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V dnešním čísle najdete:

● Kácení v Masarykově 
ulici - str. 4

● Veřejná beseda - úprava
Husova náměstí - str. 5

● Vyhlášení soutěží pro žáky
ZŠ a SŠ - str. 7

● Velikonoční bohoslužby -
str. 9

● Představujeme - str. 10
● Šikovné ruce našich 

seniorů - str. 21
● Vzpomínky na Sokol 

- str. 22

Noc

Pranostiky
● O sv. Anežce od kamen 

se nechce (2.3.)

● V zelené-li roucho březen
se obleče, neúrodu za sebou
přivleče.

● Zima, kterou Tomáš nese,
dlouho námi ještě třese.
(7.3.)

● Svatý Matěj ledy nechá, 
sv. Josef je pak seká.

Budeme mít nový domov důchodců?
Již staří Řekové i Římané měli

své seniory ve veliké úctě. Antičtí
filosofové učili, že kultura národa
se pozná podle toho, jaký přístup
má ke svým dříve narozeným. Tak
třeba ve starověké Spartě to byla
GERÚSIÁ - „sbor starců“ radících
králi. Čítala 28 členů nejméně
šedesátiletých, volených doživot-
ně. Měla veliká práva ve správě
obce a fungovala i jako nejvyšší
soud zejména v přích hrdelních
a ve zločinech protistátních.
Nebyla nikomu odpovědna, dozí-
rala i na krále.

Přenesme se do současnosti.
Vyspělé demokratické státy
E v r o p s k é
unie zachová-
vají antický
odkaz vztahu
ke svým seni-
orům alespoň
v tom, že jim
u m o ž ň u j í
důstojné stár-
nutí v pro-
středí, ve kte-
rém se naro-
dili, chodili
do školy, pra-
covali, kul-
turně se vyží-
vali a ke kte-
rému má
každý z nich
osobitý vztah. Tedy - stručně řeče-
no - pokud to lze, pak co nejblíže
centra svého města či obce, aby
mohli sledovat, co se nového děje,
jak se jejich milované prostředí
rozvíjí, jak děti spěchají do školy,
ostatní za prací či zábavou… Aby
to bylo blízko do kostela, kam
mnozí touží chodit dodnes. Aby se
mohli projít (popř. nechat provézt)
po náměstí, po obchodech, pose-
dět si v nové cukrárně…

Pracuji v lyském Domově Na
Zámku jako ergoterapeut již pět
let. Dopodrobna znám potřeby,
touhy a přání našich klientů, pro-
tože jsem s nimi v každodenním
styku. Svým způsobem stejně jako
ostatní zaměstnanci jim nahrazuji
jejich rodinné příslušníky, kteří
s nimi nemohou být každodenně
několik hodin. Tak je soustavně

informuji o dění ve městě a okolí,
které je - a to musím podtrhnout -
velice zajímá. Zejména teď v sou-
vislosti s výstavbou nového domo-
va. Těžko jim vysvětluji některé
odmítavé postoje lysáků, kteří
protestují proti umístění stavby
v dané lokalitě. Zpravidla se mi
dostává vyjádření: „Oni nebudou
staří? A co proti nám mají, že nás
nechtějí tam, kde budeme víc
doma, jak na zámku?“ Není jed-
noduché jim odpovědět. 

Stáří je skutečně těžké období
lidského života. Myšlení a úvahy
každého seniora velmi ovlivňují
jeho fyzické schopnosti. Stává se,

že pohybové potíže, nezbytnost
pomoci při zabezpečování život-
ních funkcí, izolace od společen-
ského dění v domově, to může
vést až k pesimismu a vůbec
k apatii. Proto jsme na zámku jako
erudovaný personál schopni zau-
jmout takovéto klienty činností,
při které doslova mládnou před
očima. Tak je to při našem zpívání
písní a šlágrů, které jim připomí-
nají mládí, doby plesů a společen-
ského života. Nebo třeba když
jsme připravovali svátek sv.
Valentýna! Jak malovali srdíčka
a plánovali, komu je pošlou
a s jakým přáním! Při těchto spo-
lečných sezeních často zaznělo,
jak rádi by alespoň na chvilku na
náměstí, do kavárny! S holemi
a chodítky tam nedojdou. My,
jako personál, můžeme jen velmi

obtížně těmto přáním vyhovět. Jet
s vozíčkem ze zámku dolů a pak
zase do Zámeckého vrchu, to je
náročné na čas i fyzické schopnos-
ti ošetřovatele. Já to zvládnu, ale
co naše drobné sestry, nehledě na
to, že musí plnit řadu dalších
úkolů u ležících klientů. Jak by to
bylo jednodušší, kdybychom síd-
lili dole ve městě!

Ještě kratičké zastavení u výro-
ku paní Marcaníkové podle
Nymburského deníku z 15. 2.
2008, která navrhuje „přestěhová-
ní klientů domova do léčebny
dlouhodobě nemocných“ (přesná
citace). Takovéto zařízení slouží

opravdu jen
takovým pa-
c i e n t ů m ,
kteří jsou
dlouhodobě
n e s c h o p n i
č e h o k o l iv,
často i komu-
nikace, myš-
lení a spolu-
práce. K to-
mu by se
našlo u nás
m i n i m u m
klientů. Co
pobyt v tako-
vémto zaří-
zení provede
s klienty

vstřícnými a komunikativními,
jsme denně svědky. Za dobu
pobytu zde klienti duševně
„zestárnou“ o neuvěřitelnou řadu
let. 

Chtěl bych svým článkem ape-
lovat na všechny lysáky, kterým
není osud našich seniorů lhostejný.
Podpořte výstavbu nového domo-
va v zamýšlené lokalitě! Sami tam
jednou můžeme dožívat. Pokud
výstavba neprojde, přijdeme o dvě
stovky milionů, které kraj převede
jinému městu k výstavbě jeho
domova důchodců. Na zámku
bude náš domov zrušen pro neod-
povídající hygienické standardy
EU a naši klienti budou rozmístě-
ní po celé ČR. To asi opravdu
nikdo z nás nechce!

MVDr. Jan Kořínek,
zastupitel města
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I když už je začátek března, vrátí-
me se ještě do poloviny ledna, aby
pozorní čtenáři měli informace kom-
pletní. Doufejme, že v tomto čísle
doženeme času běh.

1. mimořádné zasedání zastupi-
telstva města se konalo 16. 1. 2008.
Mimořádné proto, že podle plánu
práce se to „řádné“ sejde až 13. února.
Důvodem bylo to, že se připravuje
žádost o dotaci nazateplení dalších
pavilonů ZŠ Komenského, jejíž přílo-
houby mělo být usnesení zastupitel-
stva města o spolufinancování akce.
Spolu s tím se „svezlo“ i souhlasné
stanovisko s umístěním stavby Domo-
va důchodců na městských pozemcích
a změna trvání smlouvy na provozo-
vatele vodohospodářské infrastruktu-
ry. Ani u jednoho z bodů nevznikl pro-
blém a hlasování proběhlo rychle a ve
vzájemné shodě.

Tím byl vyčerpán navržený pro-
gram, ale jednání pokračovalo doplně-
ným bodem o prodeji pozemku býva-
lé Fruty. S obsáhlým úvodem k téma-
tu vystoupil Ing.Gregor, který všem
zastupitelům předem doručil rozbor
stavu a návrh postupu. Uvedl, že
usnesení zastupitelstva města 
19. 12. 2007 bylo chybně formulová-
no a nyní jde o nápravu. Nedoporu-
čuje, aby pozemky získalafirma, která
nabízí městu méně, než se čekalo.
Také Ing. Otava se vyjádřil k ceně
pozemku. Nabízená cena je podstatně
nižší, než očekávaných 20 mil. Kč.
Postup při rozhodování vysvětlil pan
starosta. Uvedl, že 19. 12. 2007 se roz-
hodlo o tom, že pozemek bude prodán
firmě MS Development. Bude se
s nimi jednat o dalších podmínkách
a uzavřená dohoda o prodeji pozemku
musí být pro město výhodná. Pokud
ne, pak se dohoda neuzavře.
Ing. Šťastný, člen rady města, se dotkl
tržní ceny pozemku. Řekl, že nastave-
né podmínky (tj. přání občanů, zjiště-
ná anketou) značně omezí záměry
investora, a proto nelze hovořit o zcela
tržních podmínkách. Vystoupení mís-
tostarosty T. Sedláčka se neslo
v duchu hledání smírné cesty. Navrhl,
aby akci takového rozsahu provádělo
konsorcium firem, bankovních ústavů
a města, což by bylo zárukou zdárné-
ho dokončení staveb. Následovalo
další kolo diskuse, v níž vystoupila asi
polovina členů zastupitelstva.
Obsáhleji vy-stoupil Ing. Firman,
který navrhl formulace, lépe vyjadřu-
jící realitu, kdy preferovaným zájem-
cem o koupi pozemků je nadále firma
MS Development, s níž se bude dále
jednat o smlouvách.Z přednesených
názorů nechal pan starosta hlasovat
o návrhu pana Sedláčka, tj. o konsor-
ciu firem. Tři hlasy byly pro, 5 proti, 5
se zdrželo. Návrh Ing. Firmana získal
větší podporu zastupitelů - 9 hlasů pro
návrh, 2 proti, 2 se zdrželi. 

V krátké diskusi vystoupil
p. Dr. Kořínek, aby pozval zastupitele
na únorovou výstavu Regiony 2008,

kde se město představí na nově uspo-
řádaném stánku Mikroregionu Polabí.
Po interpelacích pan starosta ukončil
veřejnou část zasedání. V neveřejné
části se začalo hovořit o postupu, jak
dál s městským parkovacím systé-
mem. Bylo dohodnuto, že město zadá
studii o parkování odborné firmě.
Zastupitelé se dohodli, že postup bude
řídit 5-členná komise, ustavená
z jejich řad. O konkrétních výstupech
budou čtenáři informováni.

2. jednání rady města se konalo
22. 1. 2008. Prvních sedm bodů se
týkalo pozemkových a bytových zále-
žitostí, řada dalších bodů v programu
se věnovala věcným břemenům.
V bodu č. 8 se projednávala žádost
dvou obyvatelek města, které mají
trvalé bydliště v Lysé, ale skutečně
bydlí na jiné adrese. Tak jsou podle
platné obecně závazné vyhlášky
povinny platit „za popelnice“ dvakrát:
jednou za vlastněný byt (kde se nezdr-
žují) a podruhé za skutečnou produkci
odpadů. Rada žádosti o prominutí
jedné platby nevyhověla a doporučila
jim, aby změnily trvalé bydliště podle
skutečnosti a tím bude problém vyře-
šen. V bodu č. 13 se rada vrátila
k nabídce na odkoupení sportovního
areálu Chiko v ulici Na Mlíčníku.
Předložený znalecký posudek a eko-
nomická rozvaha provozních nákladů
a tržeb dávají teoretickou naději, že
areál by mohl být soběstačný.
Skutečností také je, že Sokol nemá
o jakoukoliv účast na odkoupenía
využití zájem. Rada ještě požádala
sportovní komisi, aby do konce března
projednala se sportovními organizace-
mi možné využití a teprve podle
zájmu se přijme konečné rozhodnutí.
V bodu č. 17 se dostala na pořad zále-
žitost s čištěním rybníčku u Dallasu
v Litoli. Lonifirma EREBUS
Dr. Coubala vyhrála veřejnou zakáz-
ku, ale po příchodu mrazů byla zakáz-
ka zrušena. V opakované zakázce byl
zúžený výběr: přihlásil se pouze ERE-
BUS, který zakázku za 325 tis. Kč zís-
kal. Nutno podotknout, že vhodnou
technologii, tj. sací bagr, vlastní
v širokém okolí pouze uvedená firma.
Zajímavým bodem byl č. 19, kde byla
projednávána informativní zpráva
o záměrech sportovních organizací ve
městě. Předseda sportovní komise pan
Jirsa doporučuje, aby se uskutečnila
pracovní schůzka zastupitelů se spor-
tovci. Ti poukazují na okolní města,
která do sportu dávají z rozpočtu
několikanásobně více. V následujících
dvou bodech rada schválila finanční
příspěvky: oběma základním školám
po 1,6 tis. Kč na lyžařský výcvik a MŠ
Čtyřlístek 5 tis. Kč na tři sportovní
akce pro děti. 

V bodu č. 32 byla rada informová-
na, že město obdrželo účelovou dotaci
od Středočeského kraje ve výši 57
tis. Kč na dokumentaci pro III. až
V. etapu cyklostezky na pravém břehu

Labe. Dokumentaci zpracuje
Ing. Ondrák z Kutné Hory, který zví-
tězil v soutěži o zakázku města.
Celkové náklady však budou 72
tis. Kč. Také v dalším bodu se hodno-
tila zakázka města, tentokrát šlo
o administrování projektové žádosti
na zateplení ZŠ Komenského. Z výbě-
rového řízení vzešla vítězně firma
Energy Benefit Centre z Prahy 6 za
celkové náklady 699 tis. Kč. V bodu
č. 35 rada hodnotila došlé nabídky na
pořizovatele nových stránek města.
S ohledem na technické řešení si rada
vyžádala vyhodnocení od informatiků
a ve věci rozhodne příště. V závěreč-
ném bodu programu rada schválila
zvýšení měsíčního poplatku pro kabe-
lovou televizi manola video s.r.o.

3. jednání rady města se konalo
5. 2. 2008. Jednací program čítal 45
bodů, více než polovina se týkala
pozemkových a bytových záležitostí
a věcných břemen, a tak zase jen
k těm zajímavějším. První dva body
byly o parkování. Rada schválila
Nařízení města č. 1/2008, v němž se
upřesňují zóny placeného stání v době
výstav. V druhém bodu rada vybrala
ze dvou nabídek na provozování
systému placeného parkování osvěd-
čenou firmu p.Vlčka, který nabídl
vyšší pronájem - 350 tis. Kč od března
do prosince. V bodu č. 7 rada vyslyše-
la žádosti občanů po větší četnosti
vyvážení tříděného odpadu, konkrétně
plastu a papíru. V březnu se ve zku-
šebním režimu budou kontejnery
vyvážet 2 x týdně a podle výsledků se
v dubnu přijme rozhodnutí. 

V bodu č. 19 se uzavírá problém
výběrového řízení na poskytovatele
školního stravování, smlouvu ještě
musí schválit zastupitelstvo. V bloku
bodů s č. 21 až 26 se jednalo o finanč-
ních příspěvcích: Farní charita obdrží
4,4 tis. Kč na Dětský karneval,
Ing. Svoboda 37 tis. Kč na cyklus akcí
Polabské variace 2008, Okresní rada
Junáka Nymburk 10 tis. Kč. na publi-
kaci o skautingu na Nymbursku,
Lukáš Trejbal 5 tis. Kč na knihu a 2
CD onymburské rockové scéně.
V bodu č. 30 požadoval p. Aleš Kuží-
lek, provozovatel kina, uzavření doho-
dy o skončení nájmu. Rada dává před-
nost dalšímu jednání a k tématu se
znovu vrátí. Řada bodů byla doporu-
čena ke schválení v zastupitelstvu,
takže o nich v následující části. Po
roce rada v bodu č. 39 znovu projed-
návala, zda 10. 3. vyvěsit nebo nevy-
věsit tibetskou vlajku. Loni v ČR vlaj-
ka vlála na 326 úřadech a institucích,
a Lysá se k akci připojí i letos. Ve čty-
řicátém bodu bylo předloženo vyhod-
nocení nabídek na zřízení městského
bezdrátového rozhlasu. Výběrové
komisi se ze 4 nabídek nejvíce
zamlouvala ta od firmy EMPEMONT
s.r.o. z Valašského Meziříčí. Komise
upřednostnila technické řešení a kvali-
tu komponentů a rada jí dala za prav-

du. Uzavření dodavatelské smlouvy
na zakázku za 1,9 mil. Kč je podmí-
něno získáním dotace z některého
veřejného zdroje. V bodu č. 42 se
vybíral dodavatel nových webových
stránek města. Na doporučení infor-
matiků rada zvolila místní firmu
Optimal 4. Pokud vše půjde podle
plánu, měly by být nové stránky města
přístupné od 1. 5. 2008. Závěrečným
bodem programu byl pořad jednání
nadcházejícího zastupitelstva města.

1. zasedání zastupitelstva města
se konalo 13. 2. 2008. Těsně před roz-
náškou materiálů zastupitelům Ing.
Gregor doručil na radnici nové 3 jed-
nací body. Materiály nebyly projedná-
ny v radě města, a proto byla úvodní
procedura obohacena o hlasování, zda
body zařadit do programu či nikoliv.
Bod č. 12, který by vrátil jednání
o pozemku ve Frutě do výchozího
bodu, nebyl podpořen, další dva -
o uvádění jmen při hlasování do zápi-
su a o rychlé lékařské službě - byly do
programu zařazeny. Při kontrole zápi-
su z minulých zasedání Ing.Gregor
rozporoval znění zápisu v pasáži,
týkající se prodeje pozemku ve Frutě,
ale nenašel u kolegů podporu.

Potom už se program rozběhl ve
svižném tempu. První tři body se týka-
ly věcných břemen. Diskuse se vedla
u prostředního z nich, kde se hovořilo
o vedení nového elektrického kabelu
v ulici U Nové hospody, kde část
vedení půjde v novém chodníku ze
zámkové dlažby. Mgr.Fajmon požado-
val, aby přejímka hotového díla byla
provedena velmi zodpovědně. Nako-
nec se všichni shodli na požadavku
pana Houšteckého, aby dodavatelská
firma předláždila chodník v plné šíři
tam, kde bude kopat. V bodu č.4 byla
schválena žádost ke Středočeskému
kraji, aby 800 m2 pozemků v Masary-
kově ulici a na Husově náměstí, které
se historickým „nedopatřením“ dosta-
ly do majetku kraje, byly bezúplatně
převedeny na město.V pátém bodu
zastupitelé posuzovali došlé nabídky
na administrování žádosti o dotaci na
revitalizaci Masarykovy ulice. Nákla-
dy na akci jsou odhadovány na 50 mil.
Kč, a proto je vhodné mít poraden-
skou firmu, která skýtá záruku, že pro-
jekt bude po formální stránce bez-
chybný a šance na získání dotace dosti
vysoká. Ze dvou nabídek se vítězem
stala Evropská projektová kancelář
z Kolína, která za služby obdrží nece-
lých 180 tis. Kč a v případě získání
dotace ještě bonus 0,5 % z poskytnuté
dotace. Navíc město má s EPK dobré
zkušenosti z předchozí spolupráce.
Také v následujícím bodu se rozhodo-
valo o veřejné zakázce - o provozová-
ní placených parkovišť v době výstav.
Ze dvou nabídek dali zastupitelé před-
nost vyšší nabídce od pana Vlčka,
který z pronájmu za 3/4 roku uhradí
městu 350 tis. Kč. V sedmém bodu se

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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konečně uzavřela dlouhá cesta kolem
výběrového řízení na provozovatele
školní jídelny. Podařilo se odstranit
všechny problémy a nástrahy spojené
s odvoláním proti výběrovému řízení,
a tak asi po roce může pan starosta
podepsat definitivní koncesní smlouvu
a zaměstnanci Eurestu budou mít klid-
nější spaní.

V bodu č. 8 zastupitelé vyhověli
opakované žádosti pana Kubici, který
odkoupí 59 m2 z majetku města a při-
pojí je ke své zahradě. Po krátké dis-
kusi byla cena zvýšena na 400 Kč/m2.
Devátým bodem bylo „oblíbené“ téma
parkování. Tentokráte však převážil
konstruktivní přístup. Zastupitelé se
shodli na tom, že bude vypracována
komplexní analýza dopravy v klidu (=
parkování) na území celého města.
Zpracovatel vzejde z veřejné soutěže,
nabídky budou posuzovány podle 4
kritérií s různou váhou. Nabídky
posoudí 5-ti členná komise z řad
zastupitelů a konečné výsledky schvá-
lí zastupitelstvo.

Bod č. 10 byl plný čísel, protože se
hovořilo o úpravě rozpočtu na letošní
rok. Hlavním důvodem jsou konečné
výsledky za rok 2007. Po finanční
stránce dopadl rok výborně, a proto
bylo možné příjmovou i výdajovou
část zvýšit o 8,6 mil.Kč. Upravený
rozpočet je opět vyrovnaný a činí 185
mil. Kč. Plný čísel byl i bod následu-
jící, kde se zastupitelé seznámili s roz-
počtovým výhledem na roky 2009 až
2011. Výhled se zpracovává povinně
ze zákona, na rozdíl od detailního roč-
ního rozpočtu je jednostránkový
a obsahuje příjmy a výdaje členěné
pouze do kapitol, nikoliv položek.
Obecně lze říci, že se rozpočet pro
jednotlivé rokypohybuje na úrovni
170 - 175 mil. Kč. Projednávání dopl-
něných bodů č. 13 a 14 zabralo více
než půl hodiny. V diskusi o jmenovi-
tém uvádění jmen při hlasování bylo
dosaženo shody, že od březnového
zasedání se do zápisu bude uvádět

jmenovité hlasování těch zastupitelů,
jejichž strana nebo hnutí o to požádá.
V bodu č. 14 navrhli zastupitelé Ježek
a Gregor, aby náklady na fungování
lékaře v posádce záchranné služby
hradilo město. Ing. Gregor tento návrh
zdůvodnil snahou vyvolat vážné jed-
nání se Středočeským krajem jako
poskytovatelem lékařské péče. Složi-
tost situace vysvětlil pan starosta
a člen rady kraje Mgr. Kopecký. Také
Mgr. Fajmon uvedl, že město samo
o sobě nemůže zřídit lékařskou službu
a „komunální“ lékař je nemyslitelný.
Hlasování ukázalo různost názorů: 5
hlasů pro návrh Ing. Gregora, 7 proti,
3 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.

Následující tři informativní zprávy
přinesly trochu uklidnění. V třetí
z nich - o bezpečnostní situaci ve měs-
tě za rok 2007 - shrnul pan Přibyl,
velitel městské policie, dosažené
výsledky. Potěšitelné je, že klesá
obecná kriminalita, také kamerový
systém potvrzuje svou opodstatně-
nost. Za výsledky i úroveň zprávy
sklidil p. Přibyl pochvalu od Mgr.
Fajmona, který patřil v minulých
letech ke kritikům. 

Závěrečná diskuse byla velmi růz-
norodá. Kromě jiného pan starosta
znovu informoval o vývoji kolem par-
kování a apeloval na všechny členy
zastupitelstva, aby omezili kontakty
s firmou Activ. Pohlazením byla infor-
mace Dr. Kořínka o stánku Mikro-
regionu Polabí na uplynulé výstavě.
Zvýšila se účast zastupitelů na stánku,
také společenské organizace se dobře
prezentovaly v kulturních pořadech.

4. jednání rady města se konalo
19. 2. 2008. Jednacích bodů bylo ten-
tokráte „pouze“ 33, ale 3/4 z nich
předložil odbor správy majetku
a investic. Blok 6 bodů se týkal
pozemkových záležitostí a nebyto-
vých prostor, další velký blok 9 bodů
pojednával o věcných břemenech
v souvislosti s výstavbou inženýr-
ských sítí, a tak se dotknu jen čtenář-

sky zajímavých bodů.
V bodu č. 1 se hodnotily nabídky

na zakázku města na výrobu a montáž
uličních cedulí. Ze dvou došlých nabí-
dek si rada vybrala firmu BIZETT
z Benátek n. J., která za necelých 
57 tis. Kč vyrobí a namontuje 65 ulič-
ních cedulí tam, kde podle zjištění
odboru nejsou. V dalších dvou bodech
se hodnotily zakázky města na opravu
chodníků. Chodník ze zámkové dlaž-
by před základní uměleckou školou na
Školním náměstí provede firma
Stříbrný za 96 tis. Kč, chodník z dlaž-
dic před Eurestem a v části Veleslaví-
novy ulice provede pan Guman za 
54 tis. Kč.

Oživením programu byl pátý bod,
v němž se projednávala žádost Czech
VFR Clubu o.s. Milovice, což je klub
motocyklových nadšenců, kteří by
chtěli dne 26. 4. 2008 využít plochu
Husova náměstí pro sraz dvoukolo-
vých miláčků. Rada souhlasila za
podmínky, že náměstí neutrpí úhonu,
což bude pro jistotu podloženo slože-
ním kauce 10 tis. Kč.

Nyní se přeneseme až k bodu č. 23,
kde se projednávala žádost firmy
Výtahy z Brandýsa n. L. o zvýšení
plateb na údržbu výtahu v DPS. Rada
akceptovala nárůst o inflační koefici-
ent, tj. 2,8 %. Obdobně se posuzovala
žádost zprostředkovatelské služby
paní Ivany Crhové, která spravuje
městské byty v Milovicích. Poslední
zvýšení paušální platby se provádělo
v roce 2006. Rada schválila jednotnou
sazbu 88,50 Kč za měsíc a za každou
bytovou jednotku, takže roční platba
dosáhne částky 375 tis. Kč.

Poté následoval blok bodů z odbo-
ru školství a kultury. V bodech 25 a 26
se rozdělovaly dotace: 750 tis. Kč
mezi 16 sportovních organizací 
a 200 tis. Kč mezi 11 společenských
organizací. Peníze budou vynaloženy
na činnost dětí a mládeže do 18 let.
V diskusi se ukázalo, že současný
model k rozdělení peněz nemusí být
úplně správný. Proto pro příští rok by

měla být uplatněna jiná kritéria,
k nimž by se do 30. 6. 2008 měli
vyjádřit zástupci všech organizací, aby
bylo dosaženo - pokud možno - objek-
tivního posouzení a všeobecné shody.
Diskusi vyvolal i bod č. 27, kde se
posuzovala žádost Armwrestling
clubu Hradištko II., Týnec n. L.
o poskytnutí příspěvku na Mistrovství
republiky žáků, žákyň, juniorů a juni-
orek v armwrestlingu (přetláčení
rukou, lidově páka). Mělo by se konat
v kině na Husově náměstí 12. 4. 2008.
Akce bude veřejnosti volně přístupná,
předpokládané náklady 129 tis. Kč.
Rada nedospěla k definitivnímu roz-
hodnutí a bude se jednat příště.

Problém naopak vůbec nebyl při
rozhodování o finančním příspěvku na
činnost Speciálního domova mládeže
v Chotěšicích. Domov poskytuje péči
a služby 5 mladistvým z Lysé, kteří
jsou handicapováni. Oproti minulému
roku byl příspěvek zvýšen o 1/5 na 
5 tis. Kč pro jednoho klienta.

V bodu č. 32 rada města schválila
vybudování jímek na splaškové vody
u nově budovaných domů v prolukách
existující zástavby, kde dosud není
vybudována veřejná kanalizace. Rada
schválila povolení takových novosta-
veb za podmínky, že se stavebník
zaváže, že se na kanalizační řad po
jeho vybudovánínapojí, a to za určitý
poplatek. Tato částka by měla obsaho-
vat náklady na vybudování veřejné
částikanalizační přípojky popř. pau-
šální poplatek pro každou stavbu bez
ohledu na umístění kanalizačního řadu
a délku přípojky. 

Závěrečným jednacím bodem
s č. 33 byl zápis z kontrolního výboru,
který v jedné části vyvolal odmítavou
reakci rady. Bylo to proto, že předseda
KV Ing. Gregor nepravdivě informo-
val členy výboru o vývoji jednání s fir-
mou Activ Kladno a rada požaduje,
aby věc uvedl na pravou míru. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

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

Přehled získaných dotací 
a darů v roce 2007 

Dotace hasičský automobil 5 500 000,- Kč
Dotace městská památková zóna 1 420 000,- Kč
Dotace na zateplení pavilonu JAK 1 100 000,- Kč
Dotace na dětské hřiště 100 000,- Kč
Dotace na výsadbu stromořadí v Zámecké ulici 94 947,- Kč
Dotace na publikaci o zámeckém parku 34 000,- Kč
Dary na hasičský automobil 97 000,- Kč
Dary na sochy 240 000,- Kč
Dar na výměnu školních tabulí 50 000,- Kč
Dar na výměnu oken v MŠ Dráček 1 000 000,- Kč
Dotace na kamerový systém 630 000,- Kč
Dotace z fondu obnovy památek 150 000,- Kč
Dotace radiostanice 44 569,- Kč
Projektová dokumentace cyklostezka 57 310,- Kč

Celkem 10 517 826,- Kč

Mgr. Jiří Havelka, starosta

Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili

poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních poplat-
cích do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hotovosti 
v pokladně finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo platbou bez-
hotovostně na účet 19-0504268369/0800, variabilní symbol  - 1341 
a číslo známky psa. Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplat-
níka.

Za finanční odbor Kopecká Alena

ZKUŠEBNÍ NAVÝŠENÍ SVOZU
PLASTU A PAPÍRU V BŘEZNU
Svoz  plastu a papíru bude v měsíci březnu navýšen a to: 
● plast - 2 x týdně v pondělí a čtvrtek
● papír - 2 x týdně v pondělí a čtvrtek
● nové nádoby se sklem (zvony) budou vyvezeny po naplnění.
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Po dobrých zkušenostech
z předchozích dvou let se bude opa-
kovat úspěšná akce Finanč-ního
úřadu (dále jen FÚ) v Nym-burku,
při níž budou pracovníci FÚ v prů-
běhu března poskytovat konzultace
v budově MěÚ. Tím se poplatní-
kům trochu ulehčí život a odpadne
jedna až dvě cesty do Nymburka.

Všichni daňoví poplatníci, kteří
budou za rok 2007 podávat daňové
přiznání k dani z příjmů fyzických
osob, mohou v rámci služeb FÚ
přijít ve dnech 12. března a 19.
března 2008 od 8 do 18 hod. na
Městský úřad v Lysé nad Labem,
(velká zasedací místnost ve staré
budově). V provozu budou 2 praco-
viště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ných termínech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu, bez
front a v „domácím“ prostředí
mohli vyřídit své záležitosti.

V rámci těchto úředních hodin
mohou daňoví poplatníci platně
podat daňové přiznání, mohou zís-
kat pomoc při vyplnění daňového
přiznání do příslušných formulářů
a rovněž mohou obdržet složenku
pro případné zaplacení daně.
Formuláře daňového přiznání je
možné vyzvednout v podatelně
MěÚ v přízemí.

Pro případ, že vzniknou poplat-
níkům v souvislosti s podáváním
daňových přiznání některé nejas-
nosti, mohou se za účelem jejich
vyřešení dotázat na informačních
telefonních linkách FÚ v Nym-
burku - tel. číslo: 325 535 310.

Informační linky budou v provo-
zu v termínu od začátku února do
31.3.2008 (Po, St. 8.00 - 17.00
hod., Út., Čt. 8.00 - 15.30 hod., Pá
8.00 - 14.30. hod.).

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Finanční úřad blíže občanům

Kácení v Masarykově ulici
Jak jsem již psal v únorových

Listech, město Lysá nad Labem při-
pravuje kompletní rekonstrukci
ulice Masarykova. Z finančních
důvodů je rekonstrukce rozdělena
do dvou částí. První, která bude
zahájena v létě 2008, je od nádraží
ke křižovatce ulic Čechova -
Zahradní. Druhá by měla pokračo-
vat o rok později a skončit na
Husově náměstí.

Přestože seznamování veřejnosti
s péčí o městskou zeleň patří do
kompetence odboru správy majetku
a investic, rozhodl jsem se předejít
případným nedorozuměním a váš-
ním při obnově uličního stromořadí
v Masarykově ulici tímto článkem.
Článek je pouze pohledem do pro-
blematiky zeleně, jak se s ní setkal
odbor životního prostředí při vydá-
vání rozhodnutí o kácení. Veškeré
informace k plánované rekon-
strukci Masarykovy ulice vám
v případě zájmu poskytne odbor
správy majetku a investic na tel.
čísle 325 510 244 (p. Blažek) nebo
325 510 216 (sl. Horčičková).

Vlastní práce budou zahájeny pří-
pravou území, což zahrnuje i kácení
stromů. V první etapě budou v břez-
nu odkáceny všechny stávající javo-
ry v úseku nádraží - Čechova -
Zahradní ulice. O rok později bude
odkácen zbytek javorů. Ze sadovnic-
kého hlediska se jedná o již dožívají-
cí stromořadí, navíc z cca 50 % neú-

plné. Z estetického hlediska pak
o stromy nízké hodnoty a to přede-
vším vlivem četných řezů. Vitalita
stromů je rovněž nízká a je způsobe-
na naprosto nedostatečnými půdní-
mi podmínkami pro stromy, venče-
ním psů, solením a vyléváním
odpadních vod z úklidu provozoven.
V souhrnu zjištěného je patrné, že
stromořadí dožívá i po biologické
stránce.

Připravovaná rekonstrukce zele-
ně, která vychází z připomínek
odboru životního prostředí, zohled-
ňuje snahu města omezit parkování
v ulici a celkově prostředí zklidnit.
Je zde tudíž více zelených ploch.
Projektant kompozičně ulici rozdělil
na dvě části. Východní je více klido-
vá a je určena pro vyšší stromy
(výška 8 - 10 m) s podsadbou půdo-

pokryvných keřů (do výšky 50 cm)
ve 2 m širokých zelených pásech.
Západní část je především výraznou
pěší trasou a z tohoto důvodu zde
budou vysazeny stromy nižší (do
výšky 6 m) do litinových mříží
o velikosti 1,6 x 2,0 m.

Druhově bude východní stana
ulice tvořena 8 ks stávajících dře-
zovců, které budou jediné z celé
ulice ponechány, a 23 malokorunný-
mi javory babyka (nahradí stávající
javory mléč). Východní strana bude
v podstatě zelená alej, která umožní
vyniknout západní aleji. Ta bude
tvořena ve směru od nádraží 11
sakurami (růžové květy v polovině
května, podzimní oranžové vybarve-
ní listů), 11 dříny (žluté květy
v březnu a červené listy na podzim),
4 magnoliemi (bílé květy začátek
května), 6 muchovníky (růžové
květy konec dubna, oranžové pod-
zimní listy) a 10 sakurami (lila květ
koncem května a červené podzimní
listy). 

Počet nových stromů v celé ulici
je tedy nižší, než byl původně (asi
o 30), ale s ohledem na dřívější pro-
blémy se zastíněním oken, vjezdy na
pozemky a křížením sítí jsme upřed-
nostnili variantu méně konfliktní.
Při výběru druhů jsme se rovněž
snažili vysadit stromořadí, které
nebude vyžadovat řez, čímž zmizí
jeden z nejpalčivějších problémů
Masarykovy ulice. Poučeni problé-
my s poškozením stromů dopravou
budeme vysazovat stromy s obvo-
dem kmene 18 cm (výška min. 4 m)
a výškou založení koruny 270 cm.
Pro kvalitní růst stromů je plánována
automatická závlaha.

Pokud budou stavební práce včas
dokončeny, měla by výsadba
v I. úseku proběhnout na podzim
letošího roku (nouzově na jaře
2009). Dokončení celé ulice včetně
výsadeb předpokládáme na podzim
2009.

Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

MĚSTO ČELÁKOVICE
vyhlašuje konkurz na funkci 

ředitele/ky mateřské školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586

Písemné přihlášky do konkurzního řízení
zašlete nejpozději do 15. 4. 2008 na adresu:

Městský úřad v Čelákovicích, nám. 5. května 1,
250 88 Čelákovice.

Pravděpodobný nástup 1. 8. 2008.

Podrobněji na www.celakovice.cz /novinky/

Městský úřad Lysá nad Labem a koordinátorka plánování 
sociálních služeb ve městě si Vás dovolují pozvat na 

Besedu s panem starostou Mgr. Jiřím Havelkou
o sociálních problémech ve městě

v pondělí 17. března 2008 od 16 hodin ve velké zasedací míst-
nosti MěÚ (Stará budova č. dveří 29)

● Ocitl jste se Vy nebo Váš blízký v obtížné sociální situaci 
a nevíte, kam se obrátit? ● Zajímáte se o dění v obci?

● Plánování sociálních služeb Vám pomůže zorientovat se v posky-
tovaných službách ve městě a efektivně naplánovat další rozvoj

služeb v Lysé nad Labem. ● I Vy můžete říct svůj názor!

Setkání se zúčastní i zástupci organizací poskytující sociální služby 
v Lysé nad Labem a okolí.

● Zajímáte se o peníze?
● Chcete z toho udělat svou profesi? 

● Máte střední vzdělání a čistý TR? 
● Jste spolehlivý/á?

Pak právě Vás potřebujeme!
Poskytujeme komplexní finanční služby a pro naše 

centra Praha a Havlíčkův Brod hledáme 
další spolupracovníky. Přijďte si nezávazně popovídat.

Komplexní finanční služby, analytika, programy, servis.
www.phfin.cz

e-mail: phfin@seznam.cz
tel.: 604 644 147
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Veřejná beseda k úpravě Husova náměstí

Jak již bylo v posledních
Listech avizováno, proběhla 25.
ledna v sále lyského kina veřejná
rozprava k úpravě Husova náměs-
tí. Debata probíhala nad návrhem,
který lze označit jako „nulovou
variantu“, určenou právě k tomuto
účelu. Tuto diskuzi k uvedenému
záměru lze z pohledu veřejnosti
považovat za závěrečnou, protože
se souhrnem připomínek a názorů
ze strany občanů tak, jak zazněly
na uvedené veřejné besedě, bude
„nulová varianta“ řešení předlože-
na k posouzení zastupitelům města
a následně bude zadáno výběrové
řízení na prováděcí projekt.

Pro náhlé onemocnění se bohu-
žel na poslední chvíli omluvila
autorka předložené dokumentace
k předkládanému řešení a úvodní
část byla poznamenána určitou
improvizací. Za to se těm 50-60
přítomným omlouvám. Přesto bylo
potěšující, že rozprava se protáhla
na 2,5 hodiny.

Čistě z praktických důvodů
považuji za vhodné uvést zde již
jednou zveřejněný schematický
nákres základního řešení a na něm
ve stručnosti uvést nejpodstatnější
doporučované návrhy a stanoviska
tak, jak byly 25. ledna předneseny:

1. využít výškového rozdílu
mezi horní a dolní částí náměstí
a vybudovat pod ním nebo pod
jeho částí parkoviště. Pro vysokou
nákladovost, zvýšený pohyb aut
v daném prostoru a zásadní změnu
vzhledu náměstí, byla tato jinak
zajímavá myšlenka většinou pří-
tomných zamítnuta.

2. v levé horní části provést par-
kovou úpravu a přemístit sem
bustu M.J.Husa.

3. v levé horní části vytvořit
několikastupňový mikroamfiteatr,
otevřený do prostoru náměstí.

4. z důvodu možných problémů
s údržbou a pro zachování potřeb-

né průchodnosti od radnice
k Masarykově ulici neřešit levý
horní roh zatrávněním. Ponechat
dlažbu, časem třeba oživit vhod-
nou plastikou.

5. v levé spodní části omezit
počet vodních prvků na 2-3. Volit

formu vodotrysku tryskajícího
z kovové mříže. V parných dnech
by takový prvek mohl být využí-
ván malými dětmi k osvěžení.( Viz
náměstí města Bohdaneč). Do
okolí umístit lavičky.

6. v pravém horním rohu pro-
vést parkovou úpravu a umístit
sem bustu M. J. Husa. Ze severu
prostor uzavřít vhodnou zelení.

7. v pravém okraji ponechat po
určitých úpravách parkoviště a to
podle potřeby pro osobní auta
nebo autobusy.

8. pro provedení znaku města
v horní části náměstí a v dlažbě
byla mírná většina přítomných.
Menší část upozorňovala na mož-

nost znevážení takto provedeného
symbolu města a na opotřebení
použitého materiálu v průběhu
času. Zazněl i návrh umístit znak
města na kolmou stěnu pod řečnic-
kou tribunu v horní části náměstí.

9. schodiště od radnice je nutno

doplnit vhodným sjezdem pro
kočárky.

10. při řešení levé horní části
a levé spodní části s vodními
prvky pamatovat na dostatečnou
průchodnost ve směru od radnice
do Masarykovy ulice.

11. ve spodní a pravé části řeše-
né plochy volit takovou stromovou
výsadbu, která umožní volný prů-
chod a shromažďování lidí pod ní.
Kromě toho nesmí zcela uzavřít
pohled na budovu radnice. 

Na závěr poděkování všem
účastníkům rozpravy za aktivitu
i za pouhou účast, kterou projevili
svůj zájem o krásnější vzhled
našeho města. Víme, že si to

zaslouží. Pokud by po přečtení
těchto řádek někoho napadla zají-
mavá myšlenka, jsou zde stránky
Spolku pro rozvoj města Lysá nad
Labem: www.kasnalysa.cz.

Vladislav Šťastný,
předseda Spolku

NENÍ VÁM LHOSTEJNÝ VZHLED HLAVNÍ ULICE V CENTRU MĚSTA?

PŘIJĎTE VYSLOVIT SVŮJ NÁZOR 
NA REKONSTRUKCI MASARYKOVY ULICE!

Město Lysá nad Labem jménem starosty města 
Mgr. Jiřího Havelky Vás srdečně zve na setkání ve věci seznámení se záměrem rekonstrukce 

ulice Masarykovy na den 

10. 3. 2008 (pondělí) od 17.00 hod. v KINĚ na Husově náměstí, Lysá n. L.

Nový kabát nebude mít pouze komunikace, chodníky a parkovací plochy, ale i vodovod a kanalizace
a veřejné osvětlení. Novou výsadbu zeleně doplní svou funkcí moderní městský mobiliář.

Projektová dokumentace je k nahlédnutí vždy v úřední dny v Kanceláři městského úřadu u projektového
manažera pí Jany Javorčíkové budova MěÚ, Husovo nám. 23, Lysá n. L., II. patro od schodiště vpravo. 



Vítání občánků
se uskutečnilo dne 21. 2. 2008

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

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

Romana Nováková, odbor kultury

Marek Říman, nar. 19. 10. 2007
Daniel Říman, 19. 10. 2007
Anežka Horčičková, 9. 11. 2007
Samuel Horvát, 5. 7. 2007
Karel Majoroš, 27. 8. 2007
Šárka Zemanová, 17. 10. 2007
Marie Zemanová, 17. 10. 2007
Jiří Adam Honsa, 11. 10. 2007
Tomáš Barták, 29. 10. 2007
Amálie Hromádková, 18. 12. 2007

Aneta Jechová, 20. 11. 2007
Adam Urban, 4. 11. 2007
Aneta Trávníková, 25. 12. 2007
Mariana Bauerová, 28. 12. 2007
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● VÝZVA ● VÝZVA ● VÝZVA ● VÝZVA ●

Vyzýváme rodiče, kteří mají zájem 
o slavnostní obřad 

„Vítání občánků“,
aby se po narození dítěte přihlásili na odboru školství

a kultury MěÚ Lysá n. L., 
kde budou podrobněji informováni.

Alena Frankeová, odbor kultury, tel.325 510 212, 
e-mail: frankeova@mestolysa.cz

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

4.3. Toulky českou minulostí - beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
od 16,30 hod. v městské knihovně

5.3.-11.4. Umění z Tanzanie
Výstava v Muzeu B. Hrozného

6.,13.,20.,27.3. Břišní tance pro ženy
od 17,30 hod. v městské knihovně

6.,13.,20.,27.3. Břišní tance pro děti
od 15,15 - začátečníci, od 16,00 hod. - pokročilí, v městské knihovně

8.3. Vyprávění Miroslava Féra o putování Evropou 
od 14,30 hod. ve sborovém domě Čbr. církve evangelické

10.3. Seznámení se záměrem rekonstrukce Masarykovy ulice
od 17,00 hod. v kině na Husově náměstí

11.3. Velikonoční tradice 
- přednáška paní PaedDr. Marie Kořínkové
od 16,30 hod. v městské knihovně

17.3. Beseda s panem starostou Mgr. Jiřím Havelkou
od 16 hodin na MěÚ

24.3. Velikonoční koncert - Sólový recitál Pavla Šporcla
od 16,00 hod. v kostele sv.Jana Křtitele

12.,26.3. Kurz drátování
od 16,30 hod. v městské knihovně

1.4. Toulky českou minulostí - beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
od 16,30 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.

Blahopřejeme
„Pokora neznamená pokoření. Jejím cílem není poníže-
nost, ale pravda.“

Jean Lacroix

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

97 let
Marie Stolejdová

94 let 
Marie Hráská

93 let
Božena Šelemberková

91 let
Filipina Šímová

85 let
Jitka Škochová

Zdeňka Dědinová
Božena Šinkmajerová

Vladimír Kříž
Božena Chvojková

80 let
Miroslav Coubal

Vítěslav Podivínský
Josef Kadlčík

František Hampl
Josef Šulc

Hana Vaňousková
Libuše Dalecká
Božena Bártová

KINO CAFÉ BAR
Informace o ukončení činnosti stávajícího provozovatele kina

Z důvodu výpovědi současného provozovatele kina pana Aleše Kužílka 
z nájemní smlouvy bude provoz kina přerušen. Zda bude vypsáno výběrové 

řízení na nového provozovatele, rozhodně Rada města Lysé n. L. 

Město Lysá nad Labem ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Vás srdečně zvou na

Velikonoční koncert

Sólový recitál Pavla ŠPORCLA
24. března 2008

od 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele

Vstupné 100 Kč, děti a senioři 80 Kč.
Předprodej vstupenek v městské knihovně a na odboru kultury MěÚ.

Milí senioři !
Přijďte každou první sobotu v měsíci 

do školní jídelny na

ODPOLEDNÍ ČAJE SENIORŮ
Přijďte si zazpívat a zatančit s Baráčníky při kávě 

a vínečku.
První tři soboty:

5. dubna 2008, 14 - 16 hodin
3. května 2008, 14 - 16 hodin
7. června 2008, 14 - 16 hodin

Srdečně Vás zve Klub důchodců Lysá n. L.
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Zveme Vás do
DIVADLA Horní Počernice

Rezervace vstupenek na níže uvedených kontaktech:
Divadlo Horní Počernice ● Tel.: kancelář 281 920 326

Votuzská 379/11 ● Tel.: pokladna 281 860 174
T ě š í m e  s e  n a  V a š i  n á v š t ě v u .

V našem divadle hostují profesionální i amatérské divadelní soubory, hudební skupiny, 
hrajeme činohru, drama, pohádky, balet… ● Kompletní program a další informace naleznete

na našich webových stránkách www.divadlopocernice.cz ● Nabízíme možnost zasílání 
měsíčního programu e-mailem. ● Zasílejte své požadavky na divadlo@pocernice.cz 

Městský úřad Lysá nad Labem
odbor školství a kultury 

ve spolupráci
s Městskou policií Lysá nad Labem

vyhlašují 

I. Výtvarnou soutěž 
pro děti 1. stupně ZŠ

ve dvou kategoriích: 6 - 8 let, 9 - 11 let.

Jedná se o malování výkresů (formát max. A3) 
libovolnou technikou na téma 

„Integrovaný záchranný systém“
(zásahy hasičů, policie, záchranky, vojáků)

Jméno, příjmení, věk a školu uveďte na zadní stranu výkresu.
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2008. 

II. Soutěž o nejlepší 
slohovou práci

ve dvou kategoriích: 
pro žáky II. stupně ZŠ a studenty středních škol

na téma
„Zachování kulturního dědictví v našem městě a okolí“

(ochrana památek, boj proti vandalismu a krádežím,
význam ochrany památek pro další generace)

Práce mohou být sepsány libovolnou formou na papír A4
podepsaný jménem a příjmením. Dále zde bude uvedena

škola, kterou autor navštěvuje.
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2008. 

Vyhodnocení soutěží bude provedeno v měsíci dubnu,
nejlepší autoři budou pozváni na městský úřad 

a odměněni. Výtvarné a slohové práce 
zasílejte na odbor školství a kultury.

Informace u paní Aleny Frankeové (tel. 325 510 212).

Lážo Plážo v Lysé
V sobotu 26. 1. 2008 se v Kino

Café Baru na náměstí uskutečnilo
vystoupení folkové kapely Lážo
Plážo. Přestože všichni členové
tohoto uskupení (Tomáš Březina,
Mirek Novák, Tomáš Vydra, Lada
Zumrová, Pavla Kukalová) žijí
v Lysé nebo blízkém okolí, jedna-
lo se o první koncert před domá-
cím publikem, a proto jsme se na
sobotní večer všichni velmi těšili.
Kino Café Bar praskal již půl
hodiny před začátkem vystoupení
ve švech, a tak mnoho potenciál-
ních diváků, kteří si včas nezajisti-
li rezervaci, odešlo zklamáno
a další se spokojili s poslechem ve
stoje. Myslím, že nikdo z těch,
kteří se rozhodli zůstat, nelitoval.
Kapela vytvořila v Kino Café
Baru báječnou atmosféru. Kromě
starších písní, které někteří diváci

znali nazpaměť, zazněly i některé
nejnovější kousky. V závěru
vystoupení diváci odmítali skupi-
nu pustit z jeviště, a tak došlo i na
slavný závěrečný hit kapely Don
Pedro, který všechny doslova
zvedl ze židlí. Večer však stále
ještě nebyl u konce. Po krátkém
odpočinku se muzikanti znovu
chopili nástrojů a sedli si mezi
posluchače, z nichž někteří doběh-
li domů pro vlastní kytary, a násle-
dovalo společné hraní a zpěv do
pozdních hodin. Zbývá jen podě-
kovat panu Aleši Kužílkovi z Kino
Café Baru za ochotu, se kterou
umožnil uspořádání vystoupení,
a Lážu Plážu za nezapomenutelný
večer a těšit se zase brzy v Lysé
nad Labem na shledanou.

Vlasta Sloupová

Polabské muzeum
Muzeum Bedřicha Hrozného 

Vás zve na zahájení výstavy afrických obrazů a dřevořezeb

Umění z Tanzanie
4. března 2008 v 18 hodin v muzeu v Lysé nad Labem

Při zahájení výstavy proběhne promítání s vyprávěním Ilony
Füzékové o malířích z Dar es Salaamu.

Výstava potrvá od 5. března do 11. dubna 2008
Otevírací doba: út - pá  10:00 - 12:00 a 12:45 - 16:00

so - ne  10:00 - 16.00

O svém putování Evropou bude
v sobotu 8. března ve 14.30 hodin 

ve sborovém domě Čbr. církve evangelické 
vyprávět Miroslav Fér jun. 

Zveme k účasti.
K o s t n i c k á  j e d n o t a ,  m í s t n í  o d b o r  v  L y s é  n . L .

Městský úřad v Lysé nad Labem 
ve spolupráci s Taneční školou FIS Mladá Boleslav pořádá

Taneční kurz září - prosinec 2008
Kurz tance a společenské výchovy bude 
probíhat pod vedením Ladislava Fišera 

v sále Záložna v Benátkách n. J.,
většinou o sobotách od 17 hod.

Doprava z Lysé n. L. bude zajištěna 
autobusem za 200,- Kč na osobu na všechny 

lekce, se zastávkami v Litoli, 
v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí, na sídlišti 
a v případě zájmu i v Benátecké Vrutici.

CENY:
Kurzovné ...................................................................... 1.400,- Kč 
PRO PÁR NABÍZÍME VÝHODNOU CENU ..... 1.200,- Kč/os. 
(při současném zaplacení za celý pár)

Gardenka ........................................................................ 200,- Kč
(Gardenka platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené 
a věneček musí být zaplaceno vstupné.)

Doprava ........................................................................... 200,- Kč
Upozornění:
doprava bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé
jízdné v autobuse již nebude možno zakoupit!

Př ih lás i t  s e  můžete  od  února  do  kvě tna  2008
na Městském úřadě v Lysé n.L., u paní Frankeové - odbor kultury 
(tel. 325 510 212), avšak pouze do naplnění kapacity, která činí 35 párů. 
Je možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude probíhat rov-
něž každou sobotu v sále Záložna Benátky n. J., ale od 20 hodin (přihlášky
na telefonu 774 329 329). Na ten však nebude zajištěna doprava autobusem
z Lysé n. L.



Hlouběji než v emocích
(velikonoční zamyšlení)

Projevem, který je dnes poklá-
dán za nejautentičtější výraz hloub-
ky lidského bytí, jsou emoce. Čím
vnějšně nápadněji člověk věci pro-
žívá, tím jako by byl opravdovější.
Ať láska, ať nenávist, důležité je,
aby se tyto projevy draly z našeho
nitra naplno a všichni kolem to
viděli. Zejména mladí lidé se v líče-
ní své niterné nespoutanosti vyslo-
veně předhánějí. Jejich promluvy
jsou napořád „o srdíčku“ a „o poci-
tech“. Střízlivost se ve společnosti
nenosí. Tento módní trend se nevy-
hnul ani církvi. Někdy před deseti -
dvaceti lety se jí jako velká voda
prohnala vlna charismatické emo-
tivnosti. V současné době si v ní
emoce oblékají zejména podobu
liturgickou. Ta je kultivovanější, ale
i méně spontánní. Proto tato
„vlnka“ zůstává omezena na úzký
okruh intelektuálů, zpravidla fará-
řů, kteří se snaží mediálně ovlivnit
své okolí.

Křesťanská víra má samozřejmě
emocionální rozměr. Víra přece
reprezentuje vztah a vztah bez
emocí je totéž, co kamna bez ohně.
Kamna jsou od toho, aby hřála.
Opájet se jejich technickými para-
metry či dokonalým designem
nestačí. Z kamen musí sálat teplo.
Pokud se tak neděje a my si to
pouze extaticky balastními či litur-
gicky básnickými projevy namlou-
váme, obelháváme sami sebe.
Křesťanská víra musí být založena
hlouběji než v emocích. Musí stát

na něčem pevném a stálém. V kam-
nech, kolem nichž je církev shro-
mážděna, musí opravdu hořet oheň.
Skutečně autentické lidské emoce
vyrůstají pouze z realistického
základu. Bez něj jsou jen chiméra-
mi, jimiž se pokoušíme vyvolat
zdání toho, co není. Emoce, ať váš-
nivé, ať kultivované, realitu nikdy
nevytvoří. Funguje to pouze opač-
ně: Realita, kterou bereme vážně,
probouzí emoce.

Realistickým základem křesťan-
ské víry, je událost Velkého pátku -
ukřižování Ježíše Krista. Tento tra-
gický lidský konec, k němuž došlo
ve zcela určitém čase a na zcela
konkrétním místě, nebyl osudovým
dějinným omylem. Naplnilo se
v něm Ježíšovo životní směřování.
Golgotský kříž odhalil, že kdo je
pravdivý a současně miluje, končí
v tomto světě špatně. Říkat pravdu
těm nahoře a současně milovat ty
dole, je smrtící. A přesto je toto
počínání životodárné. Kdo to tak
vidí, ten věří ve vzkříšení! Ježíšův
otevřený hrob v Bibli nedemonstru-
je nějaký biologický zázrak, ale
vítězství konstruktivního nad
destruktivním. Křesťanská víra je
přesvědčení, že být spravedlivý
a milovat se vyplatí, ačkoli se to
nevyplácí. Život vyrůstající z toho-
to přesvědčení má hloubku, i když
je navenek docela střízlivý a našim
zrakům se ztrácí v hrobě.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář
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Beletrie pro dospělé
Zkažená krev - Vladimír Šindelář,

Mušle a jiné odposlechy - Květa Legá-
tová, Dračí hora - Douglas Preston,
Deník alkoholičky - Zuzana Peterová,
Bratrovrah - Roman Cílek, Bancrofto-
va strategie - Robert Ludlum, Alexan-
drijská knihovna - Steve Berry, Lesní
zámek aneb Hitlerův přízrak - Norman
Mailer

Naučná lit. pro dospělé:
Carving - Jan Štumbauer, Intriky na

českém trůnu - Slávka Poberová, Jak
řídit a vést lidi - František Bělohlávek,
Velká kniha keramiky - Josie Wars-

haw, Artritida, Jak pukaly ledy - Mi-
chal Horáček 

Beletrie pro děti:
Sluneční hroch Oranžoch - Miro-

slav Adamec, Obrázkové staré pověsti
české - Bohuslav Žárský, Kleopatra -
Adele Geras, Slunce pro čokoládovou
holku - Jarmila Dědková, Příběhy stro-
mů - Lenka Ničková

Naučná lit. pro děti:
Dětský atlas světa, Ilustrované ději-

ny světa, Fotografie - Monica Neuder,
Ilustrovaná bible pro děti

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Komedie: Božský Evan, Kněz je
poděs, Když si Chuck bral Larryho
Napětí: Špatná volba, Paní Harrisová,
Mr. Brooks, Zákony Brooklynu 

Sci-fi: Denní hlídka
Ostatní: Koření života
Pro mládež: Myší pohádka, Divoké
vlny
Horor: Převtělení

Nové videokazety ve videopůjčovně

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 12. a 26. března 2008

od 16.30 hodin.
Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč ● Pokud máte možnost,

přineste si malé štípací a tvarovací kleště.
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Přednášku s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Velikonoční tradice
- součástí bude i  ukázka velikonoční suché vazby

Přednáška se koná v úterý 11. března 2008 
od 16.30 hodin

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

22

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- pokračujeme ve čtvrtek  6., 13., 20. a 27. března 2008
od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

33

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- ve čtvrtek 6., 13. ,20. a 27. března 2008

- začátečníci 15.15 - 15.45 hod. - pokročilí 16.00 - 17.00 hod.

Cena jedné lekce je 30,- Kč.
V š i c h n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i !

44

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky českou minulostí
- Počátky třicetileté války

Beseda se koná v úterý 1. dubna 2008 
od 16.30 hodin

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

55

Městská knihovna Lysá nad Labem 
děkuje slečně Kateřině Petrusové 

z Přimdy za darovanou dobrodružnou 
literaturu v německém jazyce. 
Tyto knihy obohatily oddělení 

cizojazyčné literatury. 



Prázdné vitríny žalují
Vážení čtenáři Listů a návštěv-

níci našeho muzea. Chtěl bych se
s Vámi všemi podělit o jednu
nepříjemnou skutečnost, která
potkala naše muzeum.

Dne 10. ledna letošního roku
byly z našeho muzea odvezeny
pracovníky Národní galerie hlav-
ního města Prahy vzácné exponá-
ty nesmírné historické ceny, které
byly objeveny při vědeckých
expedicích vedených naším slav-
ným rodákem profesorem
Bedřichem Hrozným. Tato vzác-
ná část sbírek bude uložena
v depozitáři Národní galerie
v Praze. Pravdou je, že tyto expo-
náty byly muzeu jen zapůjčeny,
přesto si myslím, že v muzeu o ně
bylo dobře postaráno, včetně
elektronického zabezpečení. Dů-
vod odvozu památek je dle vyjá-
dření pracovníků Národní galerie
následující: tyto památky prý trpí
špatným prostředím, kolísáním
teploty a vlhkosti ve výstavní
místnosti. Toto je naprostý blá-
bol, neboť kdo naše muzeum nav-
štívil, mohl se přesvědčit na
vlastní oči, jak bylo o tyto expo-
náty postaráno a pečováno. Byly
kryty skleněnými sarkofágy,
které bránily jakémukoli poško-
zení. Paní redaktorka se zmiňuje
i o dalších aspektech, které vedly
k tomuto rozhodnutí ze strany
Národní galerie. Znovu se ptám,
kde je pravda?

Tímto bezprecedentním postu-
pem pracovníků Národní galerie
byla pošlapána světlá památka na
našeho slavného rodáka akade-
mika Bedřicha Hrozného. A co

víc, byla odepřena možnost pro-
hlédnout si tyto vzácné exponáty
jak návštěvníkům muzea z naše-
ho města (hlavně žákům zdejších
škol), tak i občanům, kteří navští-
ví naše město, buď za účelem
návštěvy výstaviště, nebo i těm,
kteří jen tak navštíví naše město,
jeho krásné okolí a jejich kroky
zamíří i do našeho muzea. 

Samotná budova muzea je
zmrzačena dalšími institucemi,
které v ní sídlí. Další slavní rodá-
ci našeho města, např. profesor
MUDr. Rudolf Jedlička, profesor
Jindřich Vodák, zasloužilý učitel
František Otruba, katecheta pan
Josef Vojáček a další nemají svůj
koutek, kterým by se mohli
návštěvníkům muzea připome-
nout. 

Pevně doufám a věřím, že se
tato situace změní a že muzeum
bude opravdu sloužit svému
účelu. Všichni, kteří se jakouko-
li měrou zasloužili o slávu naše-
ho města, si to jistě zasluhují.
Chce se mi věřit, že postup pra-
covníků Národní galerie bude
přehodnocen a část památek,
které byly odvezeny, budou vrá-
ceny do muzea, kam patří. Aby je
i nadále mohla obdivovat široká
veřejnost a návštěvníci našeho
muzea. 

Věřte mi, že je opravdu smut-
ný pohled na prázdné vitríny,
které žalují.

Za Polabské muzeum - muze-
um akademika profesora Bed-
řicha Hrozného pracovník muzea

Jan Sajdl

Charitativní projekt Panenka

Věděli jste, že každým rokem ve
světě umírají až 3 miliony dětí na
nemoci, kterým lze předcházet
očkováním?

Děti z 9. B ZŠ J.A.Komenského
v Lysé nad Labem se o tom
doslechly. Při projektovém dnu
Multikulturní výchova také zjistily,
že organizace UNICEF již od roku
1988 organizuje projekt Panenka,
jehož cílem je získat finanční pro-
středky pro celosvětovou očkovací
kampaň, a to za použití symbolu,
který znají všechny děti ve světě -
panenky. 

Panenku můžete vyrobit a zaslat
Českému výboru UNICEF (podle
pokynů na internetu nebo v tisku)
nebo zakoupit za částku 600 Kč,
což jsou náklady na očkování jed-

noho dítěte proti šesti hlavním smr-
telným chorobám. Každá panenka
tedy vlastně představuje skutečné
dítě žijící většinou v rozvojové
zemi.

Díky našim nejstarším žákům
tato charitativní akce našla ohlas
i na naší škole. Prostřednictvím
Školního parlamentu a školního
časopisu „J.A.K. se žije…“ se
všechny potřebné informace dosta-
ly do povědomí všech dětí, jejich
rodičů a zaměstnanců školy.
Předběžná domluva byla, že každý
věnuje pětikorunu, ale ukázalo se,
že ani příspěvky v řádu desítek
i stovek korun nejsou výjimkou.

Již teď mají děti vybránu částku,
která umožní zakoupení hned
několika panenek. Motivace pomo-
ci někomu v nouzi je veliká. 

Pokud vás adopce panenek zau-
jala a chcete se o ní dozvědět více,
podívejte se na webovou stránku
www.unicef.cz, odkud byly čerpá-
ny i informace pro tento článek.
A pokud byste chtěli také přispět
jakoukoliv částkou, zastavte se
v „nové škole“ v Lysé, do ředitelny
vám ukáže cestu kdokoli…

P. Krejcárková 9. B,
Mgr. I. Racková
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Č e s k o b r a t r s k á  c í r k ev  ev a n g e l ic k á

O VELIKONOCÍCH 
VÁS ZVEME

21. 3. Velký pátek 18,00  bohoslužby s večeří Páně (kostel)
23. 3. Velikonoční neděle 9,00  bohoslužby s večeří Páně (kostel)
23. 3. Velikonoční neděle 14,00  bohoslužby v Čelákovicích 

s večeří Páně (Vašátkova ul.)
24. 4. Velikonoční pondělí 9,00  bohoslužby s pěveckým sborem 

a orchestrem (kostel)

C í r k e v  k a t o l i c k á  -  b o h o s l u ž b y

Pořad bohoslužeb 
o Velikonocích

16. březen květná neděle - bohoslužby jako v neděli ve farnostech.

Tím vstupujeme do svatého týdne a pořad slavení tridua tří dnů 
sv. týdne je následující:

Zelený čtvrtek: v Lysé nad Labem ve farním kostele bude slavena mše
ustanovení Eucharistie v 18,00 hodin.

Velký pátek: obřady budou slaveny v 17,00 hodin

Bílá sobota: vigilie vzkříšení bude slavena ve 20,00 hodin také 
ve farním kostele v Lysé nad Labem.

Na Hod Boží velikonoční budou mše slaveny tak, jak to je 
v našich farnostech zaužíváno.

I v pondělí velikonoční 9,30 hod.

Můj názor
Vážení, v pátek v 17 hodin

v kině bude porada za účasti oby-
vatel o vzhledu našeho náměstí.

Z osobních důvodů se nedosta-
vím. Proto svůj názor píši, neb, ač
nejsem rodačka Lysé, po 60-ti
letech bydlení se cítím, jako bych
jí byla. 

Můj názor zní, aby náměstí
bylo zachováno, jak je! Kolik
měst nám závidí prostor, kde se
mohou konat slavnosti, které má
tak krásnou dominantu, jako je
městský úřad! Že na něm není
parkoviště a nebude tam kolotoč,
je také dobře! Uchová se dlažba,
ale kašnu neschvaluji!

Žel, máme mnoho nepořád-
ných obyvatel. Neváží si snahy
městského úřadu. Papíry odhazují

přímo u odpadkového koše.
Kašna by brzy ztratila svou

krásu a stala by se smetníkem.
Jako se to stalo s kašnou u ob-
chodního domu „Plus“. Skutečně
je potřeba všechny peníze věnovat
na opravy cest, respekltive chod-
níků. Jsou v hrozném stavu.
Místo, abychom se dívali kolem
sebe, jak se domy opravují, jak
stromy rostou a v létě kvetou,
musíme se dívat kam stoupáme,
abychom nepřišli k úrazu.

Přeji nám chodcům, aby má
rada byla vyslechnuta. Vzhled
města by více získal než s kašnou
na náměstí.

Terezie Procházková,
Domov na zámku Lysá n. L.
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Představujeme...
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Listů, které

vychází ve velikonočním měsíci,
vám chceme představit dalšího
obyčejného člověka, který má
neobyčejné povolání a který
vkládá do pomyslné mozaiky
života pestrá sklíčka. Tentokrát
jsou to sklíčka vznešená, mající
povahu světla. Ač řada z nás
jsme spíše materialisty, kteří
věří jen v hmotné statky a v sebe
sama, určitě nám není „duchov-
no“ úplně vzdálené a občas
„zabloudíme“ do kostelů či
chrámů, ať už nás k tomu vede
cokoliv. A náš lyský kostel sv.
Jana Křtitele během posledních
let viděl „zevnitř“ určitě každý.
Zásluhu na tom má i současný

duchovní, otec Pavel Porochna-
vec, který pokračuje v díle
svého předchůdce, a dveře toho-
to barokního skvostu otevírá
nejen věřícím. My, co máme
představu, že farář je starý
moudrý muž v sutaně, bychom
jej při náhodném setkání na
ulici do této kategorie (pokud se
tomu tak dá říct) asi jen těžko
zařadili. V těchto dnech tento
rodilý Pražák slaví své třicáté
šesté narozeniny. Na lyské far-
nosti působí necelé tři roky a na
jeho „místo“ jej uvedl pan bis-
kup Václav Malý. 

A proč se stal knězem? 
Na to odpovědět není tak snad-

né, měl jsem vzor ve starším
knězi, ale i touhu spolupodílet se
na „Jeho díle“ svobodného oslo-
vení člověka. A o to jde, ukázat
cestu, být animátorem, to mne zís-
kalo. I když jsem si vědom, že
jediným a pravým knězem je
Kristus, my jsme jen nástroje
v jeho ruce. Jsme slabí, ale právě
nás slabé potřebuje, tak jako ty
rybáře u Genezaretského jezera.

To jste řekl moc krásně. Jste
prvním farářem ve vaší rodině,
nebo je „farářování“ u vás rodin-
ná tradice?

Tradice kněžství v naší rodině
není, jsem první, kdo si toto povo-
lání zvolil, a má na tom zásluhu
i modlitba mých předků.

Teď odbočím k věcem ryze
neduchovním. Když jste do naše-
ho města přišel, ještě, pokud vím,
probíhala rozsáhlá rekonstrukce
kostela…

Co se týče rekonstrukce koste-
la, který je naší společnou chlou-
bou, jak říkáme Perlou Polabí,
s tou započal, jak všichni víme, už
můj předchůdce. Po jeho smrti nás
čekala rekonstrukce interiéru, kte-
rou jsme zdárně v létě roku 2006
dokončili. 

Musel jste shánět ještě další
finanční prostředky? A kdo
všechno nakonec na dokončení
této náročné rekonstrukce při-
spěl?

Prostředky jsme sehnali z růz-
ných stran. Největší pomocí byl
příspěvek z Parlamentu České
republiky, přispěvateli byly i naše
město a Arcibiskupství pražské.
Přispělo i mnoho dárců, kteří ani
nechtěli být zviditelněni, jelikož
zachovat takový skvost i dalším
generacím považovali za svou
povinnost. Všechno je záležitost
týmové práce, kdy kněz může být
koordinátorem, ale není to samo-
zřejmě jen jeho zásluha. Po rekon-
strukci kostela bylo potřeba dát do
pořádku i budovu fary, protože
život farního společenství se neo-
dehrává jen v kostele, i když
Eucharistia (mše svatá) je vrcho-
lem snažení veškeré přípravy,
nauky, katecheze. Poslední úpra-
vou bylo topení uvnitř kostela,
které jsme postrádali v zimním
období. Ale i to jsme za pomoci

dárců a Německého křesťanského
společenství hravě zvládli. 

A jak vypadá pracovní den
katolického kněze?

Laik by si mohl myslet, že pan
farář si odslouží mši a má padla, to
taky někdy slyším. Skutečnost je
taková, že po ranní kněžské povin-
nosti se práce orientuje na vyřizo-
vání příprav a podkladů k údržbě,
provozu a rekonstrukci objektů,
které má lyská farnost ve správě.

Kromě toho, že kněz je statutár-
ní zástupce farnosti Lysá, spravuje
i další, tak zvané filiální, a to jsou
Milovice, Kostomlaty a další obce
k těmto farnostem přidružené. 

Náš kostel je po rekonstrukci,
ale kostel sv. Bartoloměje v Kos-

tomlatech a kostel sv. Kateřiny
v Milovicích jsou v neutěšeném
stavu. Připravujeme architekto-
nické zpracování a vše potřebné
pro přesné vyčíslení oprav, aby-
chom mohli sehnat potřebné pro-
středky. Další běžnou „prací“ je
výuka a povinnosti vůči
Staroboleslav-skému vikariátu
a Arcidiecézi pražské. To je
jenom zúžený nástin toho všední-

ho dne, na konci kterého bývá
slavena mše, ale i po ní ve večer-
ních hodinách to můžou být zase-
dání v radách a pastorační přípra-
vy. Ale při tom všem je na prvním
místě služba pastýře, příprava na
přijetí svátostí.

Co vám ve vaší práci přináší
největší radost?

Radost je, když kněz vidí, že
farnost má budoucnost, vzkvétá
v mládí, v rodinách, dětech. A také
v katechumenech, tedy dospělých,
kteří se připravují na přijetí křtu.
To je ovoce Velikonoc, kdy je
Kristus stále oživující, mlád v nás
a našem působení.

A co byste svým farníkům
a nejenom jim k těmto krásným
svátkům popřál?

Velikonoce jsou v sekulární
společnosti oslavou jara, síly. Pro
křesťana jsou to svátky veliké
naděje. Vzkříšení není něco cizího
a nepochopitelného. Co vzkříšení
znamená, to může zakusit ve svém
životě každý. A nejde o to se
hádat, zda byl hrob Kristův prázd-
ný, nebo ne. Spíše jde o to věřit, že
vzkříšený Mistr by mne i dnes rád
napřímil, že se mi dnes vzkříšení
stává skutečností, povstanu-li ze
svého strachu, odvážím-li se něja-
kého rozhovoru, který jsem stále
a stále odsouval, prolomím-li tíseň

nějakého vztahu, který už není
v pořádku, vystoupím-li z hrobu
vlastní sebelítosti, povstanu-li
a budu-li si důvěřovat, protože
vzkříšený Kristus při mně stojí. Ať
vzkříšení znovu a znovu zakouší-
me, ať už mluvíme, ať už se přeme,
ať cokoli konáme.

K tomu jen těžko něco dodat.

Jana Křížová (jzk)
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Den učitelů
Den učitelů - 28. březen, je určen dnem

narození učitele - v Evropě nejslavnějšího
Jana Ámose Komenského. Je neuvěřitelné, že
základní metody pedagogiky platí vlastně už
400 let. 

Přejeme dnešním kantorům, aby se jim
dařilo vychovávat v duchu jeho „školy hrou“, i když to
mají mnohem těžší než v minulých stoletích. Však znáte

současné problémy s žáky, někdy i s rodiči.
Za redakci Listů se připojujeme ke gratulantům s přá-

ním pedagogických úspěchů, uznání veřejnosti, náležité
ocenění vlastní práce, ale i klid!
Sváteční den! Jana Křížová

Simulační hra o Evropské unii
Stalo se již tradicí v Obchodní

akademii v Lysé nad Labem, že se
na počátku roku studenti 3. a 4.
ročníků účastní simulační hry
o fungování Evropské unie. I tento-
krát se skupina čtrnácti dívek a pěti
chlapců vypravila ve dnech 13.1-
16.1. do Franken Akademie v ně-
meckém Lichtenfelsu.

Spolu se studentkami z gymná-
zia v Bamberku sehráli hru
s názvem „Evropa v krizi“. Jak už
název napovídá, jednalo se přede-
vším o vojenskou a bezpečnostní
problematiku, což bylo téma znač-
ně náročné, zvláště pak proto, že
veškeré materiály byly pouze
v němčině a hra sama probíhala
v angličtině. 

Po vzájemném představení se,
osvojení si několika důležitých
frází v němčině, angličtině a češti-
ně a znalostním kvízu, v němž
chlapci z Čech dokázali, že
o Německu vědí téměř vše, a s vel-
kou převahou zvítězili, následova-
lo seznámení s fungováním jednot-
livých orgánů EU a úvod do situa-
ce - Alžírsko zmítané občanskou
válkou mezi vládními jednotkami
a skupina islámských teroristů žádá
o pomoc země Evropské unie.
V této fázi si každý z účastníků
vylosoval svoji pozici - zástupce
jednotlivého státu, evropský komi-
sař či zástupce tisku. Všechny stu-
denty práce postupně naprosto
pohltila, byli schopni velice vehe-
mentně hájit svoje stanoviska,
takže hrozilo, že se zástupci jedno-
tlivých států neshodnou na jednot-

ném postupu. Vedoucí hry jim situ-
aci příliš neusnadňovali, ba právě
naopak - každou chvíli dodávali
další informace o teroristických
útocích, které se postupně přenesly
na území Evropy, o výsledcích jed-
nání Rady bezpečnosti OSN apod. 

Nakonec ale došlo k dohodě
a zástupci všech států podepsali za
zvuků hymen svých zemí závěreč-
nou deklaraci o společné vojenské
akci na obranu demokracie
v Alžírsku. Pak už zbývalo jen spo-
lečné foto a loučení, ale jen do
příštího roku, kdy, jak doufáme, se
uskuteční hra další.

A tady jsou bezprostřední
dojmy některých českých studen-
tů:

Loňský účastník Milan Krejčík
si pochvaloval zejména lepší atmo-
sféru jednání a komunikaci mezi
českými a německými studenty.
Jako zápor viděl to, že los svedl
letos dohromady i dva české
zástupce jednoho státu, což umož-
ňovalo i konverzaci v češtině.
Tradičně jako skvělé oceňoval
ubytování i jídlo.

Barbora Pivná si pochvalovala
zejména pomoc českého koordináto-
ra hry Martina Kopeckého z občan-
ského sdružení JuniorteamCZ.

Lukáš Lehký, který pracoval
jako zástupce tisku, podle svých
slov získal spoustu nových poznat-
ků a rozšířil si svoje jazykové zna-
losti o terminologii z oblasti EU
a bezpečnosti.

Alena Šmídová 

Základní škola a mateřská škola 
Přerov nad Labem, okres Nymburk

přijme děti do mateřské školy 
s nástupem od 1. 9. 2008.

Bližší informace o mateřské škole najdete na www.prerovnl.cz,
MŠ můžete navštívit kdykoli v termínu, který si předem telefonicky

dojednáte.

Zápis do mateřské školy se koná ve středu 12. března 2008
od 13:00 do 17:00 hodin v budově mateřské školy.

Kontakt: PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy
tel.: 325 565 280, 736 603 404

e-mail: zakladni.skola@prerovnl.cz

MŠ DRÁČEK
26.3.2008 a 27.3.2008 

od 14.30 hodin do 16.15 hodin

R O D I Č E  S  D Ě T M I  D O  M Š

MŠ PAMPELIŠKA
3., 4. a 5. března 2008 od 8 do 16 hodin

MŠ ČTYŘLÍSTEK
●● Prezentační schůzka se uskuteční dne 4. 3. 2008 od 15,00
hodin (seznámení s MŠ, personálem, ŠVP, předání písemných
materiálů - Žádosti o přijetí do MŠ a související dokumenty).

●● Předávání Žádostí se uskuteční dne 25. 3. 2008 od 10,00 -
14,00 hodin (zákonný zástupce předá ředitelce školy osobně, 
s sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz).

●● Vydání Rozhodnutí se uskuteční dne 22. 4. 2008 od 10,00 -
14,00 hodin (ředitelka školy předá osobně do rukou zákonnému
zástupci).

S ředitelkou školy je možné dohodnout jiný náhradní termín 
či hodinu (pouze v nutných případech).

Hana Rambousková, MŠ Čtyřlístek Lysá n. L.

Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem 
přijímá děti k předškolnímu vzdělávání pro

školní rok 2008-2009.
Milí rodiče, pokud se chystáte podat žádost o přijetí vašeho dítěte k před-

školnímu vzdělávání s nástupem ve školním roce 2008-2009, pak vás zveme-
na „zápisovou schůzku“. Schůzka se bude konat dne 12.3.2008 (středa) od
15,00 hodin v MŠ Mašince.

Na schůzce budou rodiče seznámeni s nabídkou a provozem mateřské
školy, obdrží prezentační materiály a formulář žádosti o přijetí dítěte.

Schůzka je informativní a je vhodné se jí zúčastnit bez dětí.

Kontakt na MŠ pro případ potřeby:
tel. čísla 325 551 236, 325 551 421

mailto: masinka@ms-masinka.cz
http://www.ms-masinka.cz/

Zápisy do mateřských škol
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Ples po čtvrté. Tentokrát sami!
V sobotu 19. 1. 2008 se v hale

Výstaviště Lysá nad Labem usku-
tečnil IV. REPREZENTAČNÍ
PLES TANEČNÍHO KLUBU
DOSPĚLÝCH LYSÁ NAD

LABEM. Ano, čtete dobře, tento-
krát byl pořadatelem pouze TKD,
neboť město Lysá se k této akci, na
základě rozhodnutí rady nepřipoji-
lo. Přesto byl sál takřka beznaděj-
ně zaplněn. 

I přes nepříznivou „konstelaci
hvězd“, kdy město odmítlo spolu-
účast a bylo stanoveno poměrně
vysoké nájemné, se i tentokrát
ples nadmíru vydařil. 

Zásluhou mravenčí práce členů
TKD, která byla vyprovokována
a koordinována neutuchajícím
entusiasmem a nezištnou oběta-
vostí hlavního protagonisty Mily
Škocha, byl příjemný večerní
zážitek účastníků plesu.

Motivem slavnostní a jako vždy
nadstandardní výzdoby se stala
krása zimní královny.

Ani tentokrát se ples neobešel
bez předtančení, které zajistili:
Taneční skupina Astra Praha,
Country step Crok 14 Litoměřice
a mistrovský taneční pár s ukázka-

mi latinskoamerických
tanců. Po celý večer
hrál k tanci i poslechu
orchestr O.H. Tony
Black Band Litoměřice

V průběhu večera
z úst pořadatelů plesu
zaznělo, že TKD děkuje
všem sponzorům za
jejich příspěvky do tom-
boly, všem návštěvní-
kům za účast a těší se na
další akce. Myslím, že
většina zúčastněných
tanečníků a tanečnic si
řekla: „I my děkujeme
a budeme se těšit na
příští setkání“.

MVDr Petr Matušina
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Se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem do r. 2008
Dne 7. 2. 2008 se uskutečnila

volební valná hromada Spolku rodá-
ků a přátel města Lysá nad Labem.
Konala se ve školní jídelně Eurestu,
protože se již společně s našimi
členy, přáteli Spolku a účinkujícími
prostě jinam nevejdeme. 

Zpráva o činnosti za r. 2007 pro-
běhla formou prezentace fotografií
z našich akcí, které byly spolu s pří-
jemnou hudbou pro některé z nás
oživenou vzpomínkou na nezapo-
menutelný kulturní zážitek, pro jiné
zase motivací k návštěvě těch letoš-
ních. A pro nás, organizátory, třeba
i malou radostí nad tím, co se nám
v uplynulém roce povedlo. 

S inspirativní módní přehlídkou
oživili program valné hromady stu-
dentky a studenti SŠ a SOU v Lysé
nad Labem. 

Dle stanov Spolku to byla valná
hromada volební. Tři roky v životě
člověka, tři roky v činnosti Spolku.
Je to hodně nebo málo? Z hlediska
získávání životních zkušeností
a nových poznatků to není moc.
Učíme se stále, s každou novou akcí,
kontakty se zajímavými lidmi či
návštěvami partnerských měst (Kuks
a Břeclav). Důležité bylo i to, že nám

členové minulé rady zůstali „věrni“,
pomohli a pomáhají dobrou radou
i bohatými zkušenostmi. Vyšlapali
nám cestičku, po které jsme pokračo-
vali dále. Snad jsme je nezklamali. 

Podařilo se rozšířit členskou
základnu o mladé a aktivní členy,
okruh přátel a sponzorů Spolku

rodáků a vytvořit tak tým obětavých
lidí, kteří za sebou zanechali kus
poctivé práce k radosti nás všech.

Také množství financí, které
„natekly“ do naší pokladny, jako
dotace Středočeského kraje nebo
města Lysá nad Labem spolu
s finančními či materiálními dary
sponzorů, nám umožnily realizovat

akce v takovém rozsahu. Pomohli
nám naplnit cíl, zanesený ve
Stanovách spolku - zviditelnit naše
město a jeho bohatou historii. 

Spolu s pí. Dr. Věrou Bodná-
rovou, vedoucí odboru kultury, jsme
obohatili prodejem Šporkovského
vína, skleniček s logem města a dár-

kových sad sortiment propagačních
a upomínkových předmětů našeho
města a díky obětavosti manželů
Kořínkových vznikl „živý“ kalendář
Lysé nad Labem na r. 2007. 

Na této valné hromadě jsme také
poděkovali p. Bernardu Knápkovi za
pečlivou a dlouholetou práci kroni-
káře. Jeho vzorně a s láskou vedená

kronika je svědectvím o všech
akcích Spolku rodáků a přátel města
od jeho samých počátků. Na vlastní
žádost by chtěl tuto funkci předat
někomu „technicky zdatnějšímu“,
i když jsme potěšeni, že i nadále
můžeme počítat s jeho pomocí. 

Nově zvolené radě, ve složení
PhDr. Dana Papáčková, Dagmar
Pechová, Magda Horčičková, Jiří
Hanžlík, Mgr. Jan Kořista, Bc.
Vendula Pechová, Mgr. Věra Škvr-
nová, a revizní komisi, ve složení
Ing. Blanka Řeháková, Marcela
Chloupková a Jaroslava Piskáč-
ková, přejeme hodně nových podně-
tů a tvůrčího elánu. 

Člověk by nikdy neměl být spo-
kojený s aktuálním stavem. Každý
dosažený cíl by měl být počátkem
cesty k cílům novým, vyšším. A ty
jsme si nastínili v plánu na r. 2008. 

Děkujeme všem, kteří nám svojí
„troškou do mlýna“ pomohli, a bu-
deme se těšit na další spolupráci.
A Vás, kterým se naše akce líbily,
zveme na ty letošní. Bližší informa-
ce naleznete na našich internetových
stránkách:www.spolekrodakulysa.u
nas.cz nebo ve skřínce na náměstí.

PhDr. Dana Papáčková

Byšičtí hasiči hodnotili
19. 1. 2008 se konala výroční

valná hromada v restauraci na
Řehačce. Starosta hasičů pan Josef
Koštíř přivítal přítomné, zvláště
starostu Mgr. J. Havelku, zástupce
okresního sdružení hasičů pana
Petra Šáchu a další hosty z hasič-
ských sborů Lysá nad Labem,
Dvorce, Stará Lysá a Milovice.
Hlavním bodem programu VVH
byla zpráva o činnosti hasičského
sboru v Byšičkách za rok 2007, kte-
rou přednesl starosta SDH Byšičky
p. J. Koštíř:

„Vážení přátelé, bratři, sestry,
vážení hosté. Mou povinností je,
abych vás seznámil s činností SDH
Byšičky v loňském roce. Stav naší
členské základny byl 48 členů včet-
ně mládeže.

V loňském roce jsme byli povo-
láni nejprve do Lysé n. L. k čerpání
vody po průtrži mračen, dále
k požáru chaty u Labe, kde přes
veškeré úsilí našich i lyských hasi-
čů chata shořela do základů. Z dal-
ších výjezdů pak kácení stromů po
vichřici a čištění studní.

Během roku probíhá výcvik,
údržba techniky, výstroje a výzbro-
je. Na cvičení se scházíme dle
potřeby, provádí se přezkušování
a připravenost k výjezdu. 

Naše mládež se zúčastnila šesti
soutěží - Nymburk, okresní soutěž
v Lysé n. L., Mcely - Jabkenice,

Florian Křečkov, Dny záchranářů na
Výstavišti Lysá n. L. a závěrečná
soutěž v požárním útoku lyseckého
okrsku v Milovicích. Podíleli jsme
se i na Bambiriádě v Nymburce. Za
odměnu byli se svými vedoucími na
cyklovýletu v okolí Káraného
s hlavní zastávkou v cukrárně a nav-
štívili pražské ZOO. Chtěl bych jim
tímto poděkovat a též jejich vedou-
cím slečnám Ivetě Mullerové
a Milušce Řehákové a všem, kteří
pomáhali při reprezentaci našeho
sboru. Všechno jim určitě nevyšlo,
jak si představovali. Ale na to věko-
vé složení, které je mezi nimi a že
někteří zde ani nebydlí a sejdou se
v plném složení jen před soutěží,
jsou jejich výsledky vynikající.

V rámci třetího lyseckého okr-
sku se zúčastňujeme všech akcí,
školení a schůzí. Naší pokladnu
vylepšujeme sběrem starého železa
v chatách i po vesnici.

Tradiční akcí je Pálení čaroděj-
nic, k tomu něco na zub a na zapití
s hudbou p. Míly Krále. přitom
máme dohled na pálení na Řehačce.

Dvakrát jsme zajišťovali požární
asistenci na hudebních festivalech
v Milovicích. Při dostizích na lys-
kém závodišti byl odeběhnut dostih
Cena Byšiček a naši zástupci zde
předali vítězům čestné ceny.Jak je
již pravidlem, přispěli jsme finanční
částkou na opravu soch v zámec-

kém parku.
Konec srpna patřil Šporkovským

slavnostem. Mohu říct, že jeho
organizace a zajištění dopadlo na
výbornou. Spolu s příjemným
počasím a dostatkem návštěvníků,
přispěly k dobré pohodě.

Po pár dnech oddychu nás čeka-
la velká sláva, oslavy 290 let obno-
vení naší vesnice F. A. Šporkem
spolu se Staročeskými slavnostmi.
Sobota s traktorem Svoboda 12
p. Václava Řeháka, na voze s hud-
bou p. Josefa Švejdy za koláči po
vesnici. Večerní zábava country
skupiny Kotlík na návsi pod lipami
se vydařila ke spokojenosti všech
návštěvníků.

Neděle - mše svatá na návsi,
sloužená p. farářem Pavlem Poroch-
navcem a p. farářem Petrem Něm-
cem zanechala velký dojem. Po
skončení mše nás přijel navštívit
hrabě F. A. Špork s chotí a doprovo-
dem. Svým projevem k poddaným
zaujal a obveselil všechny přítomné.
Poté své umění předvedla cimbálová
muzika a folklórní soubor Dykyta
z Přerova nad Labem. Povedlo se
počasí, občerstvení a zájem všech
občanů a návštěvníků.

Na státní svátek 17. listopadu
jsme vyhlásili Den hasičů v Byšič-
kách. Od rána bylo u hasičárny živo
- uklízelo se okolí, kůlna, sběr sta-
rého železa. A hlavně se připravoval

Hynkův GRIL na odpoledne.
V sobotním odpoledni jsme se sešli
při oslavě narozenin Věry Peníž-
kové, Hynka Němce a Jendy Krále,
který měl též výročí 50 let u našeho
hasičského sboru. Dobrá nálada
s hudbou p. Míly Krále a výborné
jídlo vedoucího šéfkuchaře p.
Hynka Němce nemělo chybu a rádi
budeme vzpomínat...

Konec starého a začátek nového
roku jsme přivítali 1.ledna u hasi-
čárny velkým ohňostrojem a pohár-
kem svařáku s přípitkem na zdraví.

Chtěl bych ocenit spolupráci
s bratrskými lyskými hasiči, s kte-
rými si navzájem pomáháme.
Děkuji našim sponzorům p. Libo-
rovi Jarolímovi, p. Josefu Macurovi
a naší příznivkyni p. Jiřince Svo-
bodové za finanční dar, za který
máme trička pro celý sbor. Podě-
kování patří též vedení městského
úřadu Mgr. J. Havelkovi za podpo-
ru hasičů a finanční dotaci pro ves-
nici.Nemohu opomenout vyjádřit
úctu a poděkování vedoucí odboru
školství a kultury paní Věře
Bodnárové a jejímu kolektivu za
finanční dotace pro mládež. Pana
Petra Blechu, který má na měst-
ském úřadě hasiče na starost.

Děkuji všem, kteří se radou
i skutkem na všech akcích podíleli,
a přeji pevné zdraví a štěstí.“

Josef Koštíř, Byšičky
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Vážení spoluobčané,
v únorovém vydání Listů

č. 2/2008 je uvedeno mimo jiné
několik článků, týkajících se
budoucí zástavby bývalého areálu
Fruty a přilehlých soukromých
pozemků. Nechceme se zabývat
článkem pana Ježka a Gregora
„Nezodpovědné jednání za miliar-
du“, kteří vyhodnotili dosavadní
situaci projednávání této záležitos-
ti na radnici. To posuďte sami.

Chceme reagovat na úvodní
článek pana Mgr. Havelky „Plá-
novaná výstavba v areálu bývalé
Fruty“. Především jsme nuceni
upřesnit jeho samotný začátek.
V době likvidace Fruty v rámci
„privatizace“ jsme vzhledem ke
strategickému a jedinému možné-
mu prostoru k budoucí výstavbě
kulturního domu a bazénu, které
Lysá potřebuje již mnoho let
a vycházeje ze „zvlčilého“ řešení
a osudu započaté bytové výstavby
ve Slunéčkově zahradě, pověřili
tehdy 4 zastupitele za KSČM, aby
vyslovili souhlas a hlasovali spolu
se zastupiteli za KDU-ČSL pro
zakoupení areálu Fruty, tak, aby
mohl být využit ve prospěch větši-

ny občanů města. Čeho jsme se
však dočkali od ODS den před
mimořádnými volbami v roce
1998. Zde je citace pro připome-
nutí z jejich letáku, kterými se
snažili volby ovlivnit, tedy v době,
kdy propagace byla již zakázána.
!!! UPOZORNĚNÍ !!! 

„Víte, kdo vládne v Lysé nad
Labem na radnici? Lidovci a ko-
munisté. Nelíbí se Vám to? Nám
také ne. Chcete to změnit? Víte,

jak radní spravovali město? My si
myslíme, že špatně.“ A mimo jiné
zde byl nadpis „Výhodné investi-
ce?“ a v něm tento obsah: „Za 
7 mil. Kč koupili Frutu, kterou
město k ničemu nepotřebuje,
místo, aby Vám spravili silnici
a chodník a zavedli konečně všem
lidem v Lysé nad Labem kanaliza-
ci“. Jak dojemná je péče o tento
prostor od ODS po létech od pana
starosty Havelky dnes? A pokra-
čujeme „Za 400 tisíc koupili dva
parkovací automaty. Jeden není
v provozu vůbec a druhý byl něko-
likrát vykraden a poškozen“. Kým
a proč ponecháváme bez komentá-
ře. Dnes skoro ti samí členové
ODS přijali dojemné opatření na

nákup 29 automatů, které měly
být ve správě cizí firmy a pan sta-
rosta připravil smlouvu, která
dopadla, jak dopadla.

Dalo by se pokračovat, ale toto
bylo pouze pro připomenutí. Ta-
kovýchto „demokratických opat-
ření“, ve skutečnosti invektiv by
se dalo doložit nepřeberně. Ale
nyní dále k předmětné věci:

S ohledem na snahu, zejména
zastupitelů za MOP, prodat

pozemky Fruty pouze na výstavbu
bytů, bez občanské vybavenosti
(viz tehdejší články v Nymbur-
sku), bylo snahou našich zastupi-
telů tomuto nesmyslu zabránit. 

Jak, ale postupovat nyní, když
KSČM má bohužel jen dva
zástupce z 15 a značná část obča-
nů se s ohledem na vývoj ve spo-
lečnosti stala apatickými a po vol-
bách v roce 2006 se v zastupitel-
stvu objevilo navíc několik lys-
kých Mělčáků a Pohanků.

Za této situace, kde najít řešení.
V říjnu 2006 jsme proto oslovili
zastupitele pana Ing. Gregora -
nestraníka s bohatými zkušenost-
mi a kontakty, aby se pokusil
nalézt subjekt, který by v Lysé nad

Labem uvedený prostor posoudil
a pokusil se jej zainvestovat.
Ing. Gregor se ujal tohoto úkolu
jako občan města, kde žije od
narození, bez politických zájmů
a ambicí. Počátkem roku 2007 se
mu podařilo takovýto subjekt
nalézt, žel dle současných podmí-
nek. Se závěry jednání informoval
jak pana starostu, tak i RM
a později záměr nechal prezento-
vat i v zastupitelstvu města. Z ini-

ciativy MěV a zastupitelů za
KSČM byl celý proces zahájen.
Do té doby nikdo z dalších stran
nepřišel s žádným námětem ani
řešením. To co píše pan starosta ve
svém článku, je naprostá lež.

Nejen ODS a RM měla ve
svých prohlášeních k volbám jako
prioritu zabezpečit výstavbu
v bývalém areálu Fruty. To měly
prakticky všechny subjekty, byť
samotná ODS pro to za posled-
ních asi 15 let vůbec nic neuděla-
la. Za vedení radnice OS MOP
a Naše Lysá a zastupitelů KSČM
a KDU-ČSL se podařilo alespoň
připravit tento prostor pro novou
výstavbu.

K procesu zástavby Fruty

Pokračování na str. 15
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Řešení zástavby rozhýbali až
zastupitelé KSČM. Zastupitelé za
ODS nechtěli ani provedení refe-
renda mezi občany, nakonec došlo
alespoň k zabezpečení ankety. Na
základě této ankety a tehdejších
jednání vzešel základní projekt, se
kterým jste byli seznámeni i Vy na
stránkách Listů.

Z iniciativy MěV KSČM
a Ing. Gregora při součinnosti se
zastupiteli z řad opozice byly
v dalším připraveny podmínky pro
vyhlášení záměru na zástavbu.
Termín na podání nabídek byl
odsouhlasen na 15. 11. 2007.
Nebýt této iniciativy, tak nebylo
ankety a nebyl by pravděpodobně
ani v roce 2008 vyhlášen záměr.
Pan starosta si v tomto článku při-
suzuje „zásluhy“, které nemá
a nikdy mít nebude. Když jsme
jako městská organizace panu
Havelkovi poslali k problematice
vyhlášení záměru náš návrh zadá-
vacích podmínek ani se nenamá-
hal potvrdit převzetí tohoto dopi-
su, i když evidentně použil tyto
návrhy prakticky bezezbytku do
jejich koncipování.

„Zásluhy“ zastupitelů za ODS,
příp. vedoucí koalice spočívají
pouze v tom, že v závěru řešení
tyto návrhy nebrzdily, resp. jim
ani nic jiného nezbývalo, aby se
neblamovali, sami nevymysleli
v přípravě projektu vůbec nic.
Jejich proklamace, které uváděli
ještě asi před dvěma lety, na které
se dobře pamatujeme, že pro řeše-
ní tohoto projektu je třeba souhla-
su všech zastupitelů a že musí být
projekt připraven profesionálně,
vzal za své jako jejich veškeré

další přísliby a dohody. Taková
jsou fakta, která záměrně tají.

Je dobře, že pan starosta uve-
řejnil i dva snímky, bohužel jen
jednoho z návrhu zástavby, asi
záměrně, neboť se bál veřejné
konfrontace. Alespoň se máte
možnost seznámit s těmi většinově
„periferijními krabicemi“.

Na rozdíl od pana starosty
víme, že ani jeden ze zájemců
nesplnil zadání záměru, každé
nabídce chybělo něco a bylo patr-
né, jak je zvykem, že papíry sne-
sou všechno. Ale toto vše je jistě
závažné, nikoliv podstatné. Chce-
me pouze upozornit na některé
skutečnosti, které si pan starosta
vykládá po svém. Vybrání pouze
jedné společnosti k dalším jedná-
ním je scestné a nekorektní, ale
zodpovědnost si za další průběh
vzal na sebe pouze jeden jediný
subjekt, který urychleně vydal
leták s klamnými a dosud nes-
chválenými údaji.

Co považujeme za nehoráznost,
je fakt, že ani po více jak dvou
měsících vedení města neoslovilo
prvého zpracovatele a nesdělilo
mu, že nebyl vybrán k dalšímu
jednaní a proč a ani mu nepoděko-
valo za to, že celou akci pomohl
rozjet a stanovil v dohodě s měs-
tem základní parametry pro
zástavbu areálu. Je to nekorektní,
ale nelze se ani divit.

Vážení spoluobčané, neradi
bychom, aby byl v Lysé s ohledem
na ponaučení z minulosti nějaký
„Havelkapark“. Chápeme, že pro
pana starostu je prosazení a řešení
tohoto projektu klíčové a rád by
v roce 2010 přestřihoval pásku,
a to je také to jediné, o co mu asi

jde, protože se mu doposud nic
významného nepodařilo, spíše
naopak. 

Proč se před občany „nechlubí“
tím, že na město byla již podána
žaloba na Krajský soud v případě
nutného vypovězení nevýhodné
smlouvy z roku 2007 s firmou
ACTIV, s.r.o, Kladno, na nový par-
kovací systém, k náhradě škody ve
výši 500 000,- Kč, a to za pouhý
jeden měsíc jejího neplnění.
Požadovaná částka od města je už
v řádech milionů. Je možné provést
rozklad a odvolat se k Vrchnímu
soudu, ale situace pro město je
velice nepříznivá a složitá, a pokud
se nepodaří podat důvěryhodné
odvolání, může být rozhodnutí
soudu definitivní a precendeční.
Pak by to znamenalo, že město
bude nuceno pozastavit řadu nut-
ných investic na několik let. Ještě
štěstí, že jste se Vy, občané probu-
dili z letargie při řešení nevýhodné
smlouvy, kterou sjednal pan staros-
ta k novému parkovacímu systému,
a vyjádřili jste svůj protest, který
vedl zastupitelstvo k rozhodnému
NE, a to i z řad ODS. Kdo to ale
zaplatí? My navrhujeme, že Ti, co
odsouhlasili smlouvu. 

Vracíme se ještě k Frutě.
Smlouva, kterou bude uzavírat
město s případným realizátorem,
musí být perfektní a vysoce profe-
sionální, jinak by mohlo město
i v tomto případě přijít „na bu-
ben“. Není možné, aby pozemky
město odprodalo, tak jak chce
ODS a některé další subjekty za
pouhých 11,5 mil. Kč, když tržní
cena je cca 20 mil. Kč a nebo
nezískalo za to od zhotovitele
nějaké odpovídající kompenzace.

Urbanisticko-architektonické řeše-
ní projektu, které je vehementně
protlačováno panem starostou je
dosti jednoduché a nemůže mu
pomoci ani vysoce účelové stano-
visko pana Ing. Kapičky.

Nepovažujeme za správné, aby
vedl jednání pouze pan starosta.
Dosavadní výsledky jeho činnosti
jsou nám dobře známy a nebudí
důvěru.

Jsme obeznámeni s dosavadní
činností zastupitelů za KSČM
v zastupitelstvu města a věříme
tomu, že dosud udělali a ještě udě-
lají vše proto, aby město získalo
při řešení zástavby tohoto prostoru
co nejlepší podmínky a byl vybu-
dován areál, který by byl chloubou
pro staletí a nejen stavbou pro
někoho, i když naše původní před-
stavy směřovaly k investici a vlast-
nictví města za pomoci „bohatého
státu“.

Dozvěděli jsme se, že existují
i další podnětné návrhy, které by
stály za diskusi, ale s občany se
nejedná. Kdybychom věděli, že
občané mají zájem, uspořádáme
veřejné shromáždění k osvětlení
situace, tak jak tomu bylo při řeše-
ní parkování.

Základní podmínky pro řešení
zastupitelé za KSČM připravili
a již zrealizovali. Co nás velice
mrzí, že současné vedení města
nekomunikuje s občany a předklá-
dá jim fakticky pouze „konečná
řešení“. Ale to bychom přece měli
posoudit a zvážit, my občané, při
dalších volbách. Nemůžeme se
přece mýlit a nechat se vláčet
„spasiteli ODS“ donekonečna.
Za Městskou organizaci KSČM

Bohuslav Švondr

K procesu zástavby Fruty
Pokračování ze str. 14

Vysvětlení k příspěvku městského výboru KSČM
Kdybych se měl vracet do

minulosti tak, jak to ve svém člán-
ku k zástavbě Fruty činí KSČM,
mohl bych polemizovat o tom,
proč tato strana nezajistila během
čtyřiceti let své vlády výstavbu
kulturního či sportovního stánku,
když v ostatních městech v okolí se
tak dělo.

Nicméně k minulosti se vracet
nechci. Nehodlám ani polemizovat
o tom, kdo má největší zásluhy na
této stavbě, to musí posoudit obča-
né našeho města a ne městský
výbor KSČM a už vůbec nehodlám
polemizovat o tom, že pan
Ing. Gregor je bez politických
ambicí (proč je tedy v zastupitel-
stvu města). Rád bych znovu infor-
moval o Frutě, procesu výběru

partnera pro její zástavbu
a o stavbách, které by v ní měly
vzniknout.

V loňském roce zastupitelstvo
města odsouhlasilo vypsání řízení
na prodej pozemků ve Frutě.
S tímto i s podmínkami pro zástav-
bu souhlasili všichni zastupitelé
včetně zastupitelů za KSČM.
Původně byl termín pro podání
nabídek určen do 15. 12. 2007. Na
žádost zastupitelů za KSČM byl
tento termín o měsíc zkrácen. Dne
19. 12. vybralo zastupitelstvo
firmu MS Development jako part-
nera pro další jednání ve věci pro-
deje Fruty. Toto rozhodnutí potvr-
dilo zastupitelstvo na svém zase-
dání dne 16. 1. 2008. Jen na okraj,
firmu, kterou jsme v řízení o pro-

deji pozemku nevybrali, přivedl
a za ni loboval Ing. Gregor, zastu-
pitel za KSČM. Zde asi bude ten
největší problém, proč KSČM
napadá celé řízení o prodeji
pozemku. Zkrátka nebyla vybrána
firma, kterou chtěla KSČM nebo
minimálně Ing. Gregor, její zastu-
pitel.

Na pozemku Fruty vyrostou
kromě jiného následující obecně
prospěšné stavby: víceúčelový
společenský sál, bazén, podzemní
parkoviště, prostory pro novou
poštu. Kdyby tyto stavby mělo
financovat město, vyšly by ho
podle nejnižšího odhadu na cca
200 mil. Kč. To je částka, kterou
město nedisponuje, tudíž by tyto
stavby vznikaly z finančních pro-

středků města jen obtížně a na
úkor jiných, též důležitých staveb
(komunikace, sítě, opravy škol,
sportovní hala a jiné).

Rád bych se také zmínil o pro-
blému s parkováním ve městě.
Město nebylo žádným soudem
pravomocně odsouzeno k povin-
nosti platit nějaké finanční náhra-
dy v souvislosti s parkováním. Toto
je účelové tvrzení městského výbo-
ru KSČM, které se nezakládá na
pravdě. 

Na závěr svého článku bych
chtěl všechny občany ujistit, že
město postupuje v jednáních ve
věci Fruty tak, aby byly v maxi-
mální možné míře zajištěny zájmy
města.

Mgr. Jiří Havelka, starosta
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Národní výstava regionů
Ve dnech 7. až 14. února 2008

probíhala v Lysé nad Labem „Ná-
rodní výstava regionů“, kde tyto
měly možnost divákům představit
své zajímavosti, které mohou mít
i vliv na zvýšení turistického ruchu,
ale prezentovaly se zde i místní firmy
se svými výrobními programy, či
obchodním artiklem.

Jako doprovodný program vys-
toupil taneční soubor spolku Baráč-
níků z Lysé nad Labem, kde diváci
mohli spatřit staročeské tance. Čle-
nové souboru jsou všech věkových
kategorií, což však evidentně nebrání
tanečním výkonům. Jako druhý bod
programu nastoupil dětský romský
soubor Mirikle (korálky), který nava-
zuje na tradici souboru Khosnoro
(šáteček), rovněž z Lysé nad Labem.

Soubor Mirikle reprezentuje nejen
město, ale i celý Středočeský kraj
a zúčastňuje se různých vystoupení
a soutěží. Z celé řady z nich možno
uvést například Slavnosti hraběte
Šporka v Lysé, Hodonínské slavnos-
ti, Benátecký střevíc a Talent Roma
Praha, kde vždy zaznamenává
úspěch. Na Benáteckém střevíci tak
získal již po tři roky první místo. Ani
v Lysé nad Labem přihlížející diváci
nešetřili potleskem a pochvalou.
Všichni byli okouzleni temperamen-
tem tanečníků, z nichž nejmladší

tanečnice pravděpodobně nezačala
ještě ani se školní docházkou a přesto
nejevila nejmenší známky trémy. Na
všech bylo vidět nepředstíranou
radost z tance a pohybu a zcela jistě
i vrozený smysl pro rytmus. Byla to
jedna z příkladných ukázek málo
známé romské kultury, kterou řada
občanů teprve objevuje.

Obě vystoupení tak bylo možno
považovat za dobré obohacení pro-
gramu výstavy, při kterém mohli,
mnohdy již znavení diváci i příjemně
relaxovat. Nelze než oběma soubo-
rům poděkovat a popřát řadu dalších
úspěchů.

Rudy Soběhart

Staré elektrospotřebiče do koše nepatří
Co uděláte, když vám doslouží

pračka, lednička nebo televize?
Nechám ji odvézt na sběrné místo.
Prima. A když půjde o fén, mobil
nebo třeba elektronický budík - bude
i pak vaše odpověď stejná?

Myslet aspoň trochu ekologicky
ještě neznamená koledovat si o zele-
nou nálepku. Už jste začali s tříděním
odpadu? Tak neváhejte a pokračujte
i s elektrospotřebiči.
Můžete si vybrat

U novějších výrobků (na obalu
nebo přímo na produktu) je uvedena
přeškrtnutá popelnice, to aby vám
bylo nad slunce jasnější, že vysloužilý
výrobek do popelnice nepatří. Ne-
nechte se však zmást značkou, všech-
na elektrozařízení jsou recyklovatelná,
i ta starší. A povinností každého z nás
je odvézt vysloužilý elektrospotřebič
na místo k tomu určené (demontáž ale
nechte na odbornících, sami byste ze
zařízení neměli nic vyndávat). 

Můžete si vybrat:
1. Sběrný dvůr: Ten je dnes téměř

v každé větší obci. Máte v obci trva-
lé bydliště? Pak za odevzdání elekt-
rosptořebiče nic neplatíte, v opačném
případě od vás mohou chtít poplatek.
Na www.elektrosrot.cz. najdete pře-
hled sběrných dvorů, kde se poplatky
neplatí.

2. Prodejny elektrospotřebičů:

Při nákupu nového, třeba i holicího
strojku, od vás obchod musí vzít zpět
starý výrobek, a to bezplatně. Někteří
prodejci nabízí také bezplatný odvoz
starého rozměrného spotřebiče,
pokud si u nich koupíte nový (Datart,
Electroworld…).

3. Opravny elektrospotřebičů:
Také zde od vás mohou převzít elek-
troodpad. 

Kudy vede cesta? Když jste si
například koupili novou kulmu, tu
starou jistě odložíte na některé z výše
uvedených sběrných míst. Odsud je
odváží jedna z šesti organizací, které
v ČR mají na starost sběr vyslouži-
lých elektrospotřebičů. Přepraví spo-
třebiče do firem, co se přímo věnují
recyklaci: kulmu rozeberou a její vel-
kou část předají do oběhu k dalšímu
využití. Příklad kulmy neuvádíme
náhodně, protože polovina všech
kulem a také fénů zpravidla končí
v popelnici. Zatím?
Ochota, nebo povinnost

Je dobře, máte-li zájem neházet
mnohdy nebezpečný odpad do kon-
tejneru, ale i kdybyste neměli, ukládá
vám to povinnost. V zákoně o odpa-
dech č. 185/2001, je stanoveno, že
každý spotřebitel musí třídit nefunkč-
ní elektrozařízení. A sám zajistit, aby
skončil na místech k tomu určených.
To každý jistě chápe, ale… Ono ale

platí zejména pro menší výrobky,
které se do popelnice tak snadno
vejdou. Řekněte si však jednou pro-
vždy ne. Ani cestovní fén nebo topin-
kovač do kontejneru prostě nesmí
přijít. Navíc vám za tento prohřešek
hrozí podle zákona o odpadech poku-
ta až do výše 20 000 Kč.

„Lidé někdy mají problém rozlišit,
co je a co už není elektrospotřebič,
jako některé hračky, elektrické zubní
kartáčky, konzole a podobně. A také
opravdu málokdo doma skladuje
drobné vysloužilé elektrospotřebiče,
aby je pak hromadně odnesl tam,
kam má. To jsou asi dva hlavní důvo-
dy špatného třídění drobných elekt-
rospotřebičů,“ podotýká Jan Vrba
z organizace Asekol, která má na sta-
rosti zpětný odběr většiny menších
elektrospotřebičů.
Není od věci vědět, že…

... až 80 % všech dílů v jednom
elektrospotřebiči se zpětně využije.
Některé výrobky, jako třeba počítače
a mobilní telefony, se repasují: odbor-
ně vyčistí, zkontrolují, doplní o něk-
teré nové komponenty… Většinou se
však přístroje kompletně demontují
a následně recyklují podle materiálů;
například ze skla obrazovek se vyrábí
nové obrazovky.

Nezapomínejte, že elektrospotře-
biče obecně mohou obsahovat nebez-

pečné látky jako je kadmium, olovo,
rtuť nebo šestimocný chrom. Nebez-
pečný je i freon u ledniček, u televizí
a monitorů hrozí riziko výbuchu pod-
tlakové obrazovky. Všechny elektros-
potřebiče, které obsahují akumuláto-
ry (mobilní telefony, laptopy…),
mohou v akumulátorech ukrývat
těžké kovy, zejména kadmium. Hrozí
u nich také riziko samovznícení při
zkratu více akumulátorů. 

Česká republika musí podle směr-
nice Evropské unie vybrat do konce
roku 2008 nejméně 4 kilogramy elek-
troodpadu na jednoho člověka za rok,
jinak budou následovat sankce. Dnes
se u nás toto číslo pohybuje lehce nad
2 kilogramy na osobu a rok, takže
není co dodat. 

Co myslíte, není důvodů, proč
byste neměli staré elektrospotřebiče
házet do koše, víc než dost?
Příspěvek na recyklaci

K financování sběru, svozu a zpra-
cování vysloužilých elektrozařízení
slouží příspěvek na recyklaci. Ten
hradí uživatelé při nákupu nových
zařízení. Výše příspěvku na recyklaci
se uvádí odděleně od ceny výrobku.
Výše příspěvku se liší dle typu elekt-
rozařízení. Aktuální sazby příspěvku
jsou uváděny na letácích v prodej-
nách nebo na www.elektrosrot.cz.

Marcela Škardová

Budeme mít 
Domov důchodců?

Bláhově jsem se domníval, že
tak panoptikální divadlo, jaké nám
předvedli naši „drazí poslanci při
prezidentské volbě, již vícekrát
neuvidím. Jak hluboce jsem se
mýlil. Stačilo se zúčastnit projed-
návání územního řízení na výstav-
bu Domova důchodců v našem
městě. Dojem, který jsem si odne-
sl byl deprimující a výkony někte-
rých vystupujících nestravitelné. 

Aby bylo jasno. Já v žádném
případě nechci zpochybňovat
právo občanů na hájení svých práv
a majetků. Jen způsob, jakým se to
dělo, mi připadal nedůstojný, plný
mnohdy zbytečných právnických
kliček a často absurdních a těžko
dokazovatelných tvrzení. Srozu-
mitelnost jednání bylo záměrně
zahlcováno citací všech možných
i nemožných zákonů a vyhlášek
a dokazování podjatosti hejtma-
nem počínaje a pracovníky
Městského úřadu konče. Zajímavé
též bylo, jak mnohá vystoupení
byla doslovná, jak psaná přes
kopírák, nebo měla zcela náhodou
společného autora?

Zvláště dojemná byla starost
některých účinkujících o naše

blaho města, městské zeleně, život-
ního prostředí, inženýrských sítí,
způsobu parkování a tak dále a tak
podobně. Zvláště důvěryhodně to
vyznělo ve srovnání s jednáním
o obchvatu města. Stejné divadlo,
stejné argumenty, stejní herci. Že
tím hrozilo, že desítky lidí
v Mírové ulici v Litoli budou muset
snášet denně tisíce aut a praskání
svých domů, to bohudík nevyšlo.
Měli bychom se proto poučit
a neposlouchat falešné proroky.

Musíme doufat, že i tentokráte
zvítězí zdravý rozum, že stavbou
dotčení občané naleznou cestu ke
spravedlivé kompromisní dohodě.
Jinak město o stavbu Domova
důchodců přijde a poškozeni
budou především ti, kteří se nemo-
hou bránit, staří a nemocní obyva-
telé zámku. To je zahanbující před-
stava.

Nakonec musím vyslovit svůj
obdiv pracovnicím stavebního
úřadu a dalším účastníkům, kteří
zachovali klid a rozvahu a nene-
chali se vyprovokovat záměrně
vedenými invektivami některých
přítomných.

Václav Mrkvička
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A tohle jste viděli? I.
Někoho z vás možná zarazí

další příspěvek na téma veřejná
prostranství. Ale tentokráte jsem si
nemohl pomoci a musel se s vámi
o tu „krásu“ podělit. Tyto inspira-
tivní fotky, jak naložit s veřejným
prostranstvím za plotem své upra-
vené zahrádky, naleznete v Lomu.
Kromě stavební sutě, která v této
lokalitě není vůbec brána jako
odpad a která je prakticky všude,
zde naleznete i pěkně vyskládané
pytle s komunálním odpadem -

hned za garážemi. Jak vtipně vyře-
šit likvidaci staré WC mísy vám
poradí za domem č. 469. 

Přichází jaro a s ním čas na pro-
cházky. Lom není daleko a tak mne
napadlo vás pozvat na prohlídku
významného krajinného prvku,
který je cílem turistů v rámci nauč-
né stezky Lysá nad Labem - Čelá-
kovice. Třeba i vám tyto kreace
učarují. Jen doufám, že je nebude-
te napodobovat!
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Jarní rozcvička s rukavicemi,
aneb venku lépe chutná

Poněkud rozverný nadpis je
upoutávkou na dvě jarní brigády.
První bude v sobotu 8. 3. 2008 od
9 hodin na farské zahradě (sraz
před farou). Zde bude naším cílem
uklidit větší část zahrady po sta-
vebních pracích a složeném mate-
riálu, který sem byl uložen při
opravě kostela. Po úklidu bude
následovat výsadba ovocných stro-
mů do nově zakládaného sadu za
kostelem. Odměnou pro pracující
bude nejen svačina, ale i prohlídka
farské zahrady a netradiční pohle-
dy na kostel.

V rámci poznávání zámeckého

parku jsme po dohodě se zámec-
kým zahradníkem panem Kolář-
ským připravili další brigádu na
neděli 16. 3. 2008 také po 9 hodi-
ně (sraz u vrátnice zámku). Ten-
tokrát to bude likvidace náletových
keřů a stromů z louky u letního
kina. Odměna bude stylová - tábo-
rák s opékáním buřtů. 

Obě brigády se uskuteční za
příznivého počasí. S sebou vezmě-
te především dobrou náladu
a vhodné pracovní oblečení včetně
rukavic.

Za pracovní výbor 
Stanislav Svoboda

Za Lysou krásnější IX.
Jednoduché, ale efektní záhony

nalezneme na rohu Veleslavínovy
a Mánesovy ulice u domu č. 758.
Tentokrát mne nezaujaly běžné
letničky, ale skupina ibišků syr-
ských (Hibiscus syriacus), které
v srpnu a září svými fialovými
květy rozveselí ulici. Za povšim-
nutí stojí, jak keře pohledově kryjí
poněkud strohou stavbu garáže.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Sokol Lysá nad Labem 
vypisuje soutěž na téma:

Malování o Sokole
Všechna díla budou představena veřejnosti 
na výstavě ke 140. výročí založení Sokola v Lysé 
a to v Muzeu Bedřicha Hrozného 
od 1. června tohoto roku.

Propozice soutěže:
- formát obrázků A3
- kategorie

● děti do 12 let
● mládež do 17 let
● dospělí

- termín odevzdání v Sokole 
do 30. dubna tohoto roku

- 3 nejlepší autoři v každé 
kategorii obdrží hodnotné ceny

Těšíme se na Vaše obrázky!

gymnast ika

a t let ika

hry

slety

soutěže

kamarádi

legrace
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Co mě zaujalo
18. ledna se uskutečnila v pro-

storu bývalého kláštera, dnes
Státního okresního archivu, pre-
zentace bakalářských prací stu-
dentů Stavební fakulty ČVUT
v Praze. Formou urbanistických
studií čtyři studenti přiblížili své
názory na architektonická řešení
některých částí našeho města. 

Příjemným překvapením byla
nejen velká účast obyvatel města,
ale i fundovaná debata k přednese-
ným tématům. Úvodem ale nutno
zdůraznit, že se jednalo o subjek-
tivní a v některých částech zideali-
zovaný přístup, bez možnosti auto-
rů předběžně blíže prozkoumat
všechny souvislosti a možnosti
města. Což všichni též poctivě pře-
deslali. Přesto výsledek prezentace
prací byl pro budoucí řešení uve-
dených lokalit podnětný.

Dovolím si zde uvézt svůj, rov-
něž samozřejmě subjektivní názor
k jednotlivým studiím. Uvedu je
v pořadí, jak byla přednesena.

Slečna Hana Petráňová se zabý-
vala urbanistickou studií úpravy
Husova náměstí. Řešení navrhla ve
třech variantách. Ve všech uplatni-
la především živý vodní prvek,
úpravu povrchu náměstí a rekon-
strukci zeleně. Z první varianty
bych uvítal kruhovou fontánu

s okolní zelení a odpočinkovými
lavičkami. Umístění bych však
přesunul ze středu do severozápad-
ního koutu náměstí, aby zůstal
prostor pro obyvklá shromáždění.
Rovněž stupňovité dořešení přileh-
lého nároží stojí za uvážení.
Myslím si ale, že je žádoucí zacho-
vání Husovy bysty, městského
znaku a vánočního stromu.
Vhodná je zde pouze celková
rekonstrukce zeleně. Navíc bych
oddělil parkovací stání na jižní
straně náměstí středně vysokými,
stále zelenými keři. Mozaikovou
dlažbu bych ponechal, tu je třeba
jen předláždit. 

Student Jindřich Bareš se věno-
val využití bývalé Fruty.

Zde nejen mě zaujal návrh na
rozdělení celého areálu centrální
pěší zónou v ose pohledu na
Husovo náměstí. Autor se ale
v návrhu ne zcela jednoznačně
vypořádal s výsledkem ankety
z minulého roku. Mně ve studii
chyběl zejména bazén a kluziště,
s možností využití odpadního
tepla a vlastní studny. Lysá spolu
s Milovicemi bude mít v nedaleké
budoucnosti dvacet tisíc obyvatel
a do Lysé je to blíž než do
Benátek, proto bych o rentabilní
provoz neměl obavu.

Největšímu zájmu se těšil
návrh Ondřeje Perlingera na úpra-
vy v prostoru Stržiště. Je ovšem
otázkou, zda se najde stavebník,
který by si chtěl podle studie
postavit rodinný domek v soused-
ství frekventované křižovatky ulic
Sojovická a Stržiště. Dnes je zde
nezpevněné parkoviště pro cca 10
automobilů. To bych ponechal,
plochu parkoviště zpevnil a dopl-
nil vysokou i nízkou zeleň, která
by auta opticky zakryla. Další
návrh na úpravu a ozelenění
Stržiště, Braunovy ulice a Havlíč-
kova náměstí je vhodný a snadno
realizovatelný. Obtížně by však
byly prosaditelné úpravy fasád
zdejších rodinných domků. 

To by zřejmě narazilo na
nechuť majitelů k výměně oken
a dveří a k nemalým finančním
nákladům. Rovněž návrh z publi-
ka na změnu křižovatky v kruhový
objezd je trochu mimo realitu. Pro
nedostatek místa a nutnou výši
investice. Líto by mi bylo i již pro-
vedené zádlažby chodníků.

Poněkud méně sympatií si zís-
kal návrh Moniky Fruhbauerové
na zástavbu pozemků za drážním
podchodem. Z urbanistického hle-
diska je řešení jistě zajímavé, nere-
spektuje však hlavní požadavek

a potřebu města na získání dosta-
tečně kapacitního parkoviště, které
by umožnilo vytlačit přemíru par-
kujících automobilů z centra
města, zejména při výstavách.
Jistým problémem zástavbou
bytovými domy, který bude nutno
vzít v potaz, je i hluková zátěž
z frekventované tratě. 

Nevím kdo z vedení města
dával studentům typy na vhodné
lokality, které by bylo třeba řešit.
Mně tam především chyběla stu-
die na řešení málo přitažlivé, řekl
bych spíše odpudivé a komunikač-
ně nebezpečné Sojovické ulice, od
náměstí B. Hrozného po Stržiště
(já se tudy na kole jet neodvážím).
Na nedobrý stav této ulice jsem již
vícekráte v Listech upozorňoval.
Marně, nikomu se do obtížně řeši-
telného problému nechce. Je to
však špatná vizitka části města,
která patří do památkové zóny,
s překrásným výhledem na domi-
nantu kláštera. Možná, že by
někdo z konzultujících profesorů
ČVUT přitom poradil. Zatím se
zde zadláždily pouze chodníky.
Bohužel, jsou místy obtížně pou-
žitelné nejen pro maminky
s kočárky, ale i chodce.

Václav Mrkvička,
o.s. Lyský region

Ukázka ze školního časopisu OA Lysá nad Labem
V rámci výuky aplikované eko-

nomiky si skupina žáků 3. ročníku
letos vybrala jako předmět podni-
kání vydávání školního časopisu.
Toto je ukázka z posledního čísla:

Rozhovor se studentkou 
4. ročníku
1) Jaké je studium na OA?

Z mého hlediska je studium na
OA přiměřeně náročné. Ačkoliv
některé hodiny by stály za to nějak
zpestřit. Jsem moc ráda, že jsem se
dostala na tuto školu, měla jsem
možnost nahlédnout do nitra OA v
Mladé Boleslavi, která je známěj-
ší než místní škola, ale nemá indi-
viduální přístup ke studentům.
2) Co jsi zažila za ty 3 roky stu-
dia na OA?

Kromě pár „trapásků“ jsem
objevila staré a nové známé a pár
krutých chvilek. Spoustu nových
poznatků jsem získala na lyžař-
ském kurzu, při výměnných poby-
tech se zahraničními školami,
zajímavý projekt IDENTITA a při
praxi ve Francii.
3) Jak se chystáte na maturitní
ples? Jaké bude půlnoční pře-
kvapení?

Probíhají přípravy, je mnoho
zařizování. Chystáme pro Vás
pestrý program!

Půlnoční překvapení neprozra-
dím, nechte se překvapit.

Přijďte, uvidíte!
4) Kolik času věnuješ přípravě
na maturitu?

Kdybych řekla, že veškerý,

lhala bych.
5) Jak mezi sebou vycházíte?
Myslíš si ,že Váš třídní kolektiv
drží za „jedno“?

Ze začátku se vše jevilo bez
problému, ale opak byl pravdou. V
posledním roce jsme se všichni
„semkli“.

Jméno: Markéta
Příjmení: Sovová
Třída: 4. A
Jannis 3.B

Rozhovor se studentkou 
1. ročníku
1) Jaké je studium na OA?

Těžké.
2) Co jsi na OA zažila, za dobu
co jsi tu?

Samé učení.

3) Chystáš se na maturitní ples?
Ne.

4) Kolik času trávíš při přípravě
k učení?

Hodina / den.
5) Jaký je váš třídní kolektiv?

„Suprovej“.
6) Je váš kolektiv za jedno?

Ano a je bez problémů.
Jméno: Míša
Příjmení: nepřiznala
Třída:1.A
Monika 3.A
Poznámka redakce: Na tomto

srovnání je dokázáno, že studenti
prvních ročníků nemají zdaleka
tolik zkušeností a vyjadřovacích
schopností jako ve vyšších roční-
cích.

RNDr. I. Dvořáková

Rodina s dětmi 
koupí rodinný dům

do 4 mil. v Lysé nebo okolí.
tel.: 776 472 167

Mladí manželé 
koupí byt do 2 mil. v Lysé

nebo okolí.

tel.: 776 472 203
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Pro registrované pacienty 
těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

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

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách

Pá 14.3. MUDr. Čerňanská
So 15.3. MUDr. Matasová
Ne 16.3. MUDr. Matasová
Po 17.3. MUDr. Čerňanská
Út 18.3. MUDr. Matasová
St 19.3. MUDr. Chocholová
Čt 20.3. MUDr. Dáňová
Pá 21.3. MUDr. Matasová
So 22.3, MUDr. Dáňová
Ne 23.3. MUDr. Dáňová
Po 24.3. MUDr. Čerňanská
Út 25.3. MUDr. Matasová
St 26.3. MUDr. Chocholová
Čt 27.3. MUDr. Dáňová
Pá 28.3. MUDr. Dáňová
So 29.3. MUDr. Chocholová
Ne 30.3. MUDr. Chocholová

Březen 2008
Po 25.2. MUDr. Čerňanská
Út 26.2. MUDr. Matasová
St 27.2. MUDr. Chocholová
Čt 28.2. MUDr. Dáňová
Pá 29.2. MUDr. Dáňová
So 1.3. MUDr. Chocholová
Ne 2.3. MUDr. Chocholová
Po 3.3. MUDr. Čerňanská
Út 4.3. MUDr. Matasová
St 5.3. MUDr. Chocholová
Čt 6.3. MUDr. Dáňová
Pá 7.3. MUDr. Chocholová
So 8.3. MUDr. Čerňanská
Ne 9.3. MUDr. Čerňanská
Po 10.3. MUDr. Čerňanská
Út 11.3. MUDr. Matasová
St 12.3. MUDr. Chocholová
Čt 13.3. MUDr. Dáňová

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

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

pejsek, vhodný k dětem

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

do bytu, povahy klidné

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

ke starším lidem

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

ramentní, vhodná na zahradu

Kříženec welškorgi č. 87
- fena, stáří 4 roky, vhodná na

zahradu, hlídací

Kříženec teriéra č. 90
- pes, stáří 4 roky, hlídací, bázlivá

Lovecký ohař č. 109
- pes, stáří 2 roky, klidnější pova-

hy, vhodný na zahradu s vyso-
kým plotem

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

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hraba-
nov č.p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí. Můžete si je
přijít prohlédnout. Doba pro
návštěvy útulku je PO - ČT 8.00 -
13.00, PÁ 8.00-12.00 a každou
první sobotu v měsíci od 9.00 -
11.00 hodin.

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

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

Za odbor SM 
Alena Durdanová

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Mezinárodní společnost hledá pro rozšíření svého týmu
zprostředkovatele finančních  půjček z okresů 

Kutná Hora, Kolín, Nymburk

B l i ž š í  i n f o : 6 0 3  5 7 3  9 8 0

Při sjednání povinného ručení nebo
havarijního pojištění JEDINĚ

v kanceláři v Lysé nad Labem Vám
poskytneme speciální slevu!

Akce trvá do 31. 3. 2008
Využijte této možnosti a přijďte se informovat

do naší kanceláře v Lysé nad Labem
Masarykova ul. 1102 - v budově 

pečovatelské služby. 
Tel. 605 118 844, 605 281 026

Mimořádná 
slevová akce
na pojištění vozidel 

až 15 %

CMC Graduate School 
of Business o.p.s.
Čelákovice

hledá kandidáty na uvedené pozice, splňující tyto požadavky:

RECEPČNÍ
- na HPP - aktivní znalost AJ - příjemné vystupování 
- komunikativnost - časová flexibilita

RECEPČNÍ - BRIGÁDA
- aktivní znalost AJ - příjemné vystupování 
- časová přizpůsobivost - 

KUCHAŘKA
- vyučena v oboru

POKOJSKÁ
Nástup možný ihned!
Iva Vondráková, tel.: +420 326 999 240, mobil: +420 602 775 744, ivondrakova@cmc.cz
CMC Residence & Conference Inn, nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice
www. hotel.cmc.cz
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LDT Hryzely
Ve své jubilejní sezoně jistě

překvapí tento posázavský dětský
tábor své mladé návštěvníky opět
něčím novým. Program je připra-
vován zkušenými pracovníky tak,
aby zaujal všechny zúčastněné
děti. V letošním prvním běhu při
celotáborové hře prožijí „Indián-
ské léto“. Kromě svého normální-
ho ubytování v chatkách či v pod-
sadových stanech si budou moci
zájemci vyzkoušet například
i pobyt v indiánském týpí. Ve dru-
hém běhu zažijí dobrodružství
spolu s družinou Robina Hooda
a námětem táborové hry třetího
běhu je známý televizní seriál
Ztraceni. Také letos budou progra-
my zpestřeny nějakým překvape-
ním. V minulosti to byli parašu-
tisté, hasiči, policejní psovodi, ale
i ochránci dravých ptáků, mistr
světa v ovládání bičů Pavel
Votápek, kouzelník či skupina his-
torického šermu. I „živá“ vystou-
pení hudebníků zde byla, klasické
disko je zejména pro starší děti
samozřejmostí.

Kromě soutěží v rámci táboro-
vých her si děti užijí hlavně krás-
né přírody při dalším hraní
a pohybu. Kromě sportovního
vyžití na venkovních hřištích
(kopaná, volejbal, basketbal) mají
možnost si zahrát i venkovní
šachy či v kryté hale florbal a stol-
ní tenis. Při nepříznivém počasí
mají děti k hrám ještě k dispozici
velkou klubovnu či krytou terasu.
V teplech jistě osvěží táborový

bazén. Tábor leží v lesním údolí
s protékajícím potůčkem.

Strava je klasická, 5x denně.
Nezapomínáme na čerstvou zele-
ninu, ovoce ani mléčné výrobky.
Pitný režim je samozřejmostí.
Jídelníčky připravujeme s ohle-
dem na chutě dětí i na základě
anket mezi účastníky. Tábora se
mohou účastnit i děti s mírným
zdravotním omezením. Již čtvr-
tým rokem se např. zúčastňují
i děti s bezlepkovou dietou (letos
je jejich pobyt soustředěn do 1.
a 3. běhu).

Prostě tábor je připraven uvítat
od předškoláků schopných vydr-
žet několik dnů bez maminky až
po odrůstající školáky. Hlavním
smyslem jejich pobytu je rozvíjet
jejich samostatnost, ale i být čle-
nem „týmu“ jdoucím za společ-
ným cílem, co nejlépe uspět
v soutěžení s ostatními.

Termíny dětské rekreace v roce
2008:
1. běh 29.6. - 12.7. Indiánské léto
HV Pavel Céza, Radek Vondráček
2. běh 13.7. - 26.7. Robin Hood
HV Ing. Šárka Jedličková
3. běh 27.7. - 9.8. Ztraceni HV
Marek Vondráček

Cena pobytu 3 960 Kč. Na
pobyt lze získat příspěvek (za-
městnavatel rodičů, sociální odbor
MěÚ). Možnost dohody o rozlo-
žení platby. Bereme i děti s mír-
ným zdravotním omezením, pobyt
dětí s bezlepkovou dietou je sou-
středěn do 1. a 3. běhu.

Informace a přihlášky:
LDT Hryzely o.s., náměstí TGM
38, P.O.BOX 1, 289 11 Pečky
Tel./fax: 321 785 486
Mobil: 603 731 137, 602 818 808,
608 353 883
e-mail: LDT.Hryzely@quick.cz
www.ldt-hryzely.cz

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
PŘESTAŇTE HUBNOUT! ZHUBNĚTE! NEVÍTE JAK?

S NÁMI HUBNETE POMALU, ALE JISTĚ… 
JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT DO KURZU

SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY VEDENÝM ZKUŠEMÝMI
LEKTORKAMI SPOLEČNOSTI STOB.

KONTAKT: WWW.CLUBBOUBELKA.CZ
TEL. 325 552 333, 775 246 033, 737 032 526
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Sportovní aerobik
V neděli 27. ledna jsme se

v Sokolovně zapotily s hostující
cvičitelkou, trenérkou mistryň
světa ve sportovním aerobiku
2007 Veronikou Vrzbovou. Akce
se zúčastnilo 16 aerobiček. První
hodina patřila dance aerobiku
a ačkoliv, podle slov cvičitelky, se
jednalo o těžkou sestavu, naše cvi-
čenky ji bez problému zvládly na
výbornou, skvěle se pobavily
a udělaly něco pro své zdraví
i dobrý pocit. Dokonce jsme si
závěrečnou choreografii zatančily

na skladbu, se kterou Veroničiny
svěřenkyně vyhrály světový titul.
Zájemci si mohli zakoupit spor-
tovní oblečení značky Touche. 

Příští akci plánujeme na 12.
dubna 2008 opět s hostující cviči-
telkou, tentokrát Ivetou Karbulo-
vou, profi instruktorkou ze Dvora
Králové n. L. 

Těšíme se na Vás na našich pra-
videlných hodinách (pondělí,
úterý, středa od 19.00 hod.).

cv. Veronika Šimková

ROZPIS AEROBIKU 
na březen 2008 

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

Datum Kdo cvičí? Co Vás čeká?

Středa 2.1.2008 Verča mix aerobik+overball

Pondělí 7.1.2008 Lůca dance aerobik
Úterý 8.1.2008 Petra step aerobik
Středa 9.1.2008 Verča mix aerobik

Pondělí 14.1.2008 Lůca step aerobik
Úterý 15.1.2008 Petra P-class
Středa 16.1.2008 Verča dance aerobik+overball

Pondělí 21.1.2008 Lůca body styling 
Úterý 22.1.2008 Petra dance aerobik
Středa 23.1.2008 Verča step aerobik

Pondělí 28.1.2008 Lůca dance aerobik
Úterý 29.1.2008 Petra mix aerobik+overball
Středa 30.1.2008 Verča mix aerobik+činky

Těší se na Vás cvičitelky
Lucka - pondělí: 723 33 70 36, swindler@seznam.cz, 

Petra - úterý: 737 96 25 13, petra.juzova@centrum.cz, 
Veronika - středa: 605 73 94 61, weronic@seznam.cz)

Prodej krbového a palivového dřeva
(možno štípaného) měkké dřevo od 570,- Kč/ms
tvrdé dřevo od 800,- Kč/ms doprava do 10 km

zdarma

Z a h r a d n i c t v í  A l b a f l o r  S e d l č á n k y  1
tel.: 608 352 197, 326 994 546

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady

vyhlašuje pro klienty terénních sociálních služeb, kluby důchodců,
domovy důchodců a pro ostatní seniory jednotlivce

IX. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů

- pro radost a potěšení
Ruční práce, které jste vytvořili tuto zimu z různých druhů 

materiálů i různými technikami, jako například vyšívání, háčko-
vání, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. budou 
prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci
výstavy Senior- Handicap: aktivní život 2008, která se uskuteční 

ve dnech 24. -27. 4. 2008
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 25. 4. 2008

v rámci slavnostního odpoledne s kulturním programem 
v prostorách výstaviště.

Přihlášky do soutěže a své výrobky můžete předat 
do 25. 3. 2008 

na adresu: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady
o.p.s., středisko Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, 
č. tel. 325 551 353, 775 760 777 nebo rovněž v Milovicích, 

Příčná 194, č. tel. 325 577 290.
Abychom předešli záměně prací, je třeba označit výrobky štít-

kem se jménem, bydlištěm a rokem narození tak, aby jej nebylo
možno z práce odstranit (přišít, přilepit apod). 

Přeji Vám mnoho zajímavých nápadů a těším se na Vaši účast
a na Vaše práce.

Za organizátory soutěže
Věra Součková

Klub českých turistů Lysá n. L. informuje o pořádání 

tradičního dětského letního tábora

ŠUMAVA 2008
v termínech:

I. běh 30. 6. až 17. 7. - 18 dnů
II. běh 17. 7. až  3. 8. - 18 dnů

III. běh pro rodiče s dětmi a ostatní 
od 3. 8. do 16. 8. 2008

DLT je umístěn v tábořišti Radešov u Rejštejna v překrásném
přírodním prostředí na haranici Šumavského národního parku.

Kontaktní adresa - Blažek František, Okružní 1492,
Lysá n.L. tel.: 602 624 593, 721 704 500, 

e-mail: blazekfra@atlas.cz



Vzpomínky z mládí na Sokol

Po první světové válce se napl-
nila v nové Československé
republice slavná Tyršova idea
a vznikl Sokol. V každém městě
a v mnoha vesnicích byly postave-
ny sokolovny a národ začal cvičit.
Sokolovna byla postavena
i v Lysé. Bohužel nikdy později
nedošlo k jejímu zvětšení, ale
naše stará sokolovna se stala
tělocvičným i kulturním středis-
kem pro celé město. Bylo mnoho
dobrovolných cvičitelů, kteří
pečovali o žactvo, dorost i dospě-
lé. Byly pořádány akademie,
různé průvody při městských
oslavách, bylo postaveno kino
Sokol a v roce 1928, po zbourání
starého panského dvora, bylo

postaveno nové letní cvičiště. Zde
byla v létě pořádána různá
vystoupení a Sokol žil.

Ve třicátých letech byl náčelní-
kem jednoty zvolen mladý Viktor
Heller. Začala nová epocha pro
lyský Sokol. Viktorovi nestačila
pouze tělocvičná činnost, a proto
založil odbor lehké atletiky, lední-
ho hokeje a košíkové. Hrála se
i odbíjená a stolní tenis. Letní cvi-
čiště se stalo využívaným středis-
kem. Lehcí atletici zde v týdnu
měli tréninky a o sobotách a nedě-
lích byly pořádány závody. Byl
také založen „Běh zámeckou
zahradou“, který se koná dodnes
a je populární. V roce 1947 zde
zvítězil Emil Zátopek. 

Lehkoatletické závody na let-
ním cvičišti měly vždy pěknou
návštěvu a diváci mohli při závo-
dech sledovat atlety z různých
měst, jako ze Staré Boleslavi,
Benátek a dalších. Vrcholem
sezóny byl start pražské Sparty.
Samozřejmě lyští atleti hostovali
i v různých městech, úspěšný byl
start v Jičíně. Mám-li jmenovat
některé atlety, byl to např. Toník

Najman v běhu a skocích,
V. Gleindek vrh koulí, J. Koleška
oštěp, Karel Fišer disk, F. Petrášek
skok o tyči a další, všichni byli
dobří, letní cvičiště výborně žilo.

Když přišla zima, nastala hoke-
jová sezóna. Nebylo to však jed-
noduché. Dobrovolníci museli
postavit z prken mantinely kolem
hřiště, a když začal mráz, muselo
se v noci stříkat, ve dne pak led
udržovat a uklízet. Hokej v Lysé
měl dobrou úroveň, tehdy se ještě
netrénovalo, na to nebyl v týdnu
čas, ale každou sobotu nebo nedě-
li přicházelo několik stovek divá-
ků hráče povzbudit a tím se
i pobavit.

Tehdy se nehrálo nějaké mist-
rovství, všechny zápasy byly přá-
telské. Zajížděli jsme i na hřiště
soupeřů a většinou jsme vítězili.
Když se nehrál hokej, bylo kluziš-
tě k dispozici buslařské veřejnosti.
Na hřišti bylo osvětlení, a tak se
hrálo a bruslilo i večer. V Lysé se
bruslilo také „Na Kruhovce“,
i zde se hrál hokej pod hlavičkou
BVK a místní derby bylo vždy
napínavé.

Na cvičišti byla hned při zalo-
žení v roce 1928 postavena velká
dřevěná šatna, kde bylo oddělení
pro ženy a muže zvlášť a upro-
střed byla velká místnost jako
nářaďovna s velkým využitím.
V zimě se zde prodával teplý čaj.
Vstup na kluziště i hokej byl zdar-
ma. Když byl Sokol v padesátých
letech odstaven, letní cvičiště
zpustlo, šatny někdo zapálil a byl
konec. Jen dodávám, že všichni
závodníci, atleti, hráči hokeje
a dobrovolníci pomocníci a údrž-

báři pracovali a závodili zdarma.
Dnes je to trochu jiné.

Odbor košíkové založil Viktor
tak, že pozval z Nymburka něko-
lik hráčů. V Nymburce se vždy
hrála a dodnes hraje výborná
košíková a ti nás tuto zajímavou
hru naučili. Hrálo se v tělocvičně
i na letním cvičišti, konaly se
zájezdy do jiných měst, činnost
byla také výborná.

Němci za války Sokol zrušili
a byl konec. Nezrušili však DTJ -
dělnická tělocvičná jednota.

Když sokolové postavili letní
cvičiště, sociální demokraté, kte-
rým DTJ patřilo, postavili hned za
zdí sokolského cvičiště svoje letní
cvičiště (v zimě cvičili v tělocvič-
ně ve staré škole). Byli jsme tedy
sousedé a spolupráce byla právě
za války dobrá. Po zrušení Sokola
zorganizoval Viktor Heller ve spo-
lupráci s DTJ to, že sokolští koší-
káři přešli jako do DTJ a činnost
košíkářů vlastně pokračovala dál.
V této době bylo pořádáno mist-
rovství DTJ pro celý Protektorát
a Lysáci se zúčastnili. Hrálo se na
Žižkově v bývalé sokolovně.
Turnaj se hrál vylučovacím způ-
sobem a DTJ /Sokol Lysá se pro-
bojoval do semifinále. O postup
do finále se hrálo s DTJ Brno. Byl
to těžký soupeř, ale Lysá, i když
těsně, zvítězila. Ve finále nás však
porazilo Kladno - Kročehlavy, ale
druhé místo byl velký úspěch.

To všechno však odnes čas.
Místo letního cvičiště Sokola je
dnes park a obchodní dům, místo
cvičiště DTJ stojí hasičská zbroj-
nice.

Kol-
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