 1. Mgr. Petr Kopecký 871

2. Eva Snížková 731
3. Petra Hamplová 794

ČSSD 1. Mgr. Karel Špecián 389
2. František Masařík 332

3. Bartoloměj Husák 260
Naše Lysá 1. PhDr. Dana Papáčková 423

2. Josef Kolman 388
3. Mgr. Josef Tomek 358

KDU-ČSL 1. MUDr. Ladislava 
Kitzbergerová 325

2. Jaroslav Šubrt 319
3. RNDr. Pavla 

Procházková 204
Lysá 2010 1. Hana Lajnerová 354

2. Michal Vrňák 244
3. Miroslav Konečný 220

„Lyský region“ 1. RNDr. Miroslav Coubal 264
2. MUDr. Zdeňka 

Macháčková 200
3. Bořek Kučera 196

Město-Občané-
Prosperita 1. Mgr. Jaroslav Bittner 751

2. Petr Jirsa 674
3. Jakub Nedoma 630

KSČM 1. Stanislav Ježek 393
2. Pavel Toman 330
3. Milan Machač 320

Šťastná Irena, VO organ. a vnitřních věcí

Počet hlasů dle jednotlivých volebních stran a okrsků

Pro zajímavost účast voličů v % 
ve volbách do zastupitelstva města 
od roku 1994:

18. - 19. 11. 1994 60 %
21. 9. 1996 38 %
13. - 14. 11. 1998 43 %
24. 6. 2000 32 %
1. - 2. 11. 2002 43 %

Nově zvolení členové Zastupitelstva města Lysá nad Labem
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Měsíc říjen byl měsícem předá-
vání vlády nad městem. Rada města
se sešla na 1 mimořádném a 2 řád-
ných jednáních, členové zastupitel-
stva se sešli na 1 zasedání.
Komunálními volbami 20. - 21. 10.
skončilo volební období „starého“
zastupitelstva, které uvolnilo místo
novému. Nejprve se ale vrátíme do
závěru září, kdy se informace z jed-
nání rady již do Listů nevešla. 

18. jednání rady města se kona-
lo 25. 9. 2006. Před projednáváním
písemných bodů přednesl pan sta-
rosta návrh na rozšíření parkovacích
míst v nádražním prostoru proti
bývalé Kovoně 2. Pozemky jsou
zatím v majetku ČD, ale dlouhodo-
bě se s ČD jedná o jejich směně za
vstupní objekty. Odbor SM zveřejní
záměr na vybudování zpevněné plo-
chy a připraví návrh na zavedení
časově omezeného stání v Masa-
rykově ulici. Poté již program pokra-
čoval podle připravených podkladů. 

Rada města schválila finanční
příspěvek Krajskému informačnímu
středisku na Středočeské dožínky ve
výši 8,1 tis. Kč na Cenu starosty
města a na odměnu Baráčníkům za
taneční vystoupení. Veslařský klub
dostane mimořádnou dotaci 48 tis.
Kč na vesla typu Macon, která jsou
potřeba od 1. 1. 2007 pro žákovskou
kategorii. Ve třetím bodu rada města
vzala na vědomí dohodu o ukončení
nájmu stálého a letního kina k 31.
12. 2006 a schválilo vyhlášení
záměru, jímž se bude hledat nový
nájemce. Bod č. 4 vyvolal delší dis-
kusi - řešilo se otevření komunikace
v Máchově ulici pro kabel nízkého
napětí. Nakonec rada města souhla-
sila za podmínky, že firma dodá
výsledky hutnící zkoušky a poskyt-
ne na dílo 5-letou záruku. V dalším
bodu se jednalo o úpravě letošního
rozpočtu, šlo jen o přesuny v rámci
kapitoly. Dále rada města schválila
uzavření smlouvy o dílo s firmou
Prolys na opravu části zámecké zdi
v Žižkově ulici. Zakázka za 440 tis.
Kč by měla být dokončena ještě
letos. Bod č. 8 znamenal změnu
dodavatele lokálního biocentra
„Zadní Doubrava“. Původně vybra-
ný dodavatel - firma Remondis - byl
po neblahých zkušenostech s obno-
vou zeleně v Jedličkově sídlišti
radou města odmítnut a nahrazen
dodavatelem novým, jímž je ASA
Praha. Hodnota zakázky zůstává na
výši 496 tis. Kč.

Novela občanského zákoníku
byla důvodem následujícího bodu,
jímž byla změna Pravidel pro hospo-
daření s byty ve vlastnictví města,

v části kaucí za byty. Kauce za byt
může činit pouze trojnásobek měsíč-
ního nájemného a záloh na služby.
Původně stanovené kauce 10; 20
a 30 tis. Kč tak mohou být pouze ve
výši 8,4; 12,8 a 14 tis. Kč. V bodu č.
11 se projednával návrh na změnu
územního plánu. Návrh podali vlast-
níci pozemků proti bývalému pio-
nýrskému areálu, aby bylo možné
navrhované pozemky využít jako
stavební parcely a komunikace.
Rada města tento návrh neschválila.
Další blok 5 bodů se týkal pozemko-
vých záležitostí, z nichž vybírám
bod č. 16. V něm se jednalo
o odkoupení lesního pozemku ve
Dvorcích, na němž je nyní hřiště.
Hřiště je mlčky trpěno, ale vlastník,
Lesy ČR, zde plánuje kácení
a následné zalesnění celého pozem-
ku, tedy včetně hřiště. Rada města
uložila odboru správy majetku, aby
našel jiný vhodný pozemek a navrhl
řešení finančně přijatelné.

Zajímavým bodem byl i ten s č.
17. Na území města vznikají nově
osídlované lokality a ulice. Jednou
z nich je i komunikace spojující ulici
Čechovu a budoucí Čapkovu (po
prodloužení od nádraží). Je navrho-
ván název Muchova ulice - podle
slavného malíře A. Muchy. Další
komunikací je ulice za Cihelnou,
navazující na polní cestu ze
Sojovické ulice. Pro tu je navržen
název Ke Střelnici - podle místního
významu. 

V bodu č. 19 se rada města zabý-
vala obecně závaznou vyhláškou,
kterou by se měly stanovit podmín-
ky pro pořádání, průběh a ukončení
tanečních zábav, diskoték a jiných
kulturních podniků k zajištění veřej-
ného pořádku. Tentokrát byl návrh
OZV předjednán v pracovní skupi-
ně, stanovené zastupitelstvem.
Hlavním bodem úpravy je stanovení
konce hudební produkce - v pracov-
ních dnech ve 23:00 a o víkendu
01:00. Návrh OZV musí být
v konečné podobě schválen ještě
zastupitelstvem. Po tomto bodu jed-
nání nabralo rychlý spád. Rada
města schválila zveřejnění záměru
prodeje obecních pozemků pro
výstavbu nových rodinných domků
v lokalitě Švermova ulice, program
závěrečného zasedání zastupitelstva,
zvýšila příděl do rozpočtu ZŠ TGM
v Litovli o 34,2 tis. Kč na nová okna
ve školní družině a Obchodní akade-
mie o 17,8 tis. Kč na okenní žaluzie.
Potom následovaly informativní
zprávy: zápisy z komise životního
prostředí, ze stavební komise, z kon-
trolního výboru a zpráva o souladu
vydaných rozhodnutí a vyhlášek ke

kolaudaci a provozu spalovny.
Dodatečnými body byl souhlas rady
s užitím znaku města na samolep-
kách a informativní zpráva o dokon-
čení zakázky - virtuální prohlídka
Lysé n. L. Po krátké závěrečné dis-
kusi pan starosta jednání ukončil. 

3. mimořádné jednání rady
města se konalo 2. 10. 2006.
Jednání obsahovalo 5 bodů a bylo
krátké. Důvodem byly hlavně přidě-
lené dotace od Středočeského kraje,
které je nutno projednat před schvá-
lením úpravy rozpočtu zastupitel-
stvem. Nejvyššími částkami jsou 3,2
mil Kč. na Průmyslovou komunika-
ci a 750 tis. Kč na opravu soch.
Bodem č. 2 byl návrh na rekonstruk-
ci domů č.p. 24 a 1758 vedle radni-
ce. Přední část již rekonstruuje
Komerční banka, zbývající část
opraví a přestaví na kancelářské pro-
story firma Bezucha z Libice n. C.
Výše zakázky je 660 tis. Kč. Třetí
bod se týkal stavby skupinového
vodovodu a byl spíše formálního
rázu, protože se upřesňovala čísla
pozemků v Litoli, přes něž vodovod
povede. Obdobný byl i bod č. 4,
k trase již vybudovaného horkovodu
ze spalovny. Při zaměření konečné-
ho provedení stavby se ukázalo, že
se stavbaři museli vyhnout plynovo-
du a horkovod tak prochází i pozem-
kem města, s čímž původní projekt
nepočítal. Jde sice jen o 216 m2, ale
pro stavební úřad je souhlas města
nezbytný. V posledním bodu byl
doplněn program zasedání zastupi-
telstva o dnešní body. 

19. jednání rady města se kona-
lo 9. 10. 2006. V prvním jednacím
bodu bylo schváleno umístění 3
žadatelů do uvolněných bytů v DPS.
V dalším bodu rada schválila zveřej-
nění záměru na uzavření nájmu vol-
ného bytu v Milovicích-Mladé.
V bodu č. 3 se projednával odprodej
domu č.p. 439 v Sojovické ulici.
Záměr byl zveřejňován opakovaně
a teprve napotřetí došla jediná
nabídka, která odhadní cenu 1 550
tis. Kč překročila o 11 tis. Kč. Pokud
zájemce odstoupí od podmínky, že
chce současně odkoupit i stodolu za
symbolickou 1 Kč (objekt je zchát-
ralý a navíc v majetku bývalého
okresu), bude dům jeho. Bod č. 5
přinesl odvolání vlastníků bytů
z č.p. 1509 proti rozhodnutí rady
města z 11. 9. 2006. Vlastníci chtěli,
aby město provedlo terénní úpravy
kolem domu, aby stékající voda
nepoškozovala dům. Odbor správy
majetku navrhl jiné technické řešení,
což rada schválila. I při opakovaném

projednání rada potvrdila, že odbor
navrhl dostatečnou úpravu, a proto
trvá na původním usnesení. Blok
dalších 5 bodů se týkal pozemko-
vých záležitostí a nebyl čtenářsky
příliš atraktivní. Bod č. 11 se týkal
vyhrazených placených parkovacích
míst pro podnikatele. Roční popla-
tek činí 3 tis.Kč za 1 stání a asi 2,5
tis. Kč jednorázově za vodorovné
a svislé značení. Rada města schvá-
lila 2 místa pro SPC-net, a po 1
místě pro TV servis, pro restauraci
„U krále Václava“, pro Zlatnictví
Tondl, pro pí. Zápotockou, pro pí.
Hromjakovou a pro p. Horáčka.
Dvanáctý bod přispěje ke zvelebení
hřbitova. Rada schválila úpravu
hřbitovní cesty ve směru východním
a západním, která křižuje centrální
cestu. Na zakázku reagoval pouze
jediný dodavatel, firma HALKO
z Nové Vsi. Nová cesta bude ve stej-
ném provedení a hodnota zakázky je
550,5 tis. Kč. V bodu č. 13 se pro-
jednával návrh na rekonstrukci pří-
pojky vody k objektům bývalých
Technických služeb. I zde se přihlá-
sil pouze jediný dodavatel, firma
Koutský ze Šnepova. Také následu-
jící bod byl „stavební“ a udělá
radost hlavně občanům z ulice
Družstevní. Přes Borek se 2. 11.
2006 začne stavět chodník z dlaždic.
Zakázku za 90 tis. Kč získala firma
Vrábel a práce by měly být dokon-
čeny do 14 dnů. V 15. bodu rada
schválila bezplatné užívání nebyto-
vých prostor ve Vichrově vile pro 2
řidiče sanitek. Nemocnice Nymburk
zrušila ve městě dispečink, a tak
alespoň řidiči zde budou mít zázemí
při čekání na výjezd. Bod č. 16
navázal na úvodní jednání z 25. 9.
a rada schválila smlouvu s firmou 
R. Skála na vybudování zpevněné
plochy u nádraží proti bývalé
Kovoně 2. Zakázka spočívá ve srov-
nání plochy, položení zatravňova-
cích panelů a oplocení. Tím vznikne
parkovací plocha asi 480 m2, hodno-
ta zakázky je 693 tis. Kč. Posledním
bodem byly zápisy z finančního
výboru a z bytové komise, které rada
vzala na vědomí. Na závěr jednání
pan starosta informoval o pozitiv-
ních přínosech kamerového systé-
mu. 

6. zasedání zastupitelstva
města se konalo 11. 10. 2006. Body
programu byly předjednané v radě,
a proto jejich schvalování probíhalo
v rychlém tempu. Byla schválena
změna Pravidel hospodaření s byty,
upřesněny pozemky pro stavbu sku-
pinového vodovodu a schváleny

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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názvy 2 nových ulic: Muchova a Ke
Střelnici. Ani k návrhu OZV k zajiš-
tění veřejného pořádku nebyly při-
pomínky, nicméně hlasování bylo
v poměru 10 hlasů pro a 2 se zdrže-
li (3 členové zastupitelstva nebyli
přítomni). Časově nejnáročnějším
bodem bylo projednávání úpravy
rozpočtu. Pan starosta přítomné
seznámil s podrobnostmi úprav.
Dále se rozvinula diskuse v souvis-
losti s poskytnutím dotace 400 tis.
Kč TK Slovan. Přítomný p. Jirsa
vysvětlil, že Slovanu se podařilo zís-
kat 2,5 mil. Kč na úpravu hřiště,
sociálního zařízení a kanalizace.
Podmínkou dotace byla finanční
spoluúčast 630 tis. Kč, z čehož 230
tis. Kč hradí Slovan a 400 tis. Kč
město. Hlasování o úpravě rozpočtu
proběhlo zase v poměru 10:2.

Bod č. 6 se týkal věcného břeme-
ne při stavbě horkovodu, návrh byl
schválen 9 hlasy, 3 se zdrželi.
Sedmý a osmý bod se týkal pozem-
kových záležitostí a při hlasování
zavládla shoda všech 12 hlasů pro.
Zajímavým bodem byla informativ-
ní zpráva o souladu vydaných roz-
hodnutí a vyhlášek ke kolaudaci
a provozu spalovny. Zpráva osvěžila
paměť a konstatovala, že stavba spa-
lovny je v souladu s územním plá-
nem. Posledním písemným bodem
byl zápis z finančního výboru, který
zastupitelé vzali na vědomí. V závě-
rečné diskusi se hovořilo o stavu
některých komunikací a o nutnosti
jejich oprav. Poté p. Horvát opako-

vaně požádal o vysvětlení jednoho
z usnesení rady města, podle něhož
byly poskytnuty členům rady
finanční dary. Tajemník vysvětlil
právní aspekty a způsob kalkulace,
že se vlastně jedná o odměnu pro
neuvolněné členy rady za více než
600 hodin pro město. Rada nepře-
kročila své kompetence a navíc část-
ky budou zdaněny. Pan Horvát však
vysvětlení nepřijal a poté jednání
opustil před přijetím usnesení, které
bylo schváleno 11 hlasy. Tím byl
vyčerpán oficiální program posled-
ního zasedání. Na závěr pan starosta
poděkoval zastupitelům za práci
a předal jim pamětní listy, kalendář
2007 a dárkovou publikaci
„Středočeský kraj“. Tečkou za čin-
ností zastupitelstva byla prezentace
virtuální procházky Lysou nad
Labem, kterou představili autoři
pánové Daněk a Polášek. 

20. jednání rady města se kona-
lo 16. 10. 2006. Patnáct bodů
posledního jednání proběhlo
v rychlém tempu a bez větších pro-
blémů. Rada města schválila přesun
financí v kapitole školství při zacho-
vání celkového objemu peněz
a schválila zvláštní užívání Husova
náměstí 25. 11., kdy se zahajuje
advent. V bloku 4 bodů se rozdělo-
valy příspěvky: 4 tis. Kč Farní chari-
tě na Živý Betlém a zpívání dětí
v kostele, 3,5 tis. Kč pro ZŠ
Komenského na kulturní program
pro polské studenty, 3 tis. Kč občan-
skému sdružení Empatie na lampio-

nový průvod a 4 tis. Kč Spolku rodá-
ků na zájezd do předvánoční Vídně.
Tradičně se pamatuje na 60 občanů
v domovech důchodců, jimž bude
věnován vánoční balíček v hodnotě
300 Kč/osobu. Děti z dětských
domovů dostanou příspěvek 1 tis.
Kč/dítě, celkem má město v domo-
vech umístěno 17 dětí. Občané se
ZTP/P obdrží příspěvek 200
Kč/osobu. Letos již potřetí proběhne
charitativní sbírka, pořádaná
Diakonií Broumov. Na činnost jí
město věnuje 3 tis. Kč.

Bod č. 8 přinese zvýšení stavu na
odboru sociálním a zdravotním o 1
referenta. Nové sociální zákony při-
nesou úřadu více povinností.
Naštěstí náklady na novou sílu
budou hrazeny státem v plné výši,
protože se jedná o výkon státní sprá-
vy. V devátém bodu se vyhodnoco-
valy nabídky na odprodej služební-
ho vozu městské policie Opel Agila.
Původní myšlenka odprodat auto
některé městské policii v ČR nena-
lezla odezvu, a tak byl z vozu
demontován maják a odstraněny
polepy, aby auto mohlo „do civilu“.
Ze tří nabídek vyšla vítězně pí.
Odvárková, provozovatelka Kosme-

tického autosalonu, která městu
uhradí 42 tis. Kč.

Bodem č. 10 byla ukončena čin-
nost 7 komisí, které pracovaly jako
poradní orgán rady města. Další dva
body byly obdobné a týkaly se polo-
žení vodovodního potrubí
(v Resslově ul.) a vodovodního
a kanalizačního potrubí (V Polích).
Rada souhlasila za podmínky, že
stavební dozor musí provádět firma
Stavokomplet. V bodu č. 13 rada
schválila ukončení nájmu nebyto-
vých prostor v č.p. 1517, kde
z důvodu stavebních úprav končí
poskytování regeneračních masáží.
Ve čtrnáctém bodu rada schválila
postup odboru při likvidaci havárie
kanalizačního řadu v budově ZŠ B.
Hrozného, č.p. 12. V posledním
schvalovacím bodu rada souhlasila
s nákupem výpočetní techniky pro
tisk cestovních dokladů. Náklady 95
tis. Kč budou hrazeny z dotace
ministerstva financí. Na závěr jedná-
ní rada města vzala na vědomí zápi-
sy z komisí sociální a zdravotní
a kulturní. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Volby jsou za námi
Chtěla bych touto cestou poděko-

vat za sebe i za své kolegy všem
občanům, kteří dali svůj volební
hlas občanskému sdružení nezávis-
lých kandidátů Naše Lysá. Zároveň
bych se chtěla omluvit všem, kteří
mi dali důvěru a já ji zklamala tím,
že jsem svůj mandát do zastupitel-
stva přenechala následujícímu kan-
didátovi, p. Kolmanovi. Je to člověk,
kterého si vážím, dobrý odborník
i „týmový“ hráč, takže jsem pře-
svědčena o tom, že bude za mě ade-
kvátní náhradou. 

Po konzultaci s přáteli, kteří mě
dobře znají a znají i problematiku
probíranou v zastupitelstvu, jsme
došli k závěru, že budu městu uži-
tečnější v oblasti kultury, která mi je
mnohem bližší (v činnosti Spolku
rodáků, v navazování kontaktů
s jinými městy - Kuksem, Břeclaví,
popř. s některým městem z německy
hovořících zemí, jako členka kultur-
ní komise apod.). 

K tomuto rozhodnutí přispěl
i fakt, že nedokáži ani při svém
vzdělání pochopit, proč i na komu-
nální úrovni musí jít stále „někdo
s někým proti někomu“. Pokud jste
si, milí Lysáci, přečetli pozorně
všech 8 volebních programů, jistě
jste nepřehlédli jejich podobnost.

Všichni občané totiž vidí nejožeha-
vější problémy našeho města, všich-
ni chtějí naší Lysé pomoci. Proto
nechápu, proč tito jistě inteligentní
lidé nedokáží spojit svoje iniciativy
pro blaho nás všech i našeho města
a proč v tomto politickém světě
nejsou jedinci posuzováni podle
toho, co umí, jak kvalitní práci
odvádějí, ale jsou „dobří“ či
„špatní“ podle toho, kam politicky
patří.

Tak jako Jiří z Poděbrad neuspěl
ve své době „mírovými poselství-
mi“, ani Komenský svými pedago-
gickými názory, vím, že ani já
nemohu dnes s touto myšlenkou
uspět. 

Ale třeba jednou přijde také
doba, kdy to naši „komunální politi-
ci“ pochopí k radosti a blahu nás
všech. 

Na závěr bych všem aktivním
lidem v politice i kultuře přála, aby
se mezi občany našlo méně kritiků
a více těch, kteří přiloží ruce k dílu
(těch nikdy není dost) a kteří budou
zvoleným zastupitelům oporou
v řešení problémů města, tedy
i našich problémů, protože my zde
žijeme a chceme, aby se nám
i našim dětem „u nás v Lysé“ líbilo. 

Dana Papáčková

Budeme si zvykat na to, že 
v našem městě budou lidi 

bez domova?  
Jen stěží uvěřitelný příběh proží-

vá třiasedmdesátiletá invalidní
důchodkyně z Lysé nad Labem.
Před pěti lety paní prodala domek
na jiném místě okresu, kde dosud
žila a nastěhovala se k druhovi do
Lysé nad Labem. Ten však před
časem zemřel a hororový příběh
začal nabírat na síle. Během let
peníze za prodej domu utratili, v létě
ji syn zemřelého druha z bytu vyho-
dil. Trvalé bydliště má stále v Lysé
nad Labem, vrátila se tedy do místa
původního pobytu. 

Pravdou je, že všude si jí občané
města všímají, protože je na invalid-
ním vozíku. Odbor sociální a zdra-
votní ji opakovaně navštívil na růz-
ných stanovištích, např. na nádraží,
v parku apod. Snažili jsme se těžce
zdravotně postižené paní pomoci

např. obstaráním ubytovny, dále
umístěním do domova důchodců
apod. K našemu velkému překvape-
ní paní nemá zájem nikterak řešit
svou situaci a její volba je žít na
ulici. Je způsobilá rozhodovat
o svém osudu a v demokratické spo-
lečnosti jí nemůžeme nařídit coko-
liv. Vždyť ona s každým řešením
musí souhlasit. O ubytovně nechce
slyšet, „žijí tam údajně pochybné
existence“.

Osud a život na ulici paní na
vozíčku nám není lhostejný. Bu-
deme se snažit s ní mluvit a třeba
změní svůj názor. Omezeni jsme
i v tom, že lékař nedoporučil umís-
tění v domově důchodců. 

Tobiášová Květuše,
vedoucí odboru soc. a zdravotního

Pokračování ze str. 2
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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

Kříženec - č. 51
- pes, 4 roky, černo-bílý, klidný pes

vhodný na zahradu

Kříženec - č. 52
- pes, 2 roky, černo-bílý, klidný pejsek,

zahrada

Kříženec vlčáka č. 56
- pes, 5 let, černý s pálením, kamarád-

ský, vhodný ke starším lidem  

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 umístěni
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.

Noví majitelé, kteří se ujmou pej-
ska z útulku, jsou osvobozeni z platby
(roční poplatek za psa) po dobu dvou
let. MěÚ Lysá n. L. děkuje všem obča-
nům, kteří projeví zájem o naše opuš-
těné pejsky.

Za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Systém rozdělování dotací na 
činnost organizacím a příspěvků

na kulturní a sportovní akce

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.

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

nechtějí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze zde odklá-
dat veškerý odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma a živnostníky,
kteří nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za úplatu. Separační
dvůr je umístěn v ul. Pivovarská naproti Hasičské zbrojnici s touto pra-
covní 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 měsíci
listopadu 2006 (podrobný přehled)

3. sobota:
18.11.2006

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:
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

2. pondělí:
13.11.2006

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

2. úterý:
14.11.2006

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
15.11.2006

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
16.11.2006

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
17.11.2006

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

Oznámení o ošetření stromů
Město Lysá nad Labem bude

v době vegetačního klidu v ulici
Okružní a Průběžná provádět sesa-
zovací řez u jasanů (Fraxinus
excelsior GLOBOSUM). Již delší
dobu stromy prosychají, u někte-
rých jde o 50 % koruny. Tak aby
byla zajištěna plná estetická funkce
stromořadí, je třeba tohoto ses.
řezu. Práce provede odborně způ-
sobilá osoba dle aktuálního stavu
stromu. Budou odstraněny suché
větve a zakráceny kosterní větve na
nejbližší zdravé větvení.

O vyjádření k zamýšlenému
způsobu ošetření byl zažádán
Městský úřad Lysá nad Labem,
odbor životního prostředí. Ten
písemně potvrdil souhlas s navrho-
vaným řešením za podmínky, že
zásah provede odborně způsobilá
osoba v souladu s obecnými
poznatky v oblasti péče o dřeviny
a řezu dřevin. Jelikož se jedná
o značnou plochu městské zeleně,
doporučil o záměru předem infor-
movat veřejnost.

Odbor správy majetku

V rozpočtu města je každoročně
počítáno s financemi na podporu čin-
nosti organizací, které pracují celoroč-
ně s dětmi a na podporu různých kul-
turních, společenských a sportovních
akcí.
I. Dotace na činnost sportovním
a společenským organizacím, klu-
bům a sdružením, které prokáží
celoroční práci s dětmi do 18 let. 

Žádost organizace o dotaci na čin-
nost musí být podána do 31.1. aktuál-
ního roku, pro který je dotace žádána,
podmínkou pro přijetí je doložení vyú-
čtování poskytnuté dotace za minulý
rok. 

Každá organizace, která splní výše
uvedené podmínky a úplně a pravdivě
vyplní žádost, bude do těchto dotací
zařazena. Částka schválená na tento
účel v rozpočtu bude procentuelně
rozdělena mezi všechny žádající orga-
nizace a po schválení radou a zastupi-
telstvem města vyplacena.
II. Kulturní fond(KF) a Fond čin-
nosti mládeže(FČM).

Organizace, kluby, občanská
sdružení, případně i fyzické osoby
mají možnost žádat o příspěvky na
jednotlivé akce konané pro veřejnost
z KF a FČM. 

O příspěvky z KF nebo FČM již
organizace, které obdrží dotaci na
celoroční činnost, žádat nemohou,
pouze na vyjímečné akce celorepubli-
kového nebo mezinárodního význa-
mu.

Statuty obou fondů a žádosti
o dotace, příspěvky z fondů jsou
k dispozici na Městském úřadě,
odboru kultury nebo na
www.mestolysa.cz.

Žádost o příspěvek z KF nebo
FČM musí být podána nejpozději
měsíc před plánovanou akcí, na níž
je příspěvek žádán, aby mohl být
posouzen kulturní či sportovní komisí
a radou města. 

Každý příspěvek musí být zpětně
vyúčtován.

Alena Frankeová, odbor kultury

Státní oblastní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem 
Vás zve

na výstavu pořádanou v budově bývalého augustiniánského kláštera

H E L E N A  G R O C H O L O V Á  -  O L E J O M A L B Y
KO N Ě  A  P Ř Í R O D A

2 5 .  1 1 .  2 0 0 6  -  1 6 . 1 2 . 2 0 0 6
úterý  -  sobota 10.00 - 16.00 hodin

Dne 17.11.2006 je naposledy přistaven velkoobjemový kontejner na stanoviště
U Borku. Potom nastává zimní období a přistavovat se bude opět až v měsíci
březnu. Za odbor SM Černá Blanka
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Blahopřejeme
Citát: „Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství
a snad jediný recept na štěstí.“

Jan Werich

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

v měsíci říjnu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
pan Alois Zumr

paní Milada Kváčová

85 let
paní Marie Tržická

paní Svatava Součková
paní Aloisie Zelinková

paní Marie Majerová
paní Marie Soukupová

91 let
paní Antonie Srncová

92 let
paní Anna Uggeová

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

21. 10. - 26. 11. Počítače včera a dnes - Výstava v Muzeu B.Hrozného 
21. 10. - 30. 11. Výstava fotografií z fotosoutěže (Portrét, Exotika, Vodní živly)

Městský úřad, odbor kultury
5. 11. Hogo Fogo festival - Dětem - Kino na Hus.nám.

15,00 hod. Matěj a čarodějnice (Divadelní soubor Toušeň)
16,30 hod. Dlouhý, široký a bystrozraký (Divadlo AHA!)

6. 11. Tvořivé odpoledne s Míšou Bašteckou
16,00 hod. V Městské knihovně

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. Hogo Fogo festival - Flashback
Vernisáž fotografií Petra Vreštiaka v kavárně kina

11.11. Ples hraběte Šporka - 19,30 hod. Výstaviště
15. 11. Kurz drátování - 16,30 hod. v Městské knihovně
19. 11. Umění stárnout a žít ve stáří

Přednáška PhDr. Jara Křivohlavého
Ve 14,30 hod. ve sborovém domě evang.fary

19. 11. koncert Přemysla Kšici (varhany), souboru Euphonia 
a solistů Praž. symf. orchestru
17,00 hod. v Kostele sv. Jana Křtitele

20. 11. Tvořivé odpoledne s Míšou Bašteckou
16,00 hod. v Městské knihovně

25. 11. Přivítání Adventu
16,00 hod. Kult. program na Husově náměstí a u kina

29. 11. Kurz drátování - 16,30 hod. v Městské knihovně
1. - 3. 12. Mikulášské trhy - Ptačí svět -výstava exotického ptactva

Výstaviště
2. 12. Zájezd do Vídně - Odjezd ve 4,30 hod. z Husova nám.
4. 12. Čtení s čertem - 15,00 v Městské knihovně
4. 12. Tvořivé odpoledne s Míšou Bašteckou

16,00 hod. v Městské knihovně
5. 12. Toulky českou minulostí - Přemyslovci

Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou v 16,30 hod. v Městské knihovně
7. 12. KONCERT Radůzy 

ve 20,00 hod. v kině na Husově náměstí
8. - 10. 12. Stříbrné trhy - Výstaviště
13. 12. Kurz drátování - 16,30 hod. v Městské knihovně
15. 12. Zimní setkání v zámeckém parku
15. - 17. 12. Zlaté trhy - Výstaviště
18. 12. Vánoční zdobení perníčků - 16,00 hod. v Městské knihovně

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 LISTOPAD

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.)

L I S T O P A D

čt. 9.11. 20:00
Volver

pá. 10.11. 19:30
Garfield II
- PRO DĚTI

so. 11.11. 20:00
HOGO FOGO FESTIVAL - Flashback

vernisáž fotografií Petra Vreštiaka 
v kavárně kina 

čt. 16.11. 20:00
Bílá masajka

pá. 17.11. 19:30
Kráska v nesnázích

so. 18.11. 19:30
Kráska v nesnázích

pá. 24.11. 19:30
Grandhotel

so. 25.11. 19:30
Grandhotel

so. 25.11. 16:00
VÍTÁNÍ ADVENTU 

- Loutkové divadlo Narcis Praha 
- Revue z kufru - před kinem

Promítání filmových pohádek na budovu
kina, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční
občerstvení, dětská vystoupení a další pře-

kvapení 

P Ř I P R A V U J E M E

Čt. 7.12. 20:00
Radůza - koncert

Vstupné 160 Kč - předprodej, 190 Kč na
místě (předprodej zahájen na baru kina)

Ne. 10.12. 15:00
Mravenčí polepšovna

- PRO DĚTI

So 16.12. 19:30
Rock podvraťáků

Ne 17.12. 15:00
V tom domě straší

- PRO DĚTI

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

Změna programu vyhrazena

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 21. září 2006

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Výše uvedeným dětem i jejich
rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Romana Nováková,
odbor kultury

Ondřej Šmíd
Hana Lufínková

Lukáš Beneš
Martin Tangl
Matěj Tesař
Štěpán Valeš

Michael Papert
Vít Šimon

Veronika Šimonová

Lucie Laskošová
Tereza Kolaříková

Petr a Radek Hřebíčkovi
PTAČÍ SVĚT
výstava exotického ptactva

1. - 3. 12. 2006

P o l a b s k é  v á n o č n í  t r h y

MIKULÁŠSKÉ TRHY
1. - 3. 12. 2006
STŘÍBRNÉ TRHY
8. - 10. 12. 2006
ZLATÉ TRHY
15. - 17. 12. 2006

Oznámení
Oznamujeme, že pro velký zájem jsme nechali dotisknout kalendář města Lysé

nad Labem. K prodeji bude k dispozici začátkem listopadu na MěÚ Lysá nad
Labem, odbor školství a kultury, v městské knihovně, v knihkupectví u pana
Hadáčka a v papírnictví u paní Novákové.

PaedDr. Věra Bodnárová, vedoucí odboru školství a kultury



6

11/2006 LISTY města Lysé nad Labem

Spolek rodáků a přátel města Lysé nad Labem 
spolu s odborem kultury MěÚ v Lysé nad Labem

a Domov na Zámku v Lysé nad Labem

pořádají dne 15. 12. 2006 v 17 hodin

Zimní setkání v zámeckém parku
Program:

● krátké setkání s hrabětem Šporkem ● trochu z historie zámeckého
parku ● zajímavé povídání o nově restaurovaných sochách 

● informace o průběhu sbírky na rekonstrukci soch ● občerstvení

Srdečně zvou organizátoři

Ples pro hraběte Šporka
Nabídne konfrontaci kultury 18. a 21. století a Váš prožitek 

umocní i pořádná porce martinské husy. 
Ples se totiž koná 11. listopadu od 19.30 hodin. 

Zajistěte si zbylé vstupenky v předprodejích u pana Hadáčka 
v knihkupectví nebo na radnici. Na shledanou včas na Výstavišti,

abyste o nic nepřišli !

Město Lysá nad Labem a Spolek rodáků a přátel  města

ZÁJEZD DO VÍDNĚ
se uskuteční 2. prosince. Má v programu poznání nejdůležitějších

budov Starého města s historií okořeněném také historkami, 
návštěvu vánočních trhů u radnice a v císařském Schönbrunnu.

Doporučí vám individuelně program, spoje, ceny vstupů, restaurace.
Odjezd ve 4.30 hodin z Husova náměstí, příjezd do 23 hodin.

Cena zájezdu 350 Kč. 
Přihlášky u paní Labutové v Městské knihovně.

S p o l e k  r o d á k ů  a  p ř á t e l  m ě s t a

Přivítání ADVENTU
pořádáme v sobotu 25.11.2006 od 16 hodin na Husově náměstí.

Podobně jako loni se v programu představí děti a hasičská 
dechovka z Lysé nad Labem. Atmosféru dotvoří stylové stánky
s občerstvením. V 17 hodin se rozsvítí vánoční výzdoba a Kino

nabídne další program. 

Srdečně zve Město Lysá nad Labem a Spolek rodáků a přátel města

V neděli 19. listopadu bude při bohoslužbách 
v evangelickém kostele v Lysé nad Labem od 9 hodin kázat 

PhDr. Jaro Křivohlavý
Odpoledne od 14.30 hodin bude ve sborovém domě ve dvoře fary

přednášet na téma - Umění stárnout a žít ve stáří. 
Zveme staré i mladé k naslouchání i rozhovoru.

K o s t n i c k á  j e d n o t a  L y s á  n a d  L a b e m

Z městečka do města
Z lyské evangelické fary do

Liberce se na sklonku září přestě-
hovala Mgr. Tabita Landová Th.D.
Od 1. října zde nastoupila na
místo farářky Evangelického
sboru. Má k tomu dobrou kvalifi-
kaci: Od narození život na faře
(několik let z toho v rodném domě
Bedřicha Hrozného), Akademické
gymnázium v Praze, magisterské
a pak doktorandské studium na
Evangelické teologické fakultě
University Karlovy, čtyři semestry
na Evangelické teologické fakultě
University v Heidelbergu a roční
vikariát ve sboru v Nymburce.

Ordinaci ke službě Slova a svá-
tostí obdržela spolu s dalšími
sedmi absolventy vikariátu v bo-
hoslužebném shromáždění v ne-
děli 8. října v kostele ve Velimi.
Při této příležitosti byla zástupně
za ostatní spolu s jedním ze svých
kolegů pověřena kázáním. Z Lysé
jsme se na její ordinaci vypravili
autobusem i auty. V Liberci bude
do svého úřadu slavnostně uvede-
na 5. listopadu. Přejeme jí ve
městě pod Ještědem vnímavé pos-
luchače a hezké vzpomínky na lé-
ta prožitá v městečku nad Labem.

Emanuel Vejnar

První úspěch 
v novém školním roce

Ve dnech 19. - 21. 9. 2006 se
SOŠ a SOU Lysá nad Labem
zúčastnila tradiční výstavy v Čes-
kých Budějovicích „Vzdělání
a řemeslo 2006“ pořádané pod

záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. V soutěži
o nejlepší exponát výstavy
v oboru oděvním obsadila škola 
1. místo. Získala tak prestižní oce-
nění a finanční odměnu. Tento
úspěch bude jistě motivací pro
další tvůrčí práci žáků.

Vedení školy

Městská knihovna v Lysé nad Labem
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 5. prosince 2006 v 16.30 hodin

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

Č T E N Í  S  Č E R T E M
Přijďte do dětského oddělení 
v pondělí 4. prosince 2006 od 15 hodin!

Budeme si číst, přednášet, zpívat a tančit 
čertovské tance. A nakonec každý malý 
posluchač dostane perníkovou odměnu!

Všichni jste srdečně zváni!

Letošní historicky první Polabské variace jsou u konce.
Symbolicky budou uzavřeny v neděli 19. listopadu koncertem,
který náznakem připomene Dny evropského dědictví, kdy nám
byly představeny „naše“ chrámové varhany. 

Tentokráte královský nástroj rozehraje semifinalista
Pražského jara Přemysl Kšica, student AMU a nesporně velký
talent mladé generace varhaníků. 

Spolu s ním vystoupí umělecký soubor Euphonia s dechový-
mi nástroji a sólisty Pražského filharmonického orchestru Alenou Hellerovou
a Josefem Zedníkem.

Repertoár bude zahrnovat skladby nejen z období baroka a klasicismu, ale také
kompozice z doby romantismu. Ti z vás, kdo zatoužíte po troše krásné hudby,
máte možnost přijít v 17 hodin do kostela Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad
Labem.

Tento koncert finančně podpořilo Město Lysá nad Labem a Středočeský kraj.
Za tým pořadatelů Stanislav Svoboda 

Polabské variace III.

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 15. a 29. listopadu

a 13. prosince 2006 od 16:30 hodin.

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

a tvarovací kleště.

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
Kurz se koná v pondělí 6. a 20. listopadu 

a 4. prosince 2006 od 16.00 hodin.

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

Vážení stonožkoví 
přátelé,

na naší škole ZŠ B. Hrozného se
stalo dobrou tradicí, že se každoroč-
ně účastníme stonožkového hnutí
„NA VLASTNÍCH NOHOU“. Toto
hnutí založila paní Běla Gran
Jensen, Norka českého původu,
a patronát nad hnutím převzal pan
Václav Havel. Hnutí nese podtitul
„DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“
a pomáhá všude tam, kde je potřeba.

Během naší už dlouholeté spolu-
práce jsme finančními sbírkami
pomohli nemocnicím s nákupem
přístrojů pro léčení malých onkolo-
gických pacientů, pomáhali jsme
dětem v Kosovu, nákupem bezbari-
érových plošin, sanitek s vybave-
ním, školám po povodních a psychi-
atrické léčebně v Opařanech při

budování ozdravné farmy, která
pomáhá malým pacientům překoná-
vat jejich psychická onemocnění.

Minulý týden se konal v našem
městě „STONOŽKOVÝ TÝDEN“,
při kterém se nám podařilo vybrat
neuvěřitelnou částku: 48.130 Kč,
kterou jsme odeslali na stonožkové
konto: 19-0011001359 - Občanské
sdružení Přátelé Stonožky.

Výsledná částka svědčí o tom, že
nikdo z nás není lhostejný k osudu
dětí, a také vypovídá o tom, že jste
si na naši akci zvykli a přijímáte ji
s velkým porozuměním.

Jste pro nás krásným příkladem
toho,že lidé mají pomáhat druhým,
zvláště těm bezbranným. Za to vám
všem upřímně děkujeme.

Vaše stonožkové děti 
a učitelé ze ZŠ B. Hrozného

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

pořádá prodej žákovských výrobků

ve středu 22. 11. 2006 10.00 - 17.30 hod.
ve čtvrtek 23. 11. 2006 10.00 - 17.30 hod.

v pátek 24. 11. 2006 10.00 - 17.30 hod.

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

Prodej letních výrobků a modelů 
z módních přehlídek. Těšíme se na Vaši návštěvu!

11

22

33
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Foto č. 24 Vodní živly, autor Radka Krupová

Výsledky fotosoutěže
vyhlášené Městským úřadem Lysá n. L., odborem kultury

Dne 18. 10. 2006 se sešla porota k vyhod-
nocení fotosoutěže v tomto složení:

Věra Škvrnová, Martin Novák, Nikola
Baranová, Marcela Nováková a Stanislav
Svoboda.

Do soutěže přihlásilo 18 autorů celkem
64 fotografií.

Vítězové jednotlivých kategorií:
EXOTIKA
1. místo: Aleš Grochol - foto č. 2
2. místo: Jaroslava Jakubův 
3. místo: Jaroslava Jakubův 
VODNÍ ŽIVLY
1. místo: Radka Krupová 

- foto č. 24
2. místo: Jaroslava Jakubův 
3. místo: Vojtěch Polášek 
PORTRÉT
1. místo: Tomáš Dvořáček 

- foto č. 54

2. místo: Aleš Grochol 
3. místo: Emanuel Vejnar 

1. místo v každé kategorii bude oceněno
peněžní poukázkou ve výši 2.000,- Kč, 

2. místo peněžní poukázkou ve výši
1.000,- Kč a

3. místo peněžní poukázkou ve výši 500,-
Kč. Tyto poukázky budou splatné v prodej-

ně Elektrocentrum Lysá nad Labem na
nákup zboží dle vlastního výběru. 

Zvláštní cena odboru kultury bude uděle-
na Tomášovi Dvořáčkovi za fotografii 
č. 55 (portrét koně).

Všechny fotografie jsou vystaveny na
MěÚ do 30. 11. 2006, 2. patro, dveře č. 58. 

Autoři neoceněných fotografií si
mohou po tomto datu fotografie osobně
vyzvednout.

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů.

Alena Frankeová, odbor kultury

Městský úřad Lysá nad Labem- Odbor kultury
Vás zve

o d  2 1 . 1 0 .  d o  3 0 . 1 1 . 2 0 0 6 n a

VVÝÝSSTTAAVVUU  FFOOTTOOGGRRAAFFIIÍÍ
Fotografie z vyhlášené fotosoutěže na témata

E X OT I K A ●● P O RT R É T ●● VO D N Í  Ž I V LY
budou vystaveny ve 2. patře MěÚ v zasedací místnosti č. 58.

Foto č. 2 Exotika, autor Aleš Grochol 

Foto č. 55 Portrét, autor Tomáš Dvořáček 

Foto č. 54 Portrét, autor Tomáš Dvořáček 
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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
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LYSÁ nad LABEM

Tento školní rok je pro naši
školu významný tím, že vyvrcho-
lí jeden ze stěžejních projektů,
kterých se škola účastní - tříletý
projekt v rámci programu
Socrates - Comenius l s názvem
Regionální identita - evropská
identita.

Škola setrvala v tomto projek-
tu i přesto, že pro velký počet
uchazečů neobdržela příspěvek
a musí veškeré náklady hradit
sama nebo s účastí studentů.
Poslední rok projektu má
obzvláště zajímavý obsah - stu-
denti všech zúčastněných škol
(gymnázia v německém Rade-
bergu, obchodní akademie v Bra-
tislavě a akademie ve skotském
Stewartonu) včetně naší školy
budou natáčet film, který by se
měl tématicky vztahovat k pro-
jektu.

„Na naší škole proběhnou dva
projektové týdny - první bude
věnován psaní scénáře, další pak
samotnému natáčení,“ říká
garant projektu Mgr. Vlasta
Sloupová. „A protože zájem
o práci na projektu je velký,
budeme s největší pravděpodob-
ností pracovat na více než jed-
nom filmu a studenti naší školy
pak při projekcích rozhodnou,
který film nás bude reprezentovat
ve Skotsku, kam se chystáme na
závěrečný týden projektu kon-
cem dubna," dodává. „Projekty
jsou sice velice náročné na pří-
pravu a jejich realizace není
právě snadná - v současné době
třeba řešíme, jak se vůbec do
Skotska dostaneme, protože do
Glasgow téměř žádné nízkoná-
kladové letecké společnosti nelé-
tají - ale na druhou stranu přiná-
šejí nesmírný zisk právě navazo-

váním osobních kontaktů jak
mezi učiteli, tak i studenty, což
přispívá ke zlepšení komunikace
v cizím jazyce, schopnosti řešit
zadané úkoly v týmu a přináší
další důležité dovednosti pro
praxi.“

O dalším projektu, který se
v naší škole úspěšně rozbíhá, nás
informuje ing. Jitka Juhaňáková:
„Jedná se o odbornou praxi stu-
dentů 3. ročníků ve Francii a na
Slovensku. Vybraní studenti bu-
dou pracovat bez nároku na
mzdu v nejrůznějších institucích
včetně bank po dobu tří týdnů
šest hodin denně. Během praxe
se seznámí s chodem institucí
a ve Francii navíc absolvují
v odpoledních hodinách pod
vedením PhDr. Miroslavy
Frymlové speciální jazykový
kurz. Vzhledem k náročnosti
praxe ve Francii bude tutor příto-
men po celou dobu praxe.
V Bratislavě budou tutoring
zajišťovat učitelé naší partnerské
obchodní akademie. Studenti
také jistě využijí dříve naváza-
ných kontaktů a nebudou se cítit
osamoceni.

Náklady na praxi jsou z 80%
hrazeny z prostředků mobilitního
projektu Evropského společen-
ství - Leonardo dá Vinci,“ dodává
to nejdůležitější ing. Juhaňáková.

A protože tento projekt je
pouze roční a tříletý projekt letos
končí, uvažujeme již teď o dal-
ších. Máme navázány partnerské
vztahy s mnoha školami a bylo
by smutné, kdybychom v nich
společně nepokračovali. 

S využitím informací kolegyň
zpracovala 

A. Šmídová

Mezinárodní aktivity 
OA Lysá nad Labem

Celá naše ZŠ - TGM v Litoli
děkuje za nové prolézačky, hou-
pačky a skluzavku u naší školy.
Jsou moc pěkné a zábavné. Děti z
naší školy i jiné děti se tam hodně
vyřádí. Víme, že musíme být na
sebe opatrní a dodržovat bezpeč-
nost při hraní. Kvůli tomu jsme si
vypracovali vlastní řád chování

na atrakcích. 
Doufám, že si tyto nové a krás-

né atrakce nebudeme ničit a bude-
me se vzájemně k sobě pěkně
chovat. Snad i starší děti toto
pochopí a nic nepoškodí.

Za ZŠ Litol 
Aneta Procházková, 5. třída

Poděkování

Nemyslím si, vážení čtenáři, že
všichni budete s mým zamyšlením
souhlasit. Nemohu ale jinak. Píši
opět o kouření, neboť tento vra-
žedný zlozvyk mě v poslední době
obzvláště znepokojuje.

Odcituji z denního tisku:
„V našem státě zemře prokazatel-
ně každý den na následky kouření
50 občanů. Dle statistických šetře-
ní umírají kuřáci v průměru o 15
roků dříve než nekuřáci. Podíl
kuřaček, které onemocní rakovi-
nou plic, roste dvojnásobně rych-
leji než u mužů. Kouřit v mladém
věku začíná více děvčat než
chlapců“. Jsou to alarmující zjiště-
ní. Znamená to, že každý rok
zemře zbytečně 18 250 občanů
proto, že kouřili. Z toho, že kuřáci
umírají dříve, může mít „radost“
snad jen ministerstvo financí
a sociálních věcí. 

Ušetří na důchodech. Kouření
dívek, jako potencionálních
matek, mě trápí nejvíce.

Kde hledat příčiny? Je jich
více. Největšími viníky však jsou
nedobrá výchova a špatné příkla-
dy. Uvedu alespoň jeden z televi-
ze, z 8. října na ČT 1 - film
„Zastřený hlas“. Nepochybuji, že
se na tento film dívaly desetitisíce
mladistvých. Během děje si řada
dívek ve stáří třinácti let, bez
výchovného odsouzení autorem,
s velkým požitkem opakovaně
zapaluje cigarety. Nepochopitelný
byl obzvláště konec. Matka se
usmíří s dospívající čtrnáctiletou
dcerou tak, že si společně s vidi-
telným potěšením a slastným
výrazem v obličeji zapálí obě
cigarety. Děsivý to vzor pro mlá-
dež. Existují u nás ještě dnes něja-
ké filmy, kde nehraje hlavní roli
násilí, sex, kouření a alkohol?
Snad jen ve filmech pro pamětní-
ky. Smutná to skutečnost, demora-
lizující příklady.

Neodvážil bych se takto mora-
lizovat, kdyby následky nebyly
tak tragické. Životosprávu změní
většinou jen ti, kterým sáhne smrt

na hrdlo. O tom by mohl vyprávět
bývalý pan prezident Havel, nebo
herečka paní Galatíková.

Jak tuto skutečnost změnit?
Začít je nutno v rodině. Kouří-li
rodiče, budou s největší pravděpo-
dobností kouřit i jejich děti, mini-
málně z nich budou pasivní kuřá-
ci. Jde o zcela nezodpovědné
konání. Pro takové rodiče těžko
hledat omluvu. Na nebezpečí kou-
ření musí opakovaně a při každé
příležitosti upozorňovat důrazně
i učitelé v hodinách přírodopisu,
biologie či zdravovědy. Dělat by to
měl každý odpovědný pedagog, ať
učí cokoliv. Obtížné to bude pro
toho, kdo sám kouří. Rovněž tele-
vize a film, když už musí použít
v ději kouření, měla by zařadit
sekvenci, která upozorní minimál-
ně na nevhodnost tohoto zlozvy-
ku. Také naši zákonodárci udělali
prozatím málo pro to, aby se méně
kouřilo. Je to pochopitelné, větši-
na jich kouří a tabáková lobby
pracuje všemi prostředky, korupci
nevyjímaje.

Jak to vypadá v Lysé? Nijak
dobře. V Čapkově ulici jsem
napočítal v délce deseti metrů
chodníku 32 nedopalků cigaret.
Stejný obrázek najdete před nád-
ražím či autobusovou zastávkou.
Také chodník podél školního hřiš-
tě, kam chodí mládež o přestáv-
kách, nevypadá lépe. Okolí lavi-
ček je poseto cigaretovými špačky
a prázdnými krabičkami od ciga-
ret. A jsou to, bohužel, právě
mladé dívky, které tam kouří.
Město by mohlo udělat alespoň to,
že požádá ředitele škol o pomoc
při výchově k nekouření a že
poskytne školám finanční pro-
středky na výchovné protikuřácké
filmy. Rovněž přednášky s názor-
nými ukázkami, kam vede kouře-
ní a jak končí rakovina plic, může
situaci zlepšit. K tomu je nutná
i dobrá vůle, a ta nám často chybí.

Václav Mrkvička,
občanské sdružení Lyský region

Co mě trápí
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Činnost obce Baráčníků je
zaměřena na udržování starých
lidových zvyků a tradic. Vítáme
chlebem a solí, v krojích tancuje-
me Českou besedu, účastníme se
různých akcí ve městě i mimo něj. 

V srpnu jsme se zúčastnili os-
lav Hraběte Šporka. Dopoledne
v kostele, odpoledne v průvodu
a pak s Českou besedou v kultur-
ním programu. To vše bylo za
účasti dětí v krojích. Jsou vždy
ozdobou průvodu i slavnosti. 

Další akcí byl zájezd do
Duchcova. Zde 23. 9. 2006 slavila

XIX. Župa Teplice 60 let založení.
Již dopoledne jsme šli v průvodu
městem. Krojované děti okolo
májky. Odpoledne byla zasedání -

my jsme s dětmi tento čas využili
k prohlídce zámku Duchcov. Pak
jsme se vrátili zpět a v zasedací
místnosti děti tančily Českou bese-

du. Účastníci se-
dění velmi tles-
kali, neboť pro
přítomné v tom-
to kraji je to ně-
co nového. Tam
besedu netancují
a děti v krojích
nemají.

V Lysé n. L.
7.10. jako již po

několikáté jsme se zúčastnili
Středočeských dožínek. S těmi
v krojích jsme šli v průvodu.
Tentokrát pro nejisté počasí bez
májky a praporu. Na výstavišti pak
děti ve dvou kolenách zatančily
Českou besedu. Odměnou jim byl
velký potlesk a malé dárky. 

Je-li Vám víc než 4 roky, máte
chuť a zájem se s námi zúčastňo-
vat těchto akcí, přijďte každý čtvr-
tek v 17.00 hod k Chovatelům,
Sojovická ul. vedle muzea, kde se
dozvíte podrobnosti. 

L. Pilná, za Obec Baráčníků

Činnost Baráčníků

Vážení, když jsem se zájmem
vzala do rukou po 2 měsících
Městské listy, vypadly z nich
volební listy pro volby do zastupi-
telstva našeho města.

Zajímaly mne programy jedno-
tlivých stran. Údiv se mne zmoc-
nil při přečtení volebního progra-
mu Lidové strany. Jeden bod zní:

„Realizace výstavby nového
penzionu pro seniory - Dům spo-
kojeného stáří“. Tento projekt
doporučujeme přesunout na jiný
pozemek - např. zahradu za měst-
ským objektem stájí a klubovnou
chovatelů v Sojovické ulici. Poze-

mek mezi základními školami, za
budovou č.p. 13 na náměstí Bed-
řicha Hrozného, ponechat jako
veřejnou zeleň s patřičnou údrž-
bou“.

Málem jsem spadla ze židle.
Dům spokojeného stáří by měl být
dle jmenované strany postaven
v „Sojovické ulici“? V ulici, kde
není možno se otočit? V ulici, kde
je tak silný provoz, že každé zasta-
vení auta znamená ucpat vozovku
někdy i na 1/2 hodiny? Nakládání
nemohoucích obyvatel Domova,
někdy i vozíčkářů, někdy žel
i zemřelých. Dýchat prach, který

by vnikal i zavřenými okny?
Argument, že Domov zabere

parčík, kde je zeleň, nemá podsta-
tu. Naopak. Parčík ožije při zacho-
vání většiny stromů. Stáří se potě-
ší pohledem na děti ze školy pro-
fesora Bedřicha Hrozného a dětem
jen prospěje uvědomí si, že i oni
jednou zestárnou a budou jednou
v tomto Domově bydlet!

K tomu jen dodávám, že
u návrhu Lidové strany by musela
být přiložena fotografie navržené-
ho místa, kde by Domov měl stát.
Jsem přesvědčena, že 3/4 obyvatel
Lysé nad Labem ani neví, kde

Sojovická ulice je. Natož kde
navržený objekt!

Prosím redakci o uveřejnění
mého článku, neb se skutečně
jedná o závažnou situaci, kdy
tento návrh přichází v době, kdy
jsou již hotové plány na stavbu
nového Domova a kdy za jejich
zhotovení byly Městským úřadem
vydány nemalé peníze.

Proč se Lidová strana neozvala
již při zrodu této myšlenky?

Za výbor obyvatel 
Josef Thürner 

a Terezie Procházková

Penzion pro seniory

Po Dnech evropského dědictví
(16. a 17. 9.) a autobusovém výle-
tu nejen za „stromy Přemys-
lovců“ (30. 9.) pokračoval cyklus
Polabské variace první říjnovou
sobotu další akcí. Byl jí „Sen noci
na Čihadlech“.

V podání souboru Ritornello
zazněly v loveckém zámečku La
Mason de Bon Repos (Dům odde-
chu), v jeho pfivodně tanečním
Čínském pavilonu, lovecko-pous-
tevnické melodie inspirované
zakladatelem zámku F. A. Špor-
kem.

Původním záměrem pořada-
telů bylo konání pouze jednoho
koncertu v podvečer, ale vzhle-
dem k avizovanému velkému
zájmu veřejnosti, byla s hudební-
ky předjednána možnost opaková-
ní pořadu, třebaže pro příchozí
bylo přichystáno cca 160 židlí!

Zájem veřejnosti předčil očeká-
vání pořadatelů, ba i samotného
majitele zámečku p. Charlese
Buttlera, který se posadil mezi
obecenstvo druhého vystoupení.

Výborným nápadem bylo
i zajištění autobusové dopravy
z náměstí v Lysé n. L. se dvěma

zastávkami ve Staré Lysé za přija-
telnou cenu. Této možnosti využi-
lo tolik návštěvníků, že na první
koncert autobus již z Lysé odjížděl
plně obsazen, takže pro starolyské
bylo třeba zajet další jízdou.

Já sama, protože jsem pomáha-
la s organizací, jsem stihla až

druhé vystoupení. Kaštanovou
alejí jsme šli od autobusu potmě,
to proto, že na Čihadelském vršku
to pěkně foukalo. Vítr zhasnul při-
chystané svíčky, byť v láhvích. Ale
už nás vítal ztemnělý areál spoře

osvětlený loučemi, které přícho-
zím značily cestu do vyzdobeného
sálu. Kdo si vybral pozdější hodi-
nu, byl částečně zklamán, protože
se chtěl podívat, jak to vůbec na
Bon Repos vypadá. (Areál ale
nebyl veřejnosti zpřístupněn, což
avizovaly i pozvánky.) Zklamání

bylo jen dočasné, protože v nejza-
chovalejší části zámečku byla
velice příjemná atmosféra. Nikdo
nelitoval, že nezůstal doma. Sál
byl ozářen reflektory, hezky
vyzdoben a odcházející si pochva-

lovali právě zhlédnutý program,
což nás ještě více natěšilo.
Dokonce se zdálo, že je i zatope-
no, ale to si jen pořadatelé objed-
nali podzimní slunce, které prostor
během dne příjemně vyhřálo.

Poděkování za pěkný zážitek
patří Středočeskému kraji, který
tento cyklus podpořil. Městu Ly-
sá, které se připojilo ke spolupořa-
datelství, dále pak majiteli zámku
panu Charlesi Buttlerovi, který
s touto akcí souhlasil a zároveň
i panu správci zámku a ostatním
zaměstnancům, kteří pomáhali se
zajištěním akce úklidem areálu,
jenž prochází rekonstrukcí. Děku-
ji jménem účastníků i obětavým
řidičům Bořkovi a Pavlovi Kuče-
rovým. Závěrem trojici hlavních
iniciátorů, kteří celé Polabské vari-
ace režírují: panu Ing. Stanislavu
Svobodovi, paní Jarušce Labutové
a paní Janě Křížové.

Pro nedočkavé dodávám, že
ještě než skončí cyklus letošní, již
je v přípravách program pro příští
rok. Máme se na co těšit! 

Za spokojené účastníky zájezdu 
Marcela Chloupková

Polabské variace úspěšně pokračují
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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

Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Listopad 2006
Po 30.10. MUDr. Čerňanská
Út 31.10. MUDr. Matasová
St 1.11. MUDr. Chocholová
Čt 2.11. MUDr. Pokorná
Pá 3.11. MUDr. Matasová
So 4.11. MUDr. Čerňanská
Ne 5.11. MUDr. Čerňanská
Po 6.11. MUDr. Čerňanská
Út 7.11. MUDr. Matasová
St 8.11. MUDr. Chocholová
Čt 9.11. MUDr. Pokorná
Pá 10.11. MUDr. Pokorná
So 11.11. MUDr. Chocholová
Ne 12.11. MUDr. Chocholová
Po 13.11. MUDr. Čerňanská
Út 14.11. MUDr. Matasová
St 15.11. MUDr. Chocholová
Čt 16.11. MUDr. Pokorná

Pá 17.11. MUDr. Chocholová
So 18.11. MUDr. Pokorná
Ne 19.11. MUDr. Pokorná
Po 20.11. MUDr. Čerňanská
Út 21.11. MUDr. Matasová
St 22.11. MUDr. Chocholová
Čt 23.11. MUDr. Pokorná
Pá 24.11. MUDr. Čerňanská
So 25.11. MUDr. Matasová
Ne 26.11. MUDr. Matasová
Po 27.11. MUDr. Čerňanská
Út 28.11. MUDr. Matasová
St 29.11. MUDr. Chocholová
Čt 30.11. MUDr. Pokorná
Pá 1.12. MUDr. Matasová
So 2.12. MUDr. Čerňanská
Ne 3.12. MUDr. Pokorná

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.

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

Z U B N Í  O R D I N A C E
na poliklinice „Parník“ v Praze 14 - Černý most

registruje nové pacienty.

Tel.: 281 913 093

Studentka pedagogické fakulty nabízí 
doučování anglického jazyka a občanské výchovy.

Vlastním First Certificate in English, mám maturitu z AJ a ZSV, 
zkušenosti s výukou. Cena dle dohody. Mohu vyučovat pouze v pátek. 

V případě zájmu volejte na tel.: 732 650 277

Pomníky, rámy, desky, náhrobní kameny z přírodního kamene - výprodej skladových
zásob za velmi nízké ceny Vám nabízí firma

Urnový hrob žula od 9 000 Kč bez DPH
Jednohrob žula od 19 000 Kč bez DPH
Dvojhrob žula od 29 000 Kč bez DPH

Dále nabízíme veškeré opravy a repase hrobů, návrhy, zaměření s doporučením a nezávaz-
né rozpočty. Po tel. domluvě i mimo pracovní dobu. Včetně sobot a nedělí.

Provozovna:
U strašnického krematoria, Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10, Tel./fax: 274 778 389,

Mobil: 602 321 762, 602 379 162, e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz,
www.kamenictvi-cervenec.cz

Po 8.00 - 17.30, Út - Čt 8.00 - 16.30, Pá 8.00 - 15.30 hod.
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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:

● 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

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

V O L Á N Í   I N T E R N E T   T E L E V I Z E

v š e  p o  j e d n é  p e v n é  l i n c e

O2 Internet Expres
vysokorychlostní paušální Internet od 399 Kč/měsíc*

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

- můžete být na internetu a zároveň telefonovat

O2TV - televize přes pevnou linku

- nejjednodušší přístup k zábavě z pohodlí vašeho domova
- digitální kvalita, možnost půjčování filmů, TV archiv

- můžete současně sledovat televizi, telefonovat i surfovat
- cena nabídky O2 TV Zábava 377 Kč/měsíc*

*cena platí pokud využíváte i službu O2 Internet Expres

Z e p t e j t e  s e  n á s  n a  a k č n í  n a b í d k y .

*ceny jsou uvedeny bez DPH 19%

O 2 P r o d e j n y
P r a h a  9 ,  B r y k s o v a  8 1 8 ,  u  m e t r a  Č e r n ý  m o s t ,  t e l .  2 8 1  9 11  9 11 ,  7 2 4  0 9 3  0 1 8

N y m b u r k ,  V e l k é  V a l y  2 3 6  (  z a  n e m o c n i c í ) ,  t e l .  3 2 5  5 1 3  5 5 0 ,  6 0 2  7 3 4  1 6 0
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Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

w w w . z p m a . c z i n f o @ z p m a . c z

nám. B. Hrozného 184, 
289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 553 859
modrá linka: 844 125 124

NOVINKY
P R O  K L I E N T Y

● plavání zdarma od 1. 10. 2006 bazén Čelákovice,

Sportcentrum Brandýs n. L.

● příspěvek 140,- Kč na očkování proti chřipce 

- všem klientům nad 65 let 

- do 65 let dle posouzení revizního lékaře ZP M-A

● příspěvek 1 500,- Kč na hexavakcínu pro děti do 2 let

● pro nového klienta poukázka 300,- Kč do lékárny

● dárek pro přeregistrovaného novomanžela nebo tatínka

● slevy ve vybraných zařízeních na nákup a služby
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Florbal v Lysé
Zhruba před třemi lety jsme

začali uvažovat o založení vlastní-
ho florbalového týmu. Již v té
době mělo několik hráčů z našeho
kádru zkušenosti s florbalem, ty
hráči získali v týmu IBK Litolica
Lysá n. L.

K naplnění myšlenky založit
vlastní tým došlo o rok později,
kdy jsme se stali jedním z oddílů
lyského Sokola a přihlásili se do

soutěže na České florbalové unii
pod názvem BB Sokol Lysá n. L.
Na začátku první sezóny se nám
nevedlo podle našich představ,
naše výkony byly často velmi roz-
pačité. První úspěchy začaly při-
cházet až v druhé polovině zmiňo-
vané sezóny, ale nestačily na lepší
konečné umístění v tabulce.

Souběžně s oficiální ligou jsme
navštěvovali turnaje pořádané

týmem FBK Čelákovice, kde jsme
zaznamenali náš první význam-
nější úspěch. Na jaře tohoto roku
jsme na jednom z těchto turnajů
skončili na druhém místě. Avšak
zatím největšího úspěchu náš tým
dosáhl na September Cupu
o putovní pohár Jiřího Kobylky,
který se konal letos v září
v Brandýse nad Labem. Získali
jsme zlato a zařadili se tak mezi

držitele tohoto titulu, kterými jsou
i prvoligová mužstva.

V letošní sezóně bychom chtěli
dosáhnout lepšího výsledku než
v sezóně minulé a zároveň
bychom chtěli založit tým žáků.
Proto máte-li zájem, můžete nás
kontaktovat na tel. č. +420 737
704 992 a přihlásit se tak do naše-
ho oddílu.

Jan Škorpil

P O Z V Á N K A
Opět po roce budeme mít příležitost se podívat na nejlepší veslaře

z České republiky. Před rokem měla Lysá nad Labem premiéru 
v pořádání jednoho z kol Poháru České republiky v jízdě na 

veslařském trenažéru, při kterém jste mohli mimo jiné vidět i naše
nejlepší veslaře, včetně medailistů z mistrovství světa Ondřeje

Synka a Mirku Knapkovou. 
V letošním roce Veslařský klub Lysá nad Labem opět získal 

pořadatelství této akce. II. kolo Poháru ČR 2006-2007 
se uskuteční 9. 12. 2006 na Výstavišti.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
● letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

● lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
● peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

● domácích potřeb - nádobí bílé i černé - vše jen funkční

(Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby nedošlo 
k poškození transportem.)

se uskuteční
v pátek 24. listopadu 2006 v době od 8.00 - 17.00 h. 

s polední přestávkou 11.00 - 11.30 h. 
a v sobotu 25. listopadu 2006 v době od 8.00 do 13.00 h.

Pozor změna místa sběru:
garáž městského úřadu za MěÚ u sídla Policie ČR.

Pořádá Město Lysá nad Labem ve spolupráci s Diakonií Broumov.
Bližší informace na telefonu 325 510 224 nebo 606 509 502.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytu-
je materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává

práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. 
Více na www.diakoniebroumov.org

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

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN 
PŘED VÁNOCEMI 
A O VÁNOCÍCH...

s náčiním i bez náčiní, s využitím mikroportu 

v krásném prostředí nové školy - nové tělocvičny

Obchodní akademie v Lysé n. L. ul. Komenského.

PONDĚLKY
4. 12. 2006 19,30 - 20,30 Bodystyling, 20,30 - 21,30 Mix aerobic

11. 12. 2006 pouze v době od 20,30 hod. - 21,30 hod. 
18. 12. 2006 pouze v době od 20,30 hod. - 21,30 hod.
25. 12. 2006 pouze v době od 20,30 hod. - 21,30 hod. 

1. 1. 2007 pouze v době od 20,30 hod. - 21,30 hod.

7 .  1 .  2 0 0 7

POVÁNOČNÍ
NEDĚLE 

S AEROBIKEM 
S CVIČITELKOU

RENATOU
KŮSTOVOU

S sebou: podložku na cvičení, 
ručník, pití, obuv na přezutí
Cena: 45 Kč (1 hodina cvičení)
Škola se po zahájení 
cvičení uzamyká!!!
Více informací 
na tel. 721 658 766
www.houzvickova.wz.cz


