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V dnešním čísle najdete:

● Informace pro pořadatele
kultur. akcí - str. 3

● Nový územní plán - str. 3
● 130 let hasičů - str. 7
● Květinové slavnosti 

- str. 7
● Představujeme - str. 11
● Dětský den - str. 27, 30
● Memoriál Jiřího Vejlupka

- veslování - str. 30

Ceres

Pranostiky
● Květnové mrazy nahání

slzy.

● Měsíc máj - koňům seno 
a na pec sám.

● Sv. Florián nosí někdy 
strakatou čepici (4.5.)

● Pankrác, Servác,
Bonifác - studení bratři
přinesou chladna,
jak se patří 
(12., 13., 14.5.)

Vzpomínání na generála Přikryla
Pamětníci porevolučního obdo-

bí po skončení II. světové války si
jistě vzpomenou na velkou osob-
nost společenského a veřejného
života v našem
městě a významné-
ho člena lyské
sokolské jednoty, na
tehdejšího velitele
vojenského výcvi-
kového tábora
v Milovicích, bri-
gádního generála
br. Vladimíra Při-
kryla.

Letos 14. června
si připomínáme
výročí 40. let od
jeho úmrtí. Generál
Přikryl náleží ke
generaci našeho
národa, jejíž život
i další osudy pozna-
menala 1. světová
válka. Jako přísluš-
ník čs. legií v Rusku
se zúčastnil zápasu,
ve kterém se rodilo
naše obnovené
národní a státní
vědomí.

V údobí první republiky zastá-
val různé funkce, naposledy byl
přednostou referátu školské skupi-
ny 5. oddělení hlavního štábu Čs.
branné moci. 29. 3. 1940 odchází
do zahraničí a během II. světové
války bojoval v řadách čsl. zahra-
niční armády, jak na západní, tak
na východní frontě.

Shodou okolností přežil nejen
tyto heroické zápasy, ale i žaláře
v období padesátých let, neboť ve
třech vykonstruovaných proce-
sech byl totiž odsouzen celkem
k devíti letům a pěti měsícům
odnětí svobody a degradován do
hodnosti vojína.

Po propuštění z výkonu trestu
pracoval postupně jako dělník
v polabské Frutě Nymburk a jako
noční hlídač ve Středočeských
dřevařských podnicích v Křinci.

Ačkoliv byl v roce 1964 rehabi-
litován, umírá s podlomeným
zdravím 14. června 1968 téměř
v zapomenutí, neboť byla snaha
tehdejšího komunistického režimu

jeho jméno vymazat z naší novo-
dobé historie.

U příležitosti 46. výročí ukon-
čení II. světové války dne 8. květ-

na 1991 mu byl rozkazem prezi-
denta republiky Václava Havla
propůjčen řád M. R. Štefánika 
III. třídy In memoriam.

Pro lyské sokolstvo je jeho
osoba spojována s mimořádnou

podporou a materiální pomocí při
poválečné obnově naší jednoty, při
organizování letních táborů pro
naše žactvo a dorost v Doksech

a Starých Splavech
v letech 1946 a 1947
a zejména při zabez-
pečování příprav
a vlastního konání
slavného župního
sletu v zámeckém
parku v roce 1948.

Proto jsme při
sokolském zájezdu
v roce 1995 na
plzeňské slavnosti
k výročí 700 let
města a 50 let od
konce II. světové
války uctili na plzeň-
ském hřbitově vzpo-
mínkou na br.
Přikryla položením
kytice na jeho hrobě.

Na závěr, kdo má
zájem o pochopení
údobí padesátých let,
nechť si přečte jeho
knihu „Za vlády
tmy“ (ukázka z této
knihy na str. 11).

Bude ji číst jedním dechem
a užasne, co všechno se vešlo do
jednoho lidského života.

Čest jeho památce!

V. Černohorský

Městský úřad Lysá nad Labem ve spolupráci 
se Svazem bojovníků za svobodu, s TJ Sokol 

a Klubem důchodců

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV

OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

8. května 2008 v 9.00 hodin

Sraz před městským hřbitovem
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2. zasedání zastupitelstva města
se konalo 26. 3. 2008. Zastupitelé byli
pozváni o půl hodiny dříve, aby se
v obrazové prezentaci Spolku rodáků
a přátel města mohli podívat, jak toto
sdružení obohacuje kulturní život
města. Po oficiálním zahájení v 17
hodin pan starosta informoval o navr-
ženém programu o 25 bodech. Ing.
Gregor navrhl, že by se měly projedná-
vat i další body, které zajímají občany:
parkování, Fruta, Domov důchodců.
Po starostově vysvětlení uzavřel tuto
část p. Mgr. Fajmon - do programu se
může dát pouze ta věc, ve které je co
k rozhodování. Pokud tam není nic
k hlasování, je vhodné tyto věci řešit
v diskusi k obecným záležitostem.
Následně byl program schválen tak,
jak byl původně navržen.

V prvním bloku 5 bodů se přidělo-
valy finanční příspěvky a všichni
zastupitelé navržené částky podpořili:
Spolku rodáků 18 tis. Kč na X.Lyský
Montmartre, 70 tis. Kč na XII. Šporko-
vy slavnosti a 18 tis. Kč na Zahájení
adventu. Následovalo 37 tis. Kč Ing.
Svobodovi na cyklus kulturních akcí
Polabské variace. Z Fondu rozvoje
bydlení zastupitelé rozdělili 480 tis. Kč
mezi 7 žadatelů, z nichž poslední -
společenství vlastníků č.p. 800 - si půj-
čilo 270 tis. Kč. Sportovní organizace,
pracující s dětmi do 18 let, získaly
dotace v celkové výši 750 tis. Kč
a obdobně společenské organizace 200
tis. Kč.

Oživení přinesl šestý bod progra-
mu, v němž se jednalo o rozdělení hos-
podářského výsledku příspěvkovým
organizacím. V MŠ Čtyřlístek byla
hospodářským výsledkem ztráta 37 tis.
Kč, vzniklá v důsledku chybné kalku-
lace - vyplacení odměn zaměstnancům
v závěru roku, kdy provozní prostřed-
ky a fond odměn nestačily pokrýt
mzdy. Po diskusi se zastupitelé shodli
na tom, že závěr bude následovat až po
provedeném interním auditu v průběhu
dubna. 

Z dalšího velmi obsáhlého bloku 17
bodů pozemkových věcí a věcných
břemen vybírám pouze bod č. 9, kde
byl projednáván ceník náhrad za zříze-
ní věcného břemene a omezení užívání
nemovitostí pro právnické osoby.
Původně stanovená cena 500 Kč za
běžný metr, schválená zastupitelstvem
23. 10. 2007, se ukázala jako brzda při
výstavbě inženýrských sítí. Dodavatelé
sítí stavěli všude jinde v okolí, ale
v Lysé ne. Proto odbor správy majetku
a investic provedl průzkum cen v okolí
a navrhl ceník srovnatelný jako v okol-
ních městech. Výše náhrady se snížila
na 300 Kč za bm, mimo město bude
jen za 100 Kč/bm. Zastupitelé podpoři-
li nový ceník všemi hlasy, aby se
výstavba sítí znovu „pohnula“. Podle
nového ceníku budou znovu přehodno-
ceny všechny smlouvy, schválené
zastupitelstvem, ale nepotvrzené doda-
vateli sítí právě kvůli finančním poža-
davkům města. Zajímavým bodem
z tohoto bloku byl schválený pronájem

obecních pozemků o výměře asi 
8 tis. m2 v blízkosti školního hřiště ZŠ
Komenského. Na pozemcích vybuduje
občanské sdružení, zastoupené předse-
dou p.Romanem Pechem, minigolfové
hřiště včetně sociálního zázemí a par-
koviště. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na 10 let s možností prodloužení
na dalších 10 let.

V bodu č. 22 zastupitelstvo vyslovi-
lo souhlas s přípravou projektu
Výstavba a rekonstrukce stokových
systémů ve Městě Lysá nad Labem
v rámci Operačního programu Životní-
ho prostředí, Prioritní osa 1 - Zlep-
šování vodohospodářské infrastruktury
a zavázalo se zabezpečit spolufinanco-
vání projektu dle podmínek stanove-
ných poskytovatelem dotace. V dalším
bodu se projednávala úprava obecně
závazné vyhlášky o poplatcích, kon-
krétně části týkající se poplatku ze
vstupného. Loni zvýšený poplatek z 10
na 15 % přinesl zvýšený příliv peněz
do pokladny města, ale jako důležitější
se řadě zastupitelů jeví další zlepšová-
ní vztahů mezi městem a Výstavištěm.
V diskusi poukázal Ing. Otava na to, že
ČD a Výstaviště se vzájemně propagu-
jí a tato spolupráce je oboustranně
výhodná. Proto navrhl sazbu vrátit zpět
na 10 %. Pan Houštecký dodal, že je
opravdu nutno s Výstavištěm jednat
o spolupráci, pak z jednání udělat urči-
té závěry a teprve poté předložit návrh
ZM. Návrh na snížení neprošel a sazba
poplatku tedy zůstává na 15 %.
Součástí materiálu bylo i vyúčtování
nákladů za likvidaci komunálního
odpadu za rok 2007. Pan Mgr.Fajmon
poukázal na rostoucí náklady na
odstranění velkoobjemových kontejne-
rů, které činí 1,9 mil. Kč a celkové
náklady 4,7 mil. Kč. Domnívá se, že to
je špatně a mělo by se to začít omezo-
vat, jelikož velkoobjemové kontejnery
činí 35 % nákladů.

Posledním bodem ke schválení byla
změna člena kontrolního výboru. Pan
Pavel Toman (navržený za KSČM) se
z pracovních a zdravotních důvodů
nemohl věnovat úkolům jak náleží,
a proto ho uvedená strana navrhla
odvolat a nahradit Ing. Milanem Bará-
kem. Návrh podpořilo 7 hlasů, 7 se
zdrželo, 1 proti - návrh nebyl schválen.

Po dvou informativních zprávách se
rozproudila diskuse k obecním záleži-
tostem, tentokráte velmi obsáhlá.
O úvod se postaral Ing. Gregor s oblí-
beným tématem - zástavba Fruty. Bylo
dohodnuto, že k navrženým smlouvám
s firmou MS Development se sejde
pracovní jednání zastupitelstva. Pan
MVDr. Kořínek přednesl příspěvek,
v němž se dotkl celé řady témat: úrov-
ně kultury ve městě, parkování, zástav-
ba Fruty, problémy kolem stavby
Domova důchodců, obchvat města.
Mnohé z myšlenek byly použity
v titulním článku březnových Listů.
Z dalších vystoupení jiných zastupite-
lů: čistota města versus „pejskaři“,
oprava cesty v parku mezi sochami 12
měsíců, vlekoucí se oprava WC na

nádraží, špatná úroveň služeb pošty
atd.

V bloku interpelací požádal pan
Houštecký o informaci, zda bude
radou města určen odbor, který bude
zajišťovat a projednávat výstavbu
v lokalitě Drážkách stejným způso-
bem, jako byla zajištěna výstavba
v lokalitě Třešňovka. Po schválení
usnesení pan starosta poděkoval pří-
tomným a zasedání ukončil.

7. jednání rady města se konalo 
1. 4. 2008. Hned první bod byl časově
docela náročný, protože se rada města
znovu vrátila k podmínkám zveřejně-
ného záměru na prodej pozemků býva-
lé Fruty. Jako hosté byli přítomni
zástupci společnosti MS Development.
Po konzultaci s jejich právníky a po
kontrole právníkem města bude zveřej-
něno doplněné znění záměru, které
bude z právního hlediska nenapadnu-
telné. V druhém bodu bylo schváleno
propůjčení letní scény Romskému
sdružení občanů, které zde 16. 8. 2008
uspořádá již VIII. ročník hudebního
festivalu. V bodu č. 3 rada vzala na
vědomí nabídku pana Stárka, že pře-
vezme kompletní provozování smuteč-
ní obřadní síně. Vzhledem k tomu, že
s dosavadním provozovatelem panem
Pšeničkou je uzavřena smlouva na
dobu neurčitou a nejsou vážné připo-
mínky, neshledala rada města důvody
ke změně. V dalším bodu rada města
schválila druhou etapu obnovy zeleně
v Jedličkově sídlišti, letos by se měl
dostat na pořad vnitroblok C. V bodu 
č. 5 se jednalo o nákupu kompostérů
pro zpracování domovního biologické-
ho odpadu. Po kladném přijetí občany
v minulém roce se bude pokračovat,
jen je třeba dořešit otázku financování
- opět se předpokládá příspěvek města
50 tis. Kč.

Po bloku 6 bodů, týkajících se
pozemků, bytů a věcných břemen, rada
jednala o nabídkách strojního čištění
ulic. Vítězem veřejné zakázky se stala
firma A.S.A. Praha, jíž byla odsouhla-
sena cena 0,70 Kč/m2 bez DPH.

V bodech č. 15 a16 rada posuzova-
la nabídky na výměnu oken v mateř-
ských školách Čtyřlístek a Mašinka.
Pan starosta byl radou pověřen závě-
rečným jednáním s firmou Baroch-
okna o ceně, aby rozpočtem schválené
částky nebyly překročeny. V dalším
bodu se posuzovala veřejná zakázka na
zpracování generelu cyklostezek v ka-
tastru města. Ze tří nabídek byly dvě
cenově velmi blízko, ale rada dala
přednost Ing. arch. Janu Ritterovi
z Nymburka, který má ty nejlepší před-
poklady a potřebné znalosti k řešení
zadání. Dílo za 190 tis. Kč zpracuje
ještě letos, pokud se v rozpočtu města
najdou potřebné finance. V bodu č. 17
se projednávala zakázka na opravu
podlah ve 4 učebnách v ZŠ Hrozného.
Ze tří oslovených firem odpověděla
pouze firma p. Stříbrného, která zakáz-
ku za 309 tis. Kč také provede.

V bodech č. 21 a 22 rada města

schválila obměnu 1/3 vozového parku
úřadu. Nejstarší vozidlo, Fabia Kombi,
bude koncem dubna prodáno zájemci,
který nabídl nejvyšší cenu. Novým
vozidlem se stane Škoda Roomster 1,2
HTP. Ze tří došlých nabídek rada
vybrala místní firmu Auto Tichý, která
nabídla nejnižší cenu a jako bonus
sadu zimních kol zdarma.

Bod č. 23 obsahoval zatím nejdelší
podkladový materiál. Pan Sedláček
předložil 49-stránkovou zprávu „Plá-
nování a řízení investiční výstavby“,
která velmi detailně danou tématiku
zpracovává. Po jeho úvodním slovu
proběhla dlouhá diskuse na téma zadá-
vání projektů a kontrola správnosti při
jejich přebírání a na téma projekt
Masarykovy ulice. Materiál rada nako-
nec neschválila.

Také body č. 24 a 25 se týkaly
Masarykovy ulice, resp. její rekon-
strukce. V prvním z nich se vybíral
technický dozor stavby. Ze tří došlých
nabídek rada zvolila nabídku pana
Jaroslava Kotyšky, která byla cenově
nejpřijatelnější (373 tis. Kč). Zároveň
se pan Kotyška osvědčil v řadě inves-
tičních akcí v minulých letech. Stejné
důvody vedly radu v dalším bodu
k tomu, aby při zajištění podkladů
k rekonstrukci Masarykovy ulice
vybrala rovněž pana Kotyšku. 

V bodu č. 27 byl schválen návrh na
obnovu lesa na Mršníku, zabezpečení
výsadby a následné podání žádosti pro
získání dotace na obnovu lesa. Akce by
měla navázat na probíhající čištění ryb-
níčku v Litoli u Dallasu. Daším bodem
bylo schválení tisku brožury „Barokní
krajina v okolí Lysé nad Labem“.
Zakázku za 60 tis. Kč získala Janova
dílna z Třebestovic. Pokud město získá
dotaci od Středočeského kraje, vytisk-
nou 2 tis. výtisků. Posledním bodem ke
schválení byl pronájem Husova
náměstí panu Tříškovi ve dnech 17. -
23. 6., který již tradičně přijede s atrak-
cemi na Svatojánskou pouť. Žádné
zařízení nebude kotveno do dlažby
a provozovatel zajistí 3 mobilní WC.
Dodržení podmínek bude jištěno kaucí
ve výši 10 tis. Kč.

Na úplný závěr pan starosta infor-
moval o získaných dotacích, mezi
nimiž vede 490 tis. Kč na záchranný
člun pro hasiče.

8. jednání rady města se konalo 
15. 4. 2008. Počtem 48 jednacích bodů
byl ustaven nový rekord a tomu odpo-
vídala i časová náročnost jednání.
Vzhledem k rozsahu článku předklá-
dám tedy jen určitý výběr.

V prvním bodu rada schválila
výměnu hlavních silových napájecích
kabelů v ZŠ Komenského (pavilony A,
B, C, G) a v letním kině. Zakázku za
240 tis. Kč získala firma Jarmil Brož -
Elektroservis. V bodu č. 4 se rada
obsáhle zabývala nastavením obecně
platných kritérií pro dodávky staveb-
ních prací na zakázky města. Po disku-
si rada vybrala 4 kritéria a jejich váhu:
cena 50 %, záruční podmínky 30 %,

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



termín dokončení 10 %, platební pod-
mínky 10 %. Zpracování nabídek
a jejich hodnocení provede odbor
pomocí uvedených kritérií, takže rada
bude mít dostatek porovnatelných
údajů pro konečné rozhodnutí.

Pátý bod byl věnován problematice
parkování. Na veřejnou zakázku -
zpracování studie parkování došly do
stanoveného termínu 3 nabídky. Na
jednání rady byla dodána i čtvrtá, a jak
se podle podacího razítka ukázalo,
byla odeslána také v termínu. Proto
rada bude vybírat příště ze 4 nabídek.

Po velmi obsáhlém bloku 14 bodů,
týkajících se pozemků, bytových
a nebytových prostor a věcných bře-
men, se přesuneme k bodu č. 23,
v němž se posuzovaly nabídky na
veřejnou zakázku na rekonstrukci
dlažby v přízemí ZŠ Hrozného č.p.
1318 (staronová škola). Zakázku za
144 tis. Kč získala firma BK Služby
Praha 3, jejíž provozovnu v Lysé vede
pan Brynych. Další zakázku města
v hodnotě 78 tis. Kč, osvětlení skate-
boardového hřiště v Komenského ulici,
získala firma pana Bílka. 

V dalších 3 bodech se posuzovaly

žádosti o finanční příspěvky. Naprázd-
no vyšel Ing. Svoboda s akcí „Slav-
nosti Labe VII“, stejně jako Klub
vojenských důchodců s „Přeborem ve
střelbě“. Úspěch zaznamenala SOŠ
a SOU na Stržišti, která připraví módní
přehlídku celoročních prací žáků
s příspěvkem města ve výši 10 tis. Kč.

V bodu č. 28 rada projednala dub-
nový zápis z kulturní a školské komise.
Zajímavým návrhem je instalace infor-
mačního systému na hřbitově. Do
poloviny června by komise měla před-
ložit seznam významných pohřbených
a následně se připraví návrh informač-
ní tabule. Odezvu naopak neměl nápad
komise, aby se prostory muzea B.
Hrozného upravily pro konání akcí
klubového typu.

Body č. 30 až 32 byly věnovány
opravám kulturních památek. Středo-
český kraj poskytl městu dotaci na res-
taurování soch a váz ze zámeckého
parku: severní a jižní Sfingu restauruje
ak.sochař O.Pospíchal za 152 tis. Kč, 
2 vázy a sochy Podzim a Zima - ak.
sochař V. Adamec za 330 tis. Kč, 9 váz
- ak. sochař J. Kačer za 540 tis. Kč.
Město poskytne Jednotě, SD Nym-
burk, částku 100 tis. Kč z Programu

regenerace a 90 tis. Kč z rozpočtu
města, Římskokatolické farnosti 130 +
40 tis. Kč a Farnímu sboru Českobratr-
ské církve evangelické 30 + 40 tis. Kč.
Zámeckou zeď - část od vrátnice ke
vstupu do archivu - opraví firma p.
Frňky z Frýdku-Místku za 295 tis. Kč.

Obsáhlou diskusi vyvolal bod č.38,
kde se projednával další materiál pana
Sedláčka o dodržování zákonů v oblas-
ti investiční výstavby. Z diskuse vyply-
nul úkol pro tajemníka, aby ve spolu-
práci s právníkem města JUDr. Dráb-
kem připravili návrhy smluv na činnost
technického (stavebního) dozoru inves-
tora a koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Příznivě byl radními přijat bod 
č. 41, kde byly předloženy návrhy 2
darovacích smluv: 50 tis. Kč od firmy
RIMMCO, která provozuje klub
Calypsso, na městský mobiliář, a 17,5
tis. Kč od LINDE+WIEMANN na roz-
voj partnerských vztahů s Břeclaví
a Kuksem.

V bodu č. 43 se posuzoval návrh
stavebního úřadu na udělení výjimky
z předepsaného počtu stání pro auta při
výstavbě nových bytových domů.
Norma pro město je 1,5 stání na 1 byt.

Při plánované výstavbě bytových
domů v Zahradní ulici by tato norma
byla snížena na 1,2 místa/byt, ale
konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Bod č. 46 udělá radost především
hasičům. Na veřejnou zakázku na
záchranný člun došly 4 nabídky,
z nichž rada vybrala tu od firmy
MARINE z Nového Města nad Metují.
Nový člun za 489,5 tis. Kč by měli
hasiči představit na červnových osla-
vách 130. výročí založení sboru. 

Poslední jednací bod přinese radost
především dětem. Na Husově náměstí
by měla vzniknout vodní plocha -
bazén - po jehož hladině se budou pro-
hánět lodičky v podobě labutí a jiných
zvířat. Pohon bude bezhlučný pomocí
elektromotorů, nebude pouštěna ani
doprovodná hudba. Provozovatel pan
Kolomazníček respektuje zaběhlé pod-
mínky, to je žádné kotvení do dlažby,
mobilní WC a kauce 10 tis. Kč.

Vzhledem k pokročilému času se
závěrečná diskuse zredukovala na
poděkování pana starosty radním za
aktivitu a především za trpělivost, s níž
jednací maratón zvládli.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2

Příprava nového územního
plánu Lysá nad Labem 

Město Lysá nad Labem připra-
vuje zpracování nového Územní-
ho plánu Lysá nad Labem v soula-
du se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).

Vedení města Lysá nad Labem
má zájem o zapojení široké veřej-
nosti do procesu tvorby nového
územního plánu. Jelikož příprava
podkladů pro zadání územního
plánu je jedním ze základních pilí-
řů celého procesu a po zpracování
zadání jsou veškeré další změny
a podněty zapracovatelné jen veli-
ce složitě a hlavně nákladně, obra-
címe se na občany tohoto města
a na vlastníky nemovitostí v kata-
strálních územích Lysá nad La-
bem a Litol, aby své případné
podněty související s tvorbou
nového územního plánu zaslali na
Městský úřad Lysá nad Labem,

stavební úřad, a to do 31. 8. 2008.
Veškeré podněty stavební úřad
zaeviduje, zpracuje a po projedná-
ní ve stavební komisi předloží
současně s podklady pro zpraco-
vání zadání územního plánu radě
města.

Podněty budou shromažďovány
pouze do konce srpna letošního
roku. Vzhledem k nákladnosti
celého procesu pořizování žádáme
veřejnost, aby uvedený termín
respektovala. Později podané pod-
něty ke změně podkladů zadání již
nemusí být z finančních důvodů
akceptovány. 

Občané, jejichž písemné žádos-
ti vede stavební úřad v evidenci od
roku 2006, nemusí své požadavky
opakovaně zasílat. Jejich žádosti
budou posuzovány stejným způso-
bem.

Jiřina Čížková

Informace pro pořadatele
kulturních a společenských akcí

Upozorňujeme na obecně
závaznou vyhlášku o místních
poplatcích, která mimo jiného
ukládá u poplatku ze vstupného
povinnosti: 

1) Poplatník je povinen nejpo-
zději 10 dnů před konáním akce
oznámit odboru školství a kul-
tury na příslušném formuláři (pří-
loha č. 1 OZV č. 2/2007) místo
a den pořádání akce,  počet vstu-
penek daných do prodeje na tuto
akci a výši poplatku umožňujícího
vstup na akci.

2) Do 14 dnů po skončení
akce je poplatník povinen podat
správci poplatku přiznání k pop-
latku na příslušném formuláři
(příloha č. 2 OZV č. 2/2007) obsa-

hujícím název a datum konání
akce, počet prodaných vstupenek
a celkovou částku vybraného
vstupného sníženou o DPH, byla-
li ve vstupném obsažena.

Tiskopisy jsou k dispozici i na
stránkách města www.mestoly-
sa.cz ve složce Informační tabule,
OZV a nařízení rady.

Zastupitelstvo města dne 26. 3.
2008 schválilo OZV č. 2/2008
o místních poplatcích,kterou se
doplňuje OZV č. 9/2005 a OZV
č. 2/2007. Poplatky ze vstupného
za plesy konané od 1. 1. 2008 do
začátku platnosti novely budou
prominuty.

Ing. Polenová Ivana

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, kteří

jsou majiteli psů a ještě neuhradili
poplatek daný obecně závaznou
vyhláškou města o místních
poplatcích do 15. února, aby
neprodleně poplatek zaplatili
v hotovosti v pokladně finančního
odboru MěÚ Lysá nad Labem

nebo platbou bezhotovostně na
účet 19-0504268369/0800, varia-
bilní symbol - 1341 a číslo znám-
ky psa. Variabilní symbol je důle-
žitý pro identifikaci poplatníka.

Za finanční odbor 
Kopecká Alena

Informace pro občany
Na městské policii jsou zdarma

k dispozici sáčky na psí exkrementy.

P o z v á n k a
Vzhledem k tomu, že v nejbližší době bude spuštěn 

do zkušebního provozu vysílač, který bude v budoucnu 
zajišťovat rozsáhlé hlasové a internetové služby (Ufon), 
čímž dojde pravděpodobně v některých lokalitách města 

k „rušení“ TV vysílání, pořádá Město Lysá nad Labem 
a společnost MobilKom, a.s. Praha 8 

v kině na Husově náměstí dne 5. května 2008 (pondělí) 
od 18.00 h.

diskuzi s občany
k tomuto tématu.



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

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

zahradu, hlídací

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

Kříženec špic-pinč č. 9
- pes,stáří 5 let, vhodný do klidné-

ho prostředí

Kříženec vlčáka a knírače č. 11
- pes, stáří 3 roky, vyrovnaný,

klidný, vhodný na zahradu

Musterlandský ohař čistokrev-
ný č. 12
- pes, stáří 2 roky, vhodný na za-

hradu s vysokým plotem, hodný
a hravý

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
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Náklady za sběr a svoz 
netříděného komunálního

odpadu za rok 2007
Společnost A.S.A., s.r.o., Pra-

ha, účtovala městu Lysá nad
Labem za odstraňování netříděné-
ho komunálního odpadu za kalen-
dářní rok 2007 celkovou částku 
2 845 065 Kč včetně DPH.

Náklady na odstraňování netří-
děného komunálního odpadu ve
velkoobjemových kontejnerech
1 910 748 Kč.

Náklady na netříděný odpad
celkem 4 755 813 Kč.

Počet obyvatel města k 31. 12. 2007:
ženy 4 366
muži 4 075 
počet obyvatel celkem 8 441

Podíl nákladů na 1 obyvatele
města činí 563,42 Kč/ 1 obyv. (za
rok 2006 byly náklady 526,40 Kč,
tj. nárůst o 7,0 %).

Ing. Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

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

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa
majetku tel. 325 510 231.

referent SM Durdanová A.

Přistavování kontejnerů v měsíci
květnu 2008 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO
Sídliště 1x TDO, 1x BIO 
Kačín 1x TDO, 1x BIO Na
Mlíčníku 1x TDO, lx BIO 
Litol, K Borku 1x TDO, 1x BIO 
u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod
8:30 hod 
9:00 hod 
9:30 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod
14:00 hod

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod 
8:30 hod 
9:00 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

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

l. sobota:
3.5.2007

3. sobota:
17.5.2007

3. pondělí:
19.5.2007

3. úterý:
20.5.2007

3. středa:
21.5.2007

3. čtvrtek:
15.5.2007

3. pátek:
16.5.2007

PROVOZNÍ DOBA SEPARAČNÍHO DVORA
Celoročně je otevřen Separační dvůr (kromě svátků) v ul. Pivovarská

(naproti hasičárně) pro ty, kteří nechtějí čekat na termín přistavení kon-
tejnerů dle rozpisu. Lze zde odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu
pro občany zdarma (max 50 kg) a živnostníci, kteří nemají smlouvu
o likvidaci odpadu, za úplatu.

Pondělí               9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý                  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota                9.00 - 12.00

Od března do listopadu 2008 jsou přistavovány velkoobjemové kon-
tejnery dle rozpisu, který je vyvěšen na stanovištích.

Durdanová Alena, odbor SMI

Město  Lysá  nad  Labem     
dle zákona o obcích č. 128/2000, § 39 zveřejňuje 

záměr na prodej obecního pozemku
určeného k zástavbě rodinným domem - nebo rodinnými domy, 

dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Lysá n. L. 
Jedná se o pozemek, parc. č. 2172/35 o výměře 5.781 m2, 

kultura orná, katastrální území Lysá n. L. 
V části pozemku se nachází ochranné pásmo plynovodu.

Podmínky prodeje pozemku:
a) minimální nabízená cena za 1.100,- Kč/m2

b) dále kupující hradí daň z převodu nemovitosti a náklady 
spojené s převodem návrhu na vklad do KÚ Nymburk 
Hlavním kriteriem pro hodnocení nabídek bude výše 

nabídnuté ceny za pozemek.

Písemnou nabídku s nabídkovou cenou, 
která respektuje podmínky prodeje výše uvedené doručte 

do podatelny Městského úřadu v Lysé n. L., 
Husovo nám. 23, v zalepené obálce v termínu do 20. 5. 2008

s označením:
„PRODEJ OBEC. P.P.Č. 2172/35,

K.Ú.LYSÁ NAD LABEM“.

Vyvěšeno dne 
17. 4. 2008  -   svěšeno dne 20. 5. 2008

Bližší informace podá odbor správy majetku, budova MěÚ Lysá nad
Labem, 2. patro, č. dveří 51. Tel: 325510236 - Šmídová
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Otevřený dopis Zastupitelstvu
města Lysá nad Labem

PRODEJ MÍSTNÍHO KINA
Obracím se na vás s žádostí

o prověření a vyjádření k situaci
týkající se prodeje místního kina.

Přihlásila jsem se v březnu do
výběrového řízení na jeho provoz
a pořádání přidružených kulturních
akcí a 19. 3. 2008 mne městská
rada schválila jako nového nájemce
a provozovatele.

Smlouva s MÚ o podnájmu kina
byla navržena a je uzavřena na
dobu určitou, a to do 31. 12. 2008
s ústním vysvětlením tohoto
nestandardu, že i v minulosti
s předchozími majiteli se smlouva
uzavírala jen na jeden rok. Také mi
bylo sděleno, že si město budovu
kina pronajímá od TJ Sokol, která
má zájem na jejím prodeji.

Z usnesení rady města č. 207 19.
3. 2008 vyplývá, že se paní místos-
tarostce ukládá jednat s TJ Sokol
o prodloužení nájemní smlouvy do
31. 12. 2009, což jistým způsobem
rozptýlilo mé obavy smlouvu uza-
vřít na takto krátkou dobu - vypo-
věděla jsem tedy pracovní finančně
atraktivní smlouvu se stávajícím
zaměstnavatelem a vložila investi-
ce v řádech desítek tisíc, aby bylo
možné podle mého plánu co nejdří-
ve klub zase uvést do provozu,
pokračovat a rozšířit pořádání fil-
mových a hudebních produkcí,
divadelních představení a dalších
prospěšných akcí (výstavy, před-
nášky, výtvarné dílny, workshopy,
přehlídky studentských prací
apod.), jak jsem ostatně podrobně
rozepsala již v mém záměru.

Přes značnou časovou tíseň (asi
deset dní) jsem připravila program
klubu na duben s plánovaným otev-
řením 5. 4.

Dva dny před otevřením se za
mnou v kině zastavil pan Dene-
mark z TJ Sokol a podal mi násle-
dující informace: Kino se chystají
bezpodmínečně prodat a to do
konce tohoto roku, veřejně ho
nabídnou k prodeji již v dubnu. Od
1. 1. 2009 by tedy budova kina
měla mít nového majitele. Odhadní
- minimální cena je 5,5 milionu Kč.

Zmínil se také, že je samozřej-
mě příznivcem kultury, přesto však
musí kino prodat z důvodu nedo-
statku financí na jisté - pro jejich
záměry - účelnější zařízení, které
se chystají pořídit v létě roku 2009
a MÚ bohužel nejeví zájem kino
odkoupit.

Na můj dotaz, zda s ním paní
místostarostka jedná o prodloužení
nájemní smlouvy, odpověděl, že ho

nikdo nekontaktoval. 
Následně provedl po kině poten-

ciální kupce, kteří během našeho
rozhovoru čekali před budovou.

Sokol tedy nabízí kino k prodeji
a není důvod, proč by za danou
cenu nenašel kupce a neuskutečnil
prodej podle svých plánů (prostory
o celkové výměře kolem 430 metrů
čtverečních se nachází pro komerč-
ní účely ve velmi atraktivní lokali-
tě - na náměstí).

Je tedy velmi reálná šance, že
brzy vyměníme kino, které je se
svými přidruženými aktivitami
jediné zařízení tohoto typu v širo-
kém okolí, za vietnamské nákupní
středisko či obchodní dům (nepřed-
pokládejme, že nový majitel bude
budovu využívat prostory k veřejně
prospěšným - nesoběstačným úče-
lům, jak tomu bylo doposud). 

Může si město dovolit přijít
o jediné kulturní zařízení, v němž
lze pořádat koncerty, divadelní
představení, filmová představení,
vernisáže, besedy atd.?

Zamysleli se představitelé města
nad tím, kde bude pořádat svá
představení Základní umělecká
škola nebo kam budou chodit děti
ze základních a mateřských škol na
filmová a výchovná představení? 

Co nabídne město mladým
lidem náhradou za hudební večery
pořádané v současném klubu
v kině? Návštěvu restaurací a dis-
kotéky?

Uspokojí obyvatele Lysé pouze
koncerty vážné hudby, které je
možno pořádat v kostelech?

Je zde snad alternativa jiného
prostoru, který by mohl být využit
pro tyto účely a to nejméně do roku
2011, kdy by teoreticky měl být
postaven kulturní dům v areálu
bývalé Fruty (doposud se však
neví, kdo bude jeho majitelem
a provozovatelem, do jaké míry, na
jaké úrovni a za jaké ceny bude své
služby poskytovat obyvatelům
Lysé)?

Pokud se kino prodá a náhradní
prostory město nenajde, co bude
s vybavením kina (ozvučovací,
osvětlovací a promítací zaříze-
ní,..)?

Co vlastně brání městu, které
v minulosti projevovalo zájem
o koupi kina - která je sama o sobě
výhodná nehledě na nevyčíslitel-
nou kulturní hodnotu dosavadního
dění v něm - dohodnout se se
Sokolem o jeho odkoupení? 

Lucie Jursíková

Prosba
Odbor školství a kultury prosí občany o zapůjčení fotografií

Lysé n. L. z období r.1918 - 1945.  
Budou použity na výstavu k 90. výročí vzniku ČSR. Zapůjčené

fotografie nepoškozené vrátíme, děkujeme.

T a  l i d s k á  s v o b o d a
Letošní rok nám připomíná 

90. výročí osvobození naší vlasti 
po 300 letech poroby v rakousko-uherském soustátí. 

A nejen to. Osmička v datu letošního roku 
vyvolává vzpomínky na doby, kdy jsme svou svobodu

nejen získávali, ale i ztráceli a znovu dobývali. 
Co však je ta lidská svoboda, že stojí za to vést 

o ni nové a nové společenské, národní, 
ale i zcela osobní zápasy? 

Do úvah o tom nás uvede Mgr. Dalibor Molnár,
emer. farář ČCE svou

přednáškou v sobotu 24. května 2008
ve 14.30 hodin ve sborovém domě ČCE 

v Lysé nad Labem.

Zveme k účasti.
Kostnická jednota, o.s., Lysá n. L.
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Blahopřejeme
„Ne ten člověk žil víc, který se dožil 
vysokého věku, ale ten, který svůj život 
více procítil.“

Jean-Jacques Rousseau

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

94 let
Ludmila Knejpová
Josefa Zavadilová

92 let
Marie Zítová

90 let
Josef Henyš

85 let
Marie Benešová

80 let
Marie Veseláková

Vítání občánků
Mezi občany našeho města byly dne 17. 4. 2008

přivítány tyto děti:

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

Alena Frankeová, odbor kultury

Žofie Petřeková
Adam Šesták
Adam Ličko
Ivona Glybovská
Barbora Lorková
Daniel Kříž
Richard Špetla
Vincent František Luňák
Nicole Marchal

Dne 17. dubna 2008 
by se dožila 

paní Dagmar Zoubková
70. narozenin.

S láskou vzpomíná rodina

Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem 
přijme od 1. 9. 2008 

kvalifikovanou učitelku MŠ
Bližší informace na tel. čísle 723 375 128.

Proč chce Sokol prodat 
biograf?

Skutečnost, že Sokol má
v úmyslu prodat biograf, není
novinkou. Již od roku 2005 o tom
jednáme s Městským úřadem.
Prodej schválila v témže roce
mimořádná valná hromada jedno-
ty a v červenci roku 2006 jsme
učinili oficiální nabídku městu
s doložením všech potřebných
dokumentů. Městský úřad však
přišel s žádostí - podmínkou,
odkoupení celé přední fronty
sokolského pozemku včetně pří-
zemních budov, kde dnes sídlí
advokátní kancelář. Úmyslem
bylo vybudování kulturního cent-
ra, které městu dlouhou dobu zou-
fale chybí. Po zvážení všech pro
a proti jsme i toto akceptovali
a připravili podklady pro konkrét-
ní jednání. Tyto všechny kroky,
které by vedly ku prospěchu oby-
vatel našeho města, měly své
opodstatnění. Ani náhodou jsme
neuvažovali o tom, že bychom
jednali s jiným kupcem, než je
město Lysá nad Labem. 

Leč změnilo se zastupitelstvo
a úvahy o odkoupení se pomalu
rozplynuly. Změnily se priority
a radnice našla jiné možnosti
a rozhodla se jít jinou cestou.

Jenomže i Sokol má své priority,
kde na prvním místě stojí těloc-
vičná a sportovní činnost. Pro tyto
aktivity ovšem potřebujeme pod-
mínky, kde tou základní a neza-
stupitelnou je fungující sokolovna.
Vybudovaná lysskými Sokoly
v roce 1926. Tenkrát jako provi-
zorní, která funguje dodnes. Má
svoji atmosféru, vytvářenou gene-
racemi, ale také svoje problémy.
Jedním z nich je zastaralé, dnes již
nevyhovující sociální zázemí.
Všichni ti, kteří denně od rána do
pozdních večerních hodin těloc-
vičnu zaplňují si věru zaslouží,
abychom pro zlepšení tohoto
stavu udělali potřebné kroky.
O tom, že je třeba vyměnit podla-
hu včetně herny stolního tenisu či
rozšířit nářaďovnu, není třeba se
rozepisovat. A protože finanční
možnosti Sokola nejsou zdaleka
takové, aby umožnily rekonstruk-
ci v řádech milionů, musíme tyto
prostředky získat prodejem kina,
které pro naši činnost není nezbyt-
né. Předpokládáme, že v průběhu
května tento úmysl veřejně vyhlá-
síme.

Jaroslav Denemark, starosta
T.J. Sokol Lysá nad Labem
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OSLAVY 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ LYSÁ NAD LABEM 1878 - 2008

Sbor dobrovolných hasičů  Lysá nad Labem pořádá pod záštitou
Starosty města Lysá nad Labem pana Mgr. Havelky a hejtmana
Středočeského kraje pana Ing. Bendla slavnostní kulturní odpoledne
pro hasiče a veřejnost.

Kdy a kde: sobota 7. 6. 2008, 13.00 hodin, nádvoří hasičské
zbrojnice Lysá nad Labem,

Kulturní program:
-  koncert hasičské dechové hudby s vystoupením mažoretek,
-  slavnostní nástup hasičské jednotky, převzetí praporu, předání

ocenění, projevy hostů,
-  vystoupení žáků ZUŠ,
-  vystoupení tanečního souboru Šáteček,
-  vystoupení zpěvačky Petry Černocké s hostem, předním sexuolo-

gem Dr. Radimem Uzlem,
-  večerní zábava - k tanci a poslechu hraje taneční orchestr Melodik,
-  výstava naší moderní i historické hasičské techniky v ulici

Legionářská,
-  výstava historických fotografií a zajímavých písemností z archivu, 

Kryté jeviště s profesionálním ozvučením a osvětlením.
● Hlediště pro návštěvníky a hosty. ● Moderátor Radia

Blaník. ● Občerstvení, možnost posezení v párty stanech.
Parkování pro osobní vozidla naproti zbrojnici v areálu 

bývalé Fruty. ● V případě nepřízně počasí možnost posezení 
v krytých garážích.

Srdečně zveme všechny naše příznivce a spoluobčany. 

Výbor SDH Lysá nad Labem.

POZVÁNKA na zámek BON REPOS,                               

kde se 31. května 2008 od 14 hodin koná

KVĚTINOVÁ  SLAVNOST
Co Vás čeká: svatební obřad, květinové aranže, prohlídka areálu zámku, 

módní přehlídky, ochutnávka vín, program pro děti i dospělé, 

občerstvení, vážná i populární hudba…

Kyvadlová autobusová doprava z Husova náměstí v Lysé            

tam: 12,30-13,30 hod.     zpět: 16,30-17,30 hod.

vstupné: 100,- Kč  

děti do 6ti let zdarma

● 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

NATURA VIVA
21. 5. - 25. 5. 2008
14. národní výstava myslivosti, rybářství, 
včelařství a zahrádkářství

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

1.5. Prvomájová steeplechase - tradiční dostihy
Od 14,00 hod na dostihovém závodišti                     

2.5. Vernisáž výstavy obrazů Jana Petra a Pavla Šafránka 
za hudebního doprovodu sester Doris a Sofie Lamosových
Od 20,00 hod v kině na Husově náměstí

3.5. Odpolední čaje seniorů - Od 14,00 hod v jídelně ZŠ Komenského
5.5. Tvořivé odpoledne - Od 16,00 hod v městské knihovně
7.5. Improvizovaný jazzvečer - Od 20,00 hod v kině na Husově náměstí
7. a 21.5. Kurz drátování - Od 16,30 hod v městské knihovně
8.5. Kladení věnců u příležitosti oslav osvobození od fašismu

V 9,00 hod sraz před městským hřbitovem
10.5. Závod agility

Od 9,00 hod v areálu Kynologického klubu („Za Kruhovkou“)
12.-18.5. Týden respektu k porodu
15.,22.,29.5. Břišní tance pro ženy - Od 17,30 hod v městské knihovně
15.,22.,29.5 Břišní tance pro děti

Od 15,15 - začátečníci, od 16,00 hod - pokročilí, v městské knihovně
16.5. Africká muzejní noc - Od 19,00 hod v Muzeu B. Hrozného
16.5. Ty Syčáci 

- zástupci věhlasné brněnské hudební scény s Petrem Vášou
Od 20,00 hod v kině na Husově náměstí

17.5. DJ´s (Gramce - hudba k tanci i poslechu)
Od 20,00 hod v kině na Husově náměstí

18.5. Setkání briardů
Od 10,00 hod v areálu Kynologického klubu ("Za Kruhovkou")

18.5. Dětské odpoledne - Od 14,00 hod na farské zahradě
21.-25.5. Výstava Natura Viva - Výstaviště
23.5. Průvan čerstvé kultury - Od 20,00 hod v kině na Husově náměstí
24.5. Vernisáž výstavy Hany Maškové + doprovodný program

Od 20,00 hod v kině na Husově náměstí
30.5. KVĚTY - vstřícná hudební alternativa světoznámé moravské skupiny

Od 20,00 hod v kině na Husově náměstí
31.5. Zkoušky České kynologické jednoty

Od 8,00 hod v areálu Kynologického klubu ("Za Kruhovkou")
31.5. Tradiční dětský den

Od 13,00 hod v areálu mládeže v Čapkově ulici
31.5. Květinová slavnost - Od 14,00 hod na zámku Bon Repos
31.5. Metal soustruh partaj vol. 3

Od 20,00 hod v kině na Husově náměstí
31.5-1.6. Memoriál Jiřího Vejlupka - veslařské závody na Labi
1.6. Exkurze do Hrabanovské černavy

V 15,00 hod u Černých vrat
3.6. Toulky českou minulostí 

- beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod v městské knihovně

7.6. Odpolední čaje seniorů
Od 14,00 hod v jídelně ZŠ Komenského

7.6. Oslavy 130.výročí založení SDH Lysá n.L.
Od 13,00 hod na nádvoří hasičské zbrojnice

21.6. X. Lyský Montmartre - Od 13,00 hod v lyském podzámčí
22.6. Pohádková cesta

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

na www.otomtoje.cz.

7
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X. Lyský Montmartre 
aneb Setkání na Labi

Jubilejní ročník v sobotu 21. 6. 2008 od 13 hod. 
v lyském podzámčí.

Zveme na pohodové setkání se všemi druhy výtvarného umění, 
divadlem, hudbou a jejich příznivci.
Více se dozvíte v dalším čísle Listů.

Pokud se chcete podílet aktivně, kontaktujte organizátory 
na tel. 606 680 106 nebo mailové adrese

dagmar.pechova@seznam.cz.

Další beseda pořádaná
Spolkem rodáků a přátel
města Lysá nad Labem

Spolek rodáků a přátel města
Lysá nad Labem obnovil tradici
a pořádá besedy s občany, kteří
jsou něčím výjimeční - buď svým
koníčkem, svými předky či svým
neobvyklým zaměstnáním. 

Jako prvního jsme si pozvali
kronikáře našeho spolku a známé-
ho řezbáře p. Bernarda Knápka,
pak mezi nás přišel p. Ing. Karel
Otava, vášnivý radioamatér, který
se s námi zatoulal se svým koníč-
kem až na dva turecké ostrovy
a dne 13. března 2008 jsme si na
besedu pozvali p. Adolfa Hradec-
kého, rodáka z Lysé nad Labem,
nyní žijícího ve Staré Boleslavi.

Pan Adolf Hradecký je rytířem
Řádu sv. Huberta, který má sídlo
na Kuksu. Řád sv. Huberta má
dlouho tradici, jeho zakladatelem
byl již František Antonín hrabě
Špork. Po smrti F. A. Šporka řád
zanikl, ve druhé pol. 20. století
však byla činnost řádu obnovena.
Obec Kuks i město Lysá nad
Labem má k osobě F. A. Šporka
velice blízko, proto byla navázána
úzká spolupráce mezi naším spol-
kem a řádem. Členové řádu se již
několik let zúčastňují Slavností

hraběte Šporka, kdy v kostele sv.
Jana Křtitele zaznívá slavnostní
troubená Svatohubertská mše. 

To byl jeden z důvodů, proč
jsme si p. Hradeckého mezi nás
pozvali. Poutavé vyprávění o pos-
lání řádu, který umožňuje m.j.
svým členům prohlubování zna-
lostí, vědomostí a dovedností
v oblasti duchovní, mysliveckých
tradic a zvyklostí, etiky v mysli-
vecké činnosti a ušlechtilé honby,
šíří osvětu v těchto oblastech, pod-
poruje dobročinné aktivity svých
členů, organizuje, pořádá a ovliv-
ňuje aktivity na záchranu a obnovu
památek na Řád Františka
Antonína hraběte Šporka, památek
mysliveckých, lesnických, rybář-
ských a přírodopisných v rámci
sídla Řádu a v oblasti působení
jeho členů, nás nejen zaujalo ale
i rozšířilo naše znalosti. 

Beseda byla doplněna zajíma-
vou projekcí filmů o historii řádu
a o pořádání Slavností sv. Huberta
na Kuksu.

Za Spolek rodáků a přátel
města Lysá nad Labem

Blanka Řeháková

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.

Také letos připravuje vedení našeho města spolu se Spolkem
rodáků a za finanční podpory Středočeského kraje již XII. ročník
Slavností hraběte Šporka. Při této příležitosti jsme pro žáky a stu-
denty lyských škol podobně jako v loňském roce připravili III. roč-
ník historické univerzity, i když letos trochu netradičně v literární a
výtvarné oblasti na téma, které je pro naše město v poslední době
zvláště aktuální:

„Jak má vypadat město, kde
chci bydlet, až budu velký“
Chceme dát i naší mladé generaci možnost zapojit se do řešení

aktuálních problémů města Lysá nad Labem a vyjádřit vlastní před-
stavy v těchto 2 oborech: 

1. výtvarný:
Znázornit část města, kterou považuji za důležitou a která by se
měla změnit. Nakreslit, co tam chci mít.

2. literární:
Napsat krátkou úvahu na téma, co by se ve městě mělo změnit,
aby tu bylo vše, co bude potřeba ke spokojenému životu.

Soutěž bude probíhat ve 4 kategoriích - I. stupeň ZŠ, II. stu-
peň ZŠ, III. SOU a SŠ, IV. veřejnost. Termín uzávěrky soutěže
je 31. 5. 2008. Práce Vašich žáků či studentů odevzdejte nejpozději
k tomuto termínu na odboru kultury MěÚ u pí. A. Frankeové.
Výsledky soutěže Vám budou sděleny do konce školního roku, tedy
do 30. 6. 2008.

Stejně jako v loňském roce předá věcné odměny nejlepším jed-
notlivcům sám hrabě Špork s manželkou v rámci oslav v sobotu 
30. 8. 2008 a vítězové budou taktéž zapojeni do šporkovské scénky
na nádvoří. Proto je nezbytně nutné, aby na odevzdaných pracích
byly též kontakty na tyto účastníky soutěže.   

PaedDr. Věra Bodnárová,
vedoucí odboru ŠaK

S O U T Ě Ž   S O U T Ě Ž   S O U T Ě Ž

PROVOZNÍ DOBA ZÁMECKÉHO PARKU

Duben 8.00 - 17.00 hod.
Květen 8.00 - 18.00 hod.
Červen 8.00 - 19.00 hod.
Červenec 8.00 - 19.00 hod.
Srpen 8.00 - 19.00 hod.
Září 8.00 - 18.00 hod.
Říjen 8.00 - 17.00 hod.

Odbor SMI
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Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz; 
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 7. a 21. května 2008

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

přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Kurz vyrábění pod vedením Míši Baštecké

Tvořivé odpoledne
- vyrábíme dárek ke Dni matek

Kurz se koná v pondělí 5. května 2008
od 16.00 hodin.

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

Rezervace nutná do 30. 4. 2008 v knihovně
nebo na tel.: 325 551 255

11

22

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- pokračujeme ve čtvrtek  15., 22. a 29. května 2008
od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

33

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- ve čtvrtek 15., 22., a 29. května 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
- Česká barokní kultura 

Beseda se koná v úterý 3. června 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

Noc s Andersenem
V pátek 28. 3. se v knihovně

sešlo 24 dětí na již čtvrtou Noc
s Andersenem. Tato mezinárodní
akce má zábavnou formou ukázat
dětem kouzlo dětské literatury.

Úvodem jsme přečetli Prin-
ceznu na hrášku a povídali si
o panu Andersenovi a jeho pohád-
kách. Připomněli jsme i výročí
Karla Čapka a jeho Pohádky pro
Dášenku nebraly konce.

Před výbornou večeří si děti
vyrobily z květináčků krásné 
ptáčky.

A protože se setmělo, vyrazili
jsme s lampióny a baterkami na
tajemnou cestu do zámeckého
parku. Cílem bylo od tajuplných
bytostí získat za splněné úkoly
indicie k pokladu. Strašidla nás
dovedla až k odvážné tanečnici
s ohněm. Posledním úkolem kaž-
dého účastníka bylo zasazení
„mandragory“ - mladých buxusů.
Tajná znamení děti hravě rozlušti-
ly a na schodišti se sochami živlů

našly sladký poklad, který hrdě
nesly do knihovny, kde se spra-
vedlivě rozdělily. Další překvape-
ní byla knížka s věnováním pro
každé dítko. Po nočním putování
přišlo k chuti napečené cukroví
a zbyl čas i na zajímavé hry. Když
si každý našel svůj spacák, začalo
čtení na dobrou noc, které končilo
před jednou hodinou ranní. 

Probudilo nás sluníčko, děti
pomohly se snídaní a v 9 hodin si
pro ně začali chodit rodiče.

Při odchodu všichni připomína-
li, že za rok jsou tu zas. Během
akce proběhla sbírka pro děti
z dětského domova v Milovicích.

Chtěli bychom moc poděkovat
městskému úřadu za povolení
vstupu do zámeckého parku a za
finanční příspěvek, ing. S. Svo-
bodovi, L. Kramperové a všem
kteří nám s přípravou celé akce
pomohli.

Radka Poustková

Beletrie pro dospělé
Obětováno Stalinovi - David

Wragg, Vydržet - Chris Ryan, Manžel
- Dean Koontz, Smrtící portrét - J.D.
Robb, Jmenuji se červená - Orhan
Pamuk, Zkouška důvěry - Nora
Roberts, Cesta - Cormac Mc Carthy,
Záludné vlny - James Patterson,
Svědkyně - Jonathan Kellerman

Naučná lit. pro dospělé:
100 postav klasické mytologie -

Malcolm Day, Tajemství - Rhonda
Byrne, Nový Zéland země protinožců
- Jiří Mára, Nový Zéland návrat k pro-

tinožcům - Jiří Mára, Dějiny Indie, 100
technických a industriálních staveb
Středočeského kraje

Beletrie pro děti:
Kočičí holka - Thomas Brezina,

Klobouky z Agarveny - Markéta Práš-
ková, Nauč mě říkadla - Alena Schul-
zová, Odvážný tygřík

Naučná lit. pro děti:
Hororové příběhy - Michael Cox,

1000 zajímavostí: divoká zvířata,
Tutanchamon a jeho hrob, Putování
přírodou 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Komedie: Medvídek, Gympl, Pan
tělocvikář
Napětí: Přízraky snů, Křižovatka smrti

Sci-fi: Invaze
Ostatní: Sněhový dort
Pro mládež: Hasič Sam, Mašinka To-
máš, O skřítku Racochejlovi

Nové videokazety ve videopůjčovně

Městská knihovna Lysá nad Labem děkuje paní Martě
Najmonové za darovaný soubor naučných knih z oboru malířství.

Tyto knihy jsou velikým přínosem pro naši studovnu.

Omluva
Neoprávněně jsem v rozporu s autorským zákonem použil a zve-

řejnil v publikaci Stratov se v dějinách neztratil 1375 - 2007 původ-
ní autorský text pana Michala Plavce z článku Z nebe padaly kame-
ny. Původní autorský text Michala Plavce byl poprvé vydán dne 
7. 10. 2006 v Nymburském deníku a dále přetištěn i v síti Deníků
Bohemia.

Za neoprávněné užití autorského díla pana Michala Plavce ve své
publikaci se panu Michalu Plavcovi omlouvám.

Jan Řehounek

Empatie o.s. připravuje

12. - 18. 5. 2008 Týden respektu k porodu.
www.respektkporodu.cz

22. 6. 2008 Pohádková cesta
dále 10. - 11. 2008 Drakijáda a dále Průvod s lampiony.
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Velikonoční pondělí bylo svátkem hudby

Velikonoční pondělí se vedle
církevního svátku a volného dne
stalo v našem městě tradičním
svátkem hudby. V to letošní svá-
teční po koncertech Spirituál
Kvintetu nebo světoznámého
chlapeckého pěveckého sboru
Boni Pueri zavítal do našeho
města houslový virtuos Pavel

Šporcl. Umělec, kterému se
povedlo klasickou hudbu "při-
vést" i k těm, pro které housle
a staří mistři patří "do starého
železa". Krásný koncert v krás-
ných prostorách našeho barok-
ního skvostu, kostela sv. Jana
Křtitele, si přišlo poslechnout
více než 300 hudebních přízniv-

ců. Punc jedinečnosti neovlivni-
lo ani to, že v kostele během
koncertu selhala elektřina,
takže se jeho druhá část ponoři-
la do šera. Jedinečnost koncertu
podtrhla i na míru ušitá výzdo-
ba v podobě modrých houslí, na
které v současné době mistr
strun a smyčce hraje. 

Po koncertě si Pavel Šporcl
udělal ve svém nabitém programu
čas na krátký rozhovor. 

Na svých koncertech hrajete
i Paganiniho skladby. Co pro vás
Paganini znamená?

Určitě mi jeho skladby něco
přináší. Je to hudba nesmírně
technicky náročná, ale musí se
zahrát tak, aby byla živá, stále
musí zpívat, což je dost těžké.
Hrát Paganiniho je pro každého
houslistu vrchol. Paganini ve své
době posunul houslovou techniku
do té podoby, jak ji známe dnes.
Díky jemu hrajeme, tak jak hraje-
me. Paganini je zkrátka pojem
a vždycky, když jej hraju, tak lidi
víc zbystří.

Každý umělec má něco, o čem
sní, herec vysněnou roli, zpěvák
třeba zazpívat si ve slavném muzi-
kále. Máte vy něco, co byste si rád
zahrál nebo s kým byste si chtěl
zahrát?

Já takové cíle až tak nemám.
Ale jeden přece. Mým snem bylo
zahrát si s izraelskou filharmonií,
teď už s nimi vedeme nějaká jed-
nání, takže to vypadá, že bych
s nimi mohl snad příští sezonu
hrát. 

Ke snům houslistů patří i ten
zahrát si na „stradivárkách“. Měl

jste možnost na tyto housle hrát?
Ano, na několikery. To jsou

krásné nástroje. A není to jenom
o tom jménu, ty housle jsou prostě
úžasné. Ten tón je překrásně
barevný, takový teplý a jsou
v jakémkoliv sále úžasně slyšet. 

A co plánujete na tento rok pro
své fanoušky?

Pro letošní sezonu jsem se roz-
hodl připravit turné, na kterém
budu hrát v kostelích. Taky mě
čeká koncertování ve Francii
a v Maďarsku, nudit se rozhodně
nebudu.

Jaké je ve srovnání se světem
naše, české publikum?

České publikum je úžasné. Je
to také dané, z mého úhlu pohle-
du, tím, že mě zná nejlíp. A na mé
koncerty se opravdu těší a je o ně
velký zájem. Mnohdy jsou vstu-
penky několik týdnů dopředu
vyprodané, což mě moc těší a je to
moc fajn. Myslím, že my Češi si
umíme muziky vážit a umíme ji
poslouchat. 

A jak se vám hrálo u nás
v Lysé nad Labem?

Tady ve vašem kostele se hrálo
moc krásně. Bylo tam úžasné pub-
likum, které krásně poslouchalo.
Jenom byla trošku zima. Tma mi
nevadila (smích), ta zima byla
horší, ale dalo se to zvládnout,
nebylo to nic strašného. O to víc
budu na Lysou vzpomínat.

Houslový recitál Pavla Šporcla
se mohl uskutečnit díky štědrosti
Města a vstřícnosti otce Pavla
Porochnavce.

Jana Křížová (jzk)

V rámci hudebního víkendu, v pátek 11. dubna, vystoupil v kostele sv. Jana Křtitele
soubor Katedrální školy sv. Ondřeje (St Andrew’s Cathedral School Sydney)
z Austrálie. Studenti byli v České republice poprvé a v Lysé nad Labem zahájili své
třínedělní evropské koncertní turné. V našem městě strávili několik příjemných
hodin, i když byli unaveni po 22 hodinách letu. Ve svém programu, který početné
publikum doslova nadchnul, představili australskou hudbu doprovázenou tradič-
ními nástroji, muzikál, klasiku nebo například i jazz. Jejich koncert patřil k těm,
na které se nezapomíná.

V neděli 13. dubna přijel na dopolední mši svatou zazpívat do kostela sv. Jana
Křtitele Vysokoškolský umělecký sbor z Ostravy, který patří v naší zemi ke špičce.
Krásným hlasům studentů a jejich pedagogů naslouchal doslova nabitý kostel.
Koncert se uskutečnil v rámci XVIII. ročníku mezinárodního hudebního festivalu
Nymburské dny B. M. Černohorského.
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Vzpomínka na generála Přikryla
„Tak, už tě máme bestie.“
V prvním okamžiku jsem se

domníval, že jsem se ocitl v uza-
vřené místnosti se šílencem. Ale
bezesporu usilovně hledal další
vhodná slova.

„Svině“
A opět hluboké zamyšlení,

které vyústilo ve výkřik:
„Kurvo, padouchu, gaunere,

prostitute, zločinče!“
Upřeně jsem se na něho díval,

zbaven v tom okamžiku jakékoliv
soudnosti. Jen jsem si v duchu
opakoval, že tohle přeci není
možné, aby se mnou někdo takto
potupně jednal. Jak jsem se však
mýlil...

„Konečně jsi v pasti, mám tě!
Teď už nám neutečeš! Číhali jsme
na tebe dost dlouho. Jenomže …,“
začal se vlastními slovy zalykat,
„nám nikdo neuteče, když nechce-
me. A my nechceme, rozumíš.“
Při tom mi neustále šermoval pěstí
před obličejem.

„Jsi zatčen! Konečně promlu-
víš! Jestli ne, uvidíš, jak s tebou
zatočíme, ty svině! A my umíme
točit s lidmi ...“

Takto začíná svou knihu vzpo-
mínek „Za vlády tmy“ brigádní
generál Vladimír Přikryl, aktivní
účastník I. i II. odboje, nositel 63
vyznamenání z první i druhé svě-
tové války.

Tak pro něho začínala noc z 16.
na 17. května 1949. Přesto, že zde
stál v slavnostní uniformě, na níž
byly našity stužky všech jeho
válečných vyznamenání, neboť
mu bylo řečeno, že jde o jednání
na generálním štábu a u ministra
národní obrany, pomalu si uvědo-
moval svoji bezmocnost tváří
v tvář tomuto sadistovi. Když
urážlivému proudu jeho slov
nebylo konce, prohlásil klidným
hlasem, že se necítí ničím vinen.
Tím jeho sadismus byl ještě více
vyprovokován. Oběma rukama ho
chytil pod krkem a začal ho škrtit.
To však byl jen úvod vyšetřova-
cích nelidských metod a utrpení,
kterým musel později projít

Vraťme se zpět na počátek
strastiplné druhé anabáze Vladi-
míra Přikryla. Tu první prodělal
jako příslušník čs. legií v Rusku
v roce 1917. V únoru 1940 odjel
v kněžském přestrojení se dvěma
kněžími na Slovensko a odtud do
Budapešti. Přes Jugoslávii,
Turecko, do Sýrie, do přístavu
Bejrút. Dále pak pokračoval fran-
couzskou lodí „Patria“ kolem
turistického pobřeží do Alžíru.
Cílem cesty byl přístav Marseille.

Odtud po zformování pěšího
pluku byl prapor poslán již na
frontu do přímého střetu s nacis-
tickou armádou na řece Marně.
Francouzská armáda, do níž byla
jednotka začleněna, nevydržela
ničivou dělostřeleckou palbu
německé přesily a nedisciplinova-
ně opouštěla své pozice. Po totál-
ním rozpadu francouzské armády
byla jednotka odsunuta do Velké
Británie. V důsledku kapitulace
Francie přišla
naše jednotka,
složená z dob-
r o v o l n í k ů ,
o všechen svůj
majetek, ale
také o důležité
d o k u m e n t y
a spisy. To
znamenalo pro
rodiny doma
vyšetřování,
věznění, kon-
centrák a často
i smrt. Také
P ř i k r y l o v a
manželka byla
zatčena a po
nejrůznějších
koncen t rač -
ních táborech
ji vláčeli až do
konce války.
Když ji přišlo gestapo zatknout,
dceru Jarmilu zachránila před
odvlečením do Německa její
babička, která prohlásila, že o její
výchovu se sama postará.

Zbytek 1. čs. divize byl pak
odsunut přes Gibraltar do Velké
Británie. Po sestavení vojenských
formací hleděl Přikryl především
na obnovení a upevnění kázně po
prožitých útrapách a strádáních.
Návštěva prezidenta Beneše 26.
července pak posílila odhodlání
příslušníků naší jednotky bojovat
až do osvobození zotročené vlasti.

Po výměně starých francouz-
ských stejnokrojů a výstroje za
nové britské se jednotka připravila
k plnění bojových úkolů. Byli
vyčleněni letci k různým posád-
kám britského letectva. Vladimír
Přikryl byl ustanoven zástupcem
velitele 2. pěšího praporu.

Dne 28. září nastoupila brigáda
k oslavě svátku sv. Václava, spoje-
nou se symbolickým převzetím
nový zbraní. Na slavnosti byl pří-
tomen ministr zahraničí Jan
Masaryk. Když odjížděl, prohlásil
svým stručným a výstižným způ-
sobem: „Hoši, mrzí mě, že musím
domů. Raději bych tu zůstal a spal
s vámi ve stanu.“ Dne 12. června

1941 vtrhly Hitlerovy armády do
Sovětského svazu.

Dne 11. července se stává
Přikryl velitelem 2. pěšího prapo-
ru a hledí na to, aby jednotka
dokonale ovládala novou bojovou
techniku. Japonci 7. prosince zne-
nadání napadli americké državy
v Tichomoří útokem na Pearl
Harbour. Druhá světová válka se
rozhořela po celé zeměkouli.

Nový rok 1942 byl zahájen
s o u č i n n ý m
c v i č e n í m
s britským
vojskem. Po
několika pře-
sunech pak
byla jednotka
určena k obra-
ně pobřeží.
Zde zažila
n ě k o l i k
p u m o v ý c h
útoků a také
protiletadlová
ochrana účin-
ně zasáhla.
Rok 1943
z n a m e n a l
další přesuny
jednotky při
obraně pobře-
ží a také účin-
nou pomoc

civilnímu obyvatelstvu v místech
poškozených četnými nálety
německých bombardérů.

11. května dostal Přikryl roz-
kaz z ministerstva národní obrany
odcestovat do Londýna. Tam se
dověděl, že spolu s několika čs.
důstojníky má odjet do Sovět-
ského svazu. Z přístavu Glasgow
odjížděl přepychovým parníkem,
který doprovázely další dvě lodi,
tři torpédoborci a letouny. Po
několika dnech klidné plavby se
dostali do sféry německých leta-
del, hlídkujících ze základen
v Biskajském zálivu. Ohromený
parník se stal terčem několika za
sebou letících Junkersů, pumy
zasáhly kotelnu a tím byla vyřaze-
na všechna elektrická zařízení,
protiletadlová obrana i pumpy na
čerpání vody. Zkáza lodi byla
neodvratná. Parník hořel a ti, kdož
přežili, snažili se jakkoli dostat
z moře do záchranných člunů. Po
několika hodinách noční hrůzy se
podařilo zachytit světelné signály
torpédoborce a po nadlidském
úsilí dostat se z člunů na jeho
palubu. Katastrofa, která si vyžá-
dala na 120 obětí, se přihodila asi
280 mil na jihozápad od portugal-
ského přístavu Porta. Loď pak

směřovala do Casablanky. Další
cesta lodí, letadlem, vlakem,
pouštními autokary a opět leta-
dlem byla velice složitá, měřila
10640 km a skončila 7. září 1943
v Moskvě. Všech 7 českosloven-
ských důstojníků šťastně přežilo.
Nikdo z nich ještě netušil, jaké
budou další dny jejich životů.

Z Moskvy odletěli do
Novochoperska, kde se organizo-
vala samostatná brigáda v SSSR.
Jejím velitelem byl plukovník
Ludvík Svoboda. Přikryl se stává
jeho zástupcem.

U brigády tehdy působila
početná skupina sovětských vo-
jenských instruktorů. Plukovník
Svoboda nikterak neusměrňoval
jejich požadavky na urychlený
výcvik. Odmítal rady k dokonalé
přípravě vojáků a neodradila ho
ani těžká porážka u Sokolova. „Co
se nedoučíme zde, doučíme se na
frontě. Jen co nejdřív na frontu,“
byla jeho častá slova. Důstojníci,
kteří se dívali na toto počínání
skepticky, byli považováni za zba-
bělce a zpátečníky. Přikryl zastá-
val názor, že jednotka není do boje
dostatečně připravena. Rovněž
výzbroj byla nedostačující.

Tyto obavy se pak potvrdily
v bojích o Kijev, u říčky Ross,
u Bílé Cerkve i jinde. Sovětské
velení oceňovalo jen takové boje
jednotek, ve kterých byly ztráty na
lidech a materiálu značné. Logicky
se proto objevila otázka, kolik
z nás se vrátí domů?

Začátkem roku 1944 byl
Přikryl ustanoven zatímním velite-
lem 2. čs. paradesantní brigády
v SSSR. V krátké době 2 měsíců
muselo proběhnout zorganizování
této brigády a specielní náročný
výcvik. Začátkem května 1944
byla již brigáda nasazena v týlo-
vém pásmu 1. ukrajinského fron-
tu.

Na úpatí Karpat pak prodělala
svůj „křest ohněm“. Jednotky bri-
gády z těchto bojů vyšly úplně
zdecimované, vysílené neustálým
nasazením o hladu a žízni, s nedo-
statkem nábojů, tváří v tvář mno-
honásobné přesile, která měla
výhodu ve výběru svého postave-
ní, v obraně krytů a podpory těž-
kých zbraní. I když Přikryl dobytí
Dukly a Dukelského průsmyku
hodnotí velmi kriticky, píše o sta-
tečnosti a odvážných činech
našich vojáků.

Pokračování v příštím čísle
Listů.

Josef Zumr, Semily
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Sametová protireformace na Lyském panství
Po třicetileté válce roku 1647

obdržel Lyské panství generál Jan
Špork. Byl samozřejmě římským
katolíkem, jeho druhá manželka
Eleonora ovšem vyrostla v Mek-
lenbursku jako luteránka. Až při
sňatku musela přestoupit na kato-
lickou víru. Právě tato Eleonora se
posléze stala matkou Františka
Antonína Šporka. Ten spravoval
Lyské panství od roku 1684 až do
své smrti v roce 1738. František
Antonín Špork je znám svou svo-
bodomyslností. Ta mu dovolovala
přátelit se s nekatolíky a ve své
lyské tiskárně vydávat literaturu,
která neobstála před dobovou cen-
zurou. Ačkoli Šporka vychovávali
jezuité, nevycházel s nimi dobře.
Roku 1712 mu zavřeli jeho lyskou
tiskárnu a roku 1729 mu zabavili
knihovnu. Špork byl dokonce
krátce v Praze uvězněn. V násle-
dujícím roce vyslechl obžalobu
z kacířství a jeho šíření. Návrh tre-
stu obsahoval konfiskaci majetku
a doživotní vězení. Nakonec byl
Špork v roce 1733 odsouzen
k pokutě 25 000 zlatých a úhradě
soudních výloh. Není doloženo, že
by F. A. Špork na svém panství
proti tajným evangelíkům aktivně
vystupoval. Doloženo naopak je,
že se v roce 1714 ve Vídni účastnil
evangelických bohoslužeb a na
podzim roku 1723 přijal na
Bonrepu hraběte Zinzendorfa,
zakladatele obnovené jednoty bra-
trské. Dva roky nato se mu podaři-
lo dopravit tajně do Čech celou

knihovnu z pozůstalosti luterské-
ho kazatele Michaela ze Svídnice.
Iniciativa v potírání tajných evan-
gelíků není doložena ani u jeho
nástupce, Františka Kristiána
Sweerts Šporka, který spravoval
Lyské panství od r. 1738 až do
vydání tolerančního patentu.

Z doby tohoto třetího z rodu
Šporků se však už zachovaly
o situaci tajných nekatolíků na
Lyském panství konkrétní zprávy.
Pocházejí z archívního fondu 
děkanského úřadu, archívu Au-
gustiniánského kláštera a Radního
protokollu. Nejstarší zdokumento-
vanou událostí je rozsáhlé vyšet-
řování tajných evangelíků v roce
1747. Podnět k němu dalo zjištění,
které zde učinila jezuitská misie
s osobní přítomností Koniáše. Na
panství byly v důsledku toho pro-
vedeny domovní prohlídky
a u devatenácti osob nalezeny
kacířské knihy. Místní historik,
katolický katecheta Vojáček, pra-
menný materiál komentuje takto:
„Z protokolů je jasno, že lyský
farář Werner i jeho kaplan
P. Podivín ze zdejšího augustini-
ánského kláštera zacházeli s kacíři
docela slušně, jako by jen chtěli
vyhověti liteře zákona.“ Pozoru-
hodná je i další Vojáčkova poz-
námka: „Kdo dobře dopadl na
faře, měl vyhráno, ale přísnější
výslechy a rozsudky byly před
světskými úřady.“ I farář Veselý,
který v Lysé působil od roku
1755, se vůči tajným nekatolíkům

choval značně nestandardně.
Vojáček píše, že za něj „nebylo na
hledání kacířů čas.“ Zato však,
pokračuje Vojáček, „je všude plno
vojenských křestních zápisů -
samí lutriáni.“ V tu dobu už mohli
nekatolíci sloužit v císařské armá-
dě a zdá se, že si Lysou volili jako
vhodné místo pro křty svých dětí.
Jistě k tomu měli důvod. Ve vyhle-
dávání „kacířů“ se pokračovalo až
roku 1761. Nikoli ovšem z místní
iniciativy. Nařídil to arcibiskupský
misionář. Farář Deml, který v Lysé
tehdy působil, přitom na jaře ve
svém hlášení psal, že „na jeho
osadě není lidí kacířských ani
podezřelých.“ Ale konzistoř lys-
kým farářům nevěřila. Roku 1770
byly pro podezření z kacířství
vyslýchány dvě osoby. Vojáček
tyto výslechy komentuje slovy:
„Zase to všechno dobře dopadlo.“
V roce 1774 bylo vyslýcháno 16
osob a v letech 1779 a 1780 po
sedmi. Vojáček tuto nezvyklou
aktivitu vysvětluje slovy: „Patrně
přijel pan misionář a pana faráře
popohnal.“

Toleranční patent byl v Lysé
vyhlášen 1. února 1782. Mimo
jiné tehdy k evangelické církvi
odpadli oba kostelníci. Pozoru-
hodné je, že jeden z nich se jme-
noval Riegl. Byl tedy manželem
nebo synem „kacířky“ Anny Rieg-
lové, odsouzené v procesu s tajný-
mi evangelíky roku 1747 k práci
v okovech kvůli výroku: „Zádušní
mše pomůže člověku, jako když
scíplý kobyle voves do huby nasy-
pá.“ - Zvláštními lidmi se obklo-
poval místní katolický farář. Už
měsíc po vyhlášení tolerančního
patentu žádali čtyři zástupci evan-
gelíků o hřbitov a chtěli hned
celou polovinu stávajícího. Nega-
tivní odpověď dostali až za dva
roky. Zřejmě po tu dobu nebyla
vyloučena ani kladná odpověď.
Požadavek, vznesený na hraběte
Sweerts Šporka o zakoupení
nepoužívaného kostela na náměs-
tí, byl zamítnut okamžitě, protože
jednoznačně odporoval toleranč-
ním předpisům. Přesto se v roce
1786 obrátili místní evangelíci
s žádosti o koupi kostela přímo na
císaře. Po 160 letech násilné proti-
reformace měli sebevědomí zcela
nečekané.

Zajímavá epizoda je zazname-
nána v Radním protokolle. V roce
1782 se dostal do sporu evangelík
Mikuláš Kaplan s katolickým rad-
ním Antonínem Francem. Když
skončilo radniční vyšetřování
patem, šel Kaplan k hraběti a ten

se postavil na jeho stranu. Ještě
týž rok byl pak Kaplan uveden do
funkce „mladšího rychtáře“. Pří-
sahu na svůj úřad konal „bez sví-
ček“. Neobvyklost udělení této
funkce nekatolíkovi vyjde najevo
srovnáním se situací na Mělnic-
kém panství. Zde se v obci Tuhaň
přihlásili po vydání tolerančního
patentu k evangelické víře rychtář
Jan Jílek a konšel Jan Vacek.
Okamžitě byli ze svých funkcí
odvoláni a nahrazeni katolíky.
Z doby rané tolerance jsou -
pokud jde o postavení evangelíků
ve městě - zajímavé ještě dvě
zprávy: Roku 1803 daroval hrabě
Filip Špork do kostela 12 boro-
vých lavic ze starého klášterního
kostela. Roku 1817 byl uveden do
funkce rychtáře evangelík (a kurá-
tor sboru), Antonín Berger. V této
funkci setrval téměř 40 let.

Protireformace se Lyskému
panství nemohla vyhnout. Chy-
běla v ní však iniciativa místních
orgánů. Původ této laxnosti je
třeba hledat u Šporků. Vrchnost
totiž zásadně ovlivňovala, co se na
panství dělo. Musela sice dodržo-
vat určité obecné předpisy, o tom
kdo bude v místě její působnosti
farářem či rychtářem, však rozho-
dovala ona. S vrchností pak chtěl
být zadobře i klášter, zvláště když
ležel v tak bezprostřední blízkosti
zámku, jako je tomu v Lysé.
Neobvyklé je i to, že v Lysé evan-
gelíci přečkali dobu protireforma-
ce ve městě. Takových případů
bylo jen několik. Většina toleranč-
ních sborů vznikla na venkově.
V Lysé přitom dokonce existoval
klášter a kláštery byly středisky
protireformace. Navenek sice
Šporkové místní evangelíky pod-
porovali až po vydání toleranční-
ho patentu, po celou dobu protire-
formace však na svém panství
vytvářeli klima, které jim dovolo-
valo přežít. Přinejmenším někteří
jimi vybraní faráři měli zřejmě
blízko k luterství. Tajní evangelíci
jinakost poměrů na Lyském pan-
ství cítili a zvedalo jim to hlavu.
Důsledkem této výjimečné situace
je zřejmě i to, že teprve osmdesát
let po vydání tolerančního patentu
byla v Lysé zřízena evangelické
škola. Evangeličtí rychtáři si pro-
stě výuku svých dětí na katolické
škole ohlídali. Bez Šporků by nej-
spíš probíhalo všechno jinak. Pro
lyské evangelíky znamenal tento
šlechtický rod v době protirefor-
mace i bezprostředně po ní maxi-
mum možného.

Emanuel Vejnar

Za Lysou krásnější XI.
Anonymita a s tím související

menší zájem o veřejná prostran-
ství ze strany občanů je všeobecně
největší na sídlištích. Proto mne
velice mile potěšil záhon před
domem č. p. 1510 v Okružní ulici.
Na poměrně velké ploše je kromě
několika tvarovaných tisů a zakrs-
lé formy smrku a kleče založen
bohatý trvalkový záhon. V jarních
měsících jsou dominantní prvo-
senky (Primula sp.) a cibuloviny -
m o d ř e n c e ,
hyacinty, nar-
cisy. Zane-
dlouho vykve-
tou tařice
(Allysum saxa-
tile), okrasné
máky (Papa-
ver orientale),
kostace a ber-
genie (Ber-
genia cordifo-
lia). Celo-

roční barevný efekt zajišťují zlato-
listé brsleny (Euonymnus 
fortunei AUREOVARIEGATUM).
Volná místa jsou bezezbytku vypl-
něna skalničkami - zběhovec, čis-
tec atd. Tento záhon osobně hod-
notím jako jeden z nejpracnějších
a nejzdařilejších ukázek zájmu
občana o životní prostředí v celém
městě.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda
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Avantgarda na Výstavišti
Největší zájem na výstavě

Elegance 2008, jež probíhá od
čtvrtka 10. do neděle 13. dubna na
Výstavišti v Lysé nad Labem,
vzbudila již tradičně soutěž mla-
dých módních tvůrců Avantgarda
2008. Uskutečnila se ve čtvrtek
dopoledne a zúčastnilo se jí čtyři-
cet pět soutěžících - kolektivů
i jednotlivců. Soutěžní zadání
mělo dvě kategorie - tradiční
oděvní materiály a netradiční
materiály. V devítičlenné odborné
porotě zasedly např. akademická
malířka Alena Blažková z Textil-
žurnálu, spisovatelka Zdeňka
Hamerová, poslankyně Anna Čur-
dová či módní návrhářka Helena
Kohoutová. 
Výsledky:
Kategorie tradiční oděvní 
materiály:
1. kolektiv SŠ gastronomie a slu-

žeb Liberec za kolekci
Procházka vesmírem

2. kolektiv SOŠ Lysá nad Labem
za kolekci Řekneme to květi-
nou

3. Tereza Kadeřábková z VOŠON
Praha za kolekci Americký sen

Cena Českého rozhlasu: kolek-
tiv SUŠ textilních řemesel Praha 1
Kategorie netradiční materiály:
1. Eva Businská a Jitka Nešverová

ze SOU služeb Praha 9 za
kolekci - dvojici modelů
Carmen

2. Renata Králová a Adéla
Jirasová z VOŠON Praha za
kolekci Mixování v čajové kon-
vici

3. Šárka Pěničková, Karel Jinda
a Nikola Šachová ze SOŠ Lysá
nad Labem za kolekci Nová
dimenze třetího tisíciletí

J. Řehounek

JARO V LÁZNÍCH 
S ČESKÝM ROZHLASEM

REGION
Každý dubnový a květnový

pátek můžete s Českým rozhlasem
Region prožít Jaro v lázních.
Středočeský kraj se totiž pyšní
prvními opravdu českými lázně-
mi, které navštěvovala zejména
česká klientela. Jedná se o lázně
Poděbrady, které letos slaví rov-
ných 100 let své existence. Český
rozhlas Region se proto v devíti-
dílném seriálu ohlédne za historií
i současností středočeského lázeň-
ství. A nebude chybět ani soutěž
o lázeňské pobyty.

Český rozhlas Region všem
posluchačům v seriálu Jaro v láz-
ních připomene, kdy přesně
v Poděbradech vytryskl hlavní
pramen a jak zde vypadala první
sezona. „Také ale navštívíme
budovy, ve kterých se pacienti
dodnes léčí, vyzkoušíme jednotli-
vé procedury, popovídáme si
s lázeňskými lékaři o jejich práci,
projdeme se po místní promenádě
a ochutnáme lázeňské speciality,“
slibuje autor seriálu Patrik
Rozehnal.

Pozorní posluchači Českého
rozhlasu Region budou mít navíc
možnost v rámci Jara v lázních
vyhrát každý dubnový a květnový
pátek po 11. hodině víkendový
relaxační pobyt pro dvě osoby
v narozeninových lázních Podě-
brady.

Český rozhlas Region 
- rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Region je regio-
nální stanice Českého rozhlasu

pro území Středočeského kraje.
Vysílá na frekvencích Benešov
99,0 FM; Příbram 100,0 FM;
Mladá Boleslav a Nymburk 100,3
FM; Rakovník 100,4 FM; Kutná
Hora, Kolín a Kladno 100,5 FM.
V průběhu dne poskytuje Český
rozhlas Region svým poslucha-
čům nepřetržitý proud informací
převážně regionálního charakteru
(zprávy každou hodinu, ráno kaž-
dých 20 minut), aktuální i nároč-
nější publicistiku, kvalitní hudbu
(pop, country, folk, dechovka)
a zábavu. Večer a v noci vysílá
pořady určené národnostním
a sociálním menšinám, kompono-
vané hudební pořady i pořady
kontaktní a zábavné. Ke stěžejním
pořadům Českého rozhlasu
Region patří talk show Jana
Rosáka Tandem, do které si tento
moderátor zve známé osobnosti
našeho kulturního a společenské-
ho života, dále pořad o vaření
Pochoutky, jehož autory jsou
Naďa Konvalinková a Patrik
Rozehnal a v neposlední řadě
i hudební pořad U muziky
s Josefem Zímou a pravidelný
týdeník o zahrádkaření a kutilství
Hobby magazín Eduarda Hrubeše.
Pro další informace kontaktujte:

Michal Plšek, marketing a PR
manažer, telefon: 272 170 246,
mobil: 739 539 499, e-mail:
michal.plsek@rozhlas.cz

Petr Jindra, marketing a PR
manažer, telefon: 272 170 214,
mobil: 724 028 151, email:
petr.jindra@rozhlas.cz
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Přípravy na Bambiriádu 2008 běží naplno
Přípravy na největší přehlídku čin-

nosti sdružení dětí a mládeže a středi-
sek volného času - Bambiriádu, která
se v našem regionu chystá v Poděbra-
dech, jsou v plném proudu. Jubilejní
10. ročník, jež proběhne pod celore-
publikovým mottem „Máš právo mít
své kamarády, tak nestůj a přidej se“.

Kromě pravidelných schůzek
štábu se na konci března setkaly
některé z organizací, které budou na
Bambiriádě prezentovat svoji činnost
a seznámily se s prostorem poděbrad-
ského zámku. To bude jedno z hlav-
ních míst, kde se bude letošní
Bambiriáda konat. Další aktivity
naleznete i na náměstí Jiřího a v při-
lehlých prostorách na nábřeží u Labe. 

O posledním březnovém víkendu
se navíc v Domě dětí a mládeže
Symfonie sešlo 48 dobrovolníků

z Poděbrad, Nymburka, Světlé nad
Sázavou, Mladé Boleslavi a Mni-
chova Hradiště. Z nich se na dva dny
v květnu stanou spolupořadatelé
Bambiriády v Poděbradech pro rok
2008. Během dvou dnů se pod vede-
ním zkušeného lektora Pavla Kučery
dobře seznámili s prostory, kde se

bude celá akce konat. Nacvičili si
v modelových situacích, jak reagovat
na případné problémy, jež by během
Bambiriády mohly nastat. Kromě
toho si užili i spoustu zábavy
a seznámili se s novými kamarády,
protože i pro ně platí motto letošní
Bambiriády. Návštěvníci je na akci

samotné snadno poznají podle žlu-
tých triček. Všichni pořadatelé vám
budou vždy ochotni pomoci, poradit
či vyřešit jakýkoli problém. 

Zahájení Bambiriády proběhne
v pátek 23. května v 9:00 hodin
a konec bude v 18:00 hodin. Ve stej-
nou dobu bude zahájen a ukončen
i druhý bambiriádní den v sobotu 
24. května. Kromě toho bude v pátek
od 18.00 hodin ještě probíhat bohatý
večerní program, který bude končit
ve 22.00 hodin. 

Celý přípravný tým i všichni
organizátoři a zúčastněné organizace
se na vás těší. Určitě se přijďte podí-
vat, protože poděbradská Bambiri-
áda 2008 bude stát za to. 

Marek Velechovský a Gabriela
Nauková, organizační 

team Bambiriády 2008
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Naše cesta za největší 
knihou světa

Studenti SOŠ a SOU v Lysé
nad Labem patří mezi ty šťastné,
kteří mohli spatřit na vlastní oči
největší knihu světa „Ďáblovu
bibli“. Ještě než jsme mohli vidět
tento klenot, prohlédli jsme si pro-
story Národní knihovny -
Klementinum.

Protože součástí našeho studia
jsou i dějiny umění, byli jsme une-
šeni. V zrcadlové kapli na nás
dýchlo baroko v celé své kráse.
Úžasné fresky, olejomalby, varha-
ny z 18. století, na které hrál sám
W. A. Mozart.

V barokní knihovně, která je
označovaná jako „chrám moud-
rosti“, bylo nespočet exponátů, asi
dvacet tisíc knih z poloviny
16.století, glóbusy zeměpisné
i astronomické, ale zážitkem bylo
pro nás spatřit na vlastní oči nej-
vzácnější knihu - Vyšehradský
kodex.

Po úzkém schodišti jsme
vystoupali do astronomické věže,
odkud byl překrásný výhled na
historické centrum Prahy. Pak už
nás čekal zážitek největší. Po sku-

pinkách jsme
vstupovali do
trezorové míst-
nosti, abychom
viděli světový
unikát „Ďáblo-
vu bibli“, kte-
rou České
r e p u b l i c e

zapůjčila Královská knihovna ve
Stockholmu. Opravdu je největší
rukopisnou knihou na světě
vůbec, o rozměrech cca 100 x
50 cm psáno na pergamenu,
dokonce je možné, že byla použi-
ta i oslí kůže. Kodex gigas - Ďáb-
lova bible je opředena tajemstvím,
že při psaní pomáhal mnichu
Soběslavovi patrně sám čert.

Vystavena byla i digitalizovaná
podoba této bible.

Den se opravdu vydařil. Praha
je krásná, rádi sem jezdíme na
výstavy, které nám po profesní
stránce dávají opravdu hodně. Jen
kdyby vstupné pro studenty neby-
lo mnohdy tak vysoké.

Mgr. Stanislava Machová

Móda v umělecko-
průmyslovém muzeu

Dne 18. 12. 2007 jsme navštívi-
li velice působivou výstavu módy
a módních doplňků 70. let
v Umělecko-průmyslovém muzeu
v Praze. Na začátku se nám dosta-
lo poutavého výkladu základních
faktorů ohledně tohoto období.
Dozvěděli jsme se například, že
70. léta se inspirovala hnutím hip-
pie, rozvíjel se retrostyl, šatníky se
zaplnily oblečením z džínoviny
a oděvy inspirovanými etnickým
stylem, že od 2. poloviny 70. let

nastoupil fenomén punkového
stylu a spoustu dalších zajíma-
vých informací. K vidění tu bylo
60 odborných oděvů a nespočet
doplňků a fotografií.

Ze všech stran na nás dýchla
atmosféra minulých let a musím
uznat, že jsme si odnesli pěkný
zážitek. Byla to zřejmě nejpůsobi-
vější výstava, kterou jsme zhlédli.

Lucie Jiříčková,
studentka 3. ročníku

Modelářství a návrhářství 

Poděkování
Dobrovolnému hasičskému záchrannému sboru z Lysé nad

Labem děkujeme za to, že 1. 3. 2008 pomohli jeho členové při odklí-
zení dvou stříbrných smrků, které spadly na střechu domu č. 708
v Lysé nad Labem při vichřici Emma. Při práci jeřábu nedošlo k dal-
šímu poškození střechy.

Děkuji Vladimír Novák

Brýle pro Afriku

Připojte se k nám a zúčastněte
se s námi charitativní akce „Brýle
pro Afriku“.

Jde o pomoc lidem a hlavně
dětem a studentům ve Středo-
africké republice. Jaká je situace
v zemi? 

Obyvatelstvo žije v bídných
podmínkách a koupě brýlí předsta-
vuje hodnotu celoročního pla-tu.
Je to tedy pomůcka nedostupná
a my všichni, kteří brýle nosíme,
víme, co všechno bychom bez nich
nezvládli. Stejně staří žáci, jako
jste Vy, se bez nich nemohou učit.

Vyzýváme tedy všechny žáky,
učitele i další dospěláky, aby se
připojili k této akci a přinesli brýle
staré, nepoužívané, dlouho ležící
v šuplíku. Ať jsou zase někomu
užitečné! 

Jaké brýle můžete nosit? Brýle
v dobrém stavu, nepoškozené.
Pokud je to možné, neměl by mezi
dioptriemi obou skel být velký
rozdíl. 

Brýle, které přinesete do konce
května, budou zabaleny a odeslá-
ny do ZŠ speciální v Praze 6,
Rooseveltově ulici 8, která je čes-
kým koordinátorem. Pak letecky
poputují do SAR, kde budou ve
stacionářích rozdělovány lidem,
pro které představují celé jmění.

Brýle odevzdávejte do připra-
vené krabice u ředitelny ZŠ J.
A. Komenského. A na své konto si
připište DOBRÝ SKUTEK.

Váš Školní parlament 
ZŠ J. A. K. Lysá

Návštěva z Dánska
D n e

13. břez-
na navští-
vila naši
š k o l u
s k u p in a

studentů z dánské obchodní aka-
demie, kteří v rámci studia pobý-
vali v Praze a na základě informa-
cí z našich webových stránek měli
zájem poznat naši školu.

Po příjezdu jsme vytvořili
několik čtyřčlenných skupin. Ty
se skládaly ze dvou českých
a dvou dánských studentů. Pak
následovala prohlídka školy.
Prošli jsme jazykové, počítačové
a běžné učebny, navštívili jsme
hodiny matematiky, češtiny a ci-
zích jazyků. 

Poté jsme se odebrali do pře-
dem připravených tříd. V každé
z nich pracovalo pět týmů. Dostali
jsme úkol zjistit co nejvíce infor-
mací o životě v Dánsku. Stejný
úkol řešili i naši zahraniční přáte-
lé o naší zemi. Zpočátku naše
komunikace poněkud vázla, ale po
chvíli naše zábrany padly. Po zjiš-

tění všeho potřebného jsme měli
výborné podklady pro tvorbu spo-
lečného plakátu, který byl naším
dalším úkolem. Při jeho zpracová-
ní jsme si už výborně rozuměli
a komunikace v angličtině nám
nedělala žádné problémy. Naučili
jsme se dokonce vyslovovat
některé samohlásky, které se
vyskytují pouze v dánštině, dánští
studenti se zase pokoušeli naučit
pár českých slov. 

Při usilovné práci nám všem
dost vyhládlo. Přesunuli jsme se
do školní jídelny, kam jsme
pozvali i naši návštěvu. Dánští
studenti byli zpočátku zmatení
ohledně fungování jídelny, a proto
jsme jim nabídli pomoc. Něk-
terým jedincům naše jídla zachut-
nala, jiní si nakoupili spoustu
sušenek a pití na cestu domů. 

Před odjezdem jsme si udělali
pár společných fotek a studenty
jsme odvedli k autobusu. 

Marie Jechová,
František Hráský, 2.A,
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Než vznikne skutečný
model…

Při jedné hodině modelování
oděvů jsme dostali od paní učitel-
ky Strnadové úkol vytvořit z papí-
ru modely divadelních kostýmů. 

Spojili jsme hlavy dohromady
a navrhli model divadelního saka
jednotný pro všechny skupiny, na
které jsme se rozdělili. Krejčov-
ských panen bylo pět a každá
měla jiné parametry. Ano, dobře
vzít míru a přesně ji zaznamenat,
to je základ úspěchu.

Pak jsme se pustili do rýsování
střihu. To se ovšem neobešlo bez
nepovedených dílů a nového pře-
kreslování, stejně jako při násle-
dovném spojováním jednotlivých
částí v jeden celek.

Někomu vše šlo jako po másle,
ale většina musela sako i vícekrát
rozpárat, neboť byly díly špatně

nebo obráceně sešité. Paní učitel-
ka celé naše snažení kontrolovala
a pečlivě fotograficky dokumento-
vala. Všichni jsme nakonec sako
s úspěchem dokončili, a na řadu
přišlo fotografování skupin u vy-
tvořených modelů, které nás sice
stály mnoho nervů, ale o to větší
radost nám udělaly.

Nyní jsou tyto modely vystave-
ny ve vestibulu naší školy, kde
máte možnost si spolu s nimi pro-
hlédnout i další výsledky naší
pilné práce. Doufáme, že se bude
líbit nejen pedagogům a spolužá-
kům, ale i příležitostným návštěv-
níkům školy.

Lucie Jiříčková, třída 3.M,
obor Modelářství 

a návrhářství oděvů

Móda Praha
8. února se naše třída 3.M

vydala navštívit v pořadí již 
9. veletrh módy na Výstavišti
Praha - Holešovice s názvem
Móda Praha 2008, který pořá-
dala společnost INCHEBAEX-
PO PRAHA.

V areálu výstaviště byla
k vidění řada rozličných stánků
s různými druhy textilního
i jiného zboží od spodního prá-
dla k plesovým róbám přes kos-
metiku až k barevným módním
doplňkům. Vystaveny tu byly
klasické a avantgardní modely
světových i tuzemských výrob-
ců. V programu byly zařazeny
malé módní přehlídky, na kte-
rých jsme samozřejmě nemohly
coby budoucí návrhářky chybět
a jejichž zhlédnutím jsme zakon-
čily tuto pěknou akci. Příští rok se
chystáme navštívit Výstaviště

našeho hlavního města Prahy
znovu.

Lucie Jiříčková, třída 3.M,
obor Modelářství 

a návrhářství oděvů

Jarní den Evropy 2008
J a k o

k a ž d ý
r o k
i v letoš-
n í m
školním

roce proběhl na Obchodní akade-
mii v Lysé nad Labem celoškolní

projekt nazvaný Jarní den Evropy
2008. Rok 2008 je Evropským
rokem kulturního dialogu. Evropa
je totiž z hlediska národních
nesmírně rozmanitá, a to nám
dává jedinečné možnosti objevo-
vat bohaté kulturní dědictví nejen
naší rodné vlasti, ale také památky
a tradice dalších evropských států.
Toto motto se stalo stěžejní inspi-
rací při realizaci projektu.
Přípravy se ujali studenti 4. B,
koordinátorem projektu byla H.
Šmídová. 

Každá třída tvořila jeden soutěž-
ní tým, v rámci třídy pak byly usta-
noveny čtyři pracovní skupiny, které
plnily odlišné úkoly. Týden před
projektovým dnem si každý třídní
kolektiv vylosoval jeden členský
stát EU. Studenti si také vyslechli
zadání jednotlivých úkolů, měli
tedy čas se připravit a domluvit se
na pomůckách, které budou při rea-
lizaci zadání potřebovat. 

V úterý 25. března ráno vstoupi-
la do každé třídy dvojice studentů
čtvrtého ročníku, kteří měli za úkol
vytvořit pracovní atmosféru.
Diskutovali s žáky o Evropské
unie, zajímali se o to, zda vědí, kdy
byla tato organizace zřízena, které
země patří mezi členské státy EU
a které země studenti sami navští-
vili. Debatu zakončili krátkým tes-
tem, kterým si chtěli ověřit, co
všechno si studenti z diskuze
o Evropské unii pamatují. 

Po krátké přestávce se třídní

kolektivy rozdělily do čtyř pra-
covních skupin a studenti začali
plnit jednotlivé úkoly. Ke každé
zemi, kterou si před týdnem vylo-
sovali, měli vytvořit plakát, kte-
rým by nalákali potenciální
návštěvníky země, měli vyrobit
upomínkový předmět pro turisty,

zpracovat pověst, která souvisí
s vybraným národem, zapsat ji
v cizím jazyce a zároveň ji formou
scénky předvést svým spolužá-
kům. Scénka se prezentovala
v češtině, studenti ji natočili na
kameru a posléze promítli ostat-
ním třídám. 1. B (Dánsko) zpraco-
vala pohádku H. Ch. Andersena
o malé mořské víle, 2. A (Ra-
kousko) svou pověstí vysvětlila
původ jména Österreich a do své
scénky zapojila i oblíbenou krávu
Milku, 3. A (Velká Británie) se
inspirovala vypravováním o stra-
šidlu cantervillském, 3. B (Řecko)
předvedla své pojetí počátku tra-
dice olympijských her. 1. A připra-
vila pro návštěvníky Francie trič-
ko s motivem Eiffelovy věže, 2. B
vytvořila pohlednici s nejzajíma-
vějšími místy Německa. Každá
z disciplín byla hodnocena nejvý-
še 10 body. Tři nejúspěšnější tříd-
ní kolektivy získaly diplom a slad-
kou odměnu. 

Studenti si během projektového
dne vyzkoušeli, nakolik jsou tvo-
řiví, zda dokáží v rámci kolektivu
koordinovat jednotlivé činnosti,
pracovat s odbornou literaturou,
vyhledávat potřebné informace
a vytvořit cizojazyčný text.
Zároveň se navzájem seznámili
s poznatky o kulturním dědictví,
známých památkách a tradicích
některých zemí Evropské unie.

Helena Šmídová 
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Den Země v ZŠ Bedřicha
Hrozného - přidejte se k nám!

V pátek 25.
dubna 2008
proběhne v ZŠ
B e d ř i c h a
H r o z n é h o
v Lysé nad

Labem již tradiční „Den Země“.
V rámci tohoto dne bude novinkou
školní kolo projektu „Voda“, který
vzbudil letos mezi žáky naší školy
zaslouženě velkou pozornost. Šest
vybraných skupin dětí ze 6. - 9.
tříd, které se věnovaly svým pracím
již od ledna, se spolu utká první dvě
hodiny před porotou o nejlepší pro-
jekt. Ostatní v tomto čase upraví
své třídy, jak nejlépe budou umět
podle vylosovaných témat vztahují-
cích se rovněž k vodě ve všech
oborech lidské činnosti a života na
Zemi. Velký dík za odvedenou
práci patří nejen žákům, ale i našim
zúčastněným pedagogům, kteří své
skupiny po celou dobu vedli.
Všichni společně odvedli kus dobré
práce. Ke zhlédnutí školního kola
pak tímto zveme i zástupce města
Lysá nad Labem jako našeho zřizo-
vatele. Ostatní zájemci z řad rodičů
i široké veřejnosti, kteří se chtějí

dovědět o projektu a šikovnosti
našich dětí mnoho nového, nalez-
nou informace, fotografie a od
druhé poloviny května - po finálo-
vém kole - i samotné prezentace na
webových stránkách www.zsb-
hrozneho.cz. Celý projekt probíha-
jící pod záštitou EKO Gymnázia
Poděbrady pak vyvrcholí soutěží
mnoha škol našeho kraje 15. 5.
2008 v Městci Králové, kam se
s našimi výslednými pracemi již
chystáme. Držte nám proto palce.

Po prvních dvou vyučovacích
hodinách se společně s žáky naší
školy jako každý rok i letos zapojí-
me do úklidu města v lokalitách
vybraných ve spolupráci s MěÚ
v Lysé nad Labem. A pro ty z vás,
kterým není lhostejné prostředí, ve
kterém žijete, máme vzkaz: přijďte
nám pomoci! Začněte klidně
v okolí svého bydliště, nebo se
k nám připojte v 10 hodin před ZŠ
Bedřicha Hrozného. Nejen naše
nádherná modrá planeta Země, ale
i město si to určitě zaslouží.

Mgr. Petra Kubalová,
vedoucí projektu „Voda“,

ZŠ B. Hrozného

SOŠ a SOU Lysá nad Labem
po stopách energie

Ve dnech 7.-8. dubna 2008 se
žáci SOŠ a SOU Lysá nad Labem
vydali po stopách energie.
V rámci školního programu
EVVO během dvou dnů navštívili
vodní a přečerpávací elektrárnu ve
Štěchovicích a jadernou elektrár-
nu v Temelíně. V informačních
centrech obou elektráren se žáci
seznámili s principy výroby elek-
trické energie a s dopadem výroby
tzv. zelené energie na životní pro-
středí. Při exkurzích přímo v pro-
storách elektráren díky odborné-
mu výkladu průvodců žáci zhlédli

technologická zařízení elektráren
a jednotlivé provozy. Velkým
zážitkem byla návštěva střeženého
prostoru elektrárny Temelín, kdy
žáci procházeli bezpečnostní kon-
trolou a byli namátkově podrobe-
ni dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu. Třídy 1.N a 2.A se
svými třídními učitelkami zvládli
exkurzi na výbornou. Děkují
vedení školy za umožnění této
akce a už se těší na další jedineč-
né zážitky.

Ing. Iva Bittnerová

Voda kolem nás
Ve dnech 2.4. 2008 a 7.4.2008

se žáci SOŠ a SOU Lysá nad
Labem rozhodli zjistit, jak je to
s vodou, kterou tak samozřejmě
doma používají. V rámci školního
programu EVVO navštívili úpra-
vnu vody na přehradní nádrži
Želivka, která je hlavním zdrojem
pitné vody pro Prahu. Zde se
seznámili se základními principy
úpravy vody na vodu pitnou a zde
vyrobenou vodu také ochutnali.

A protože potřeba vodu po použi-
tí také vyčistit, navštívili Ústřední
čistírnu odpadních vod v Praze.
Po odborném výkladu v administ-
rativní budově se všichni přesunu-
li přímo do provozu pod otevře-
ným nebem, kde sledovali celý
proces čištění odpadních vod.
Některé z částí provozu žáci
doslova pocítili na vlastní kůži či
spíše nos.

Ing. Iva Bittnerová

LUfT KINO KLUB otevřel 
výstavou a koncertem v sobotu 5. 4.

V plném klubu proběhla verni-
sáž  výstavy velkorozměrných
fotografií kameramana Jana
Procházky, koncertovala pražská
undergroundová kapela Sdružení

rodičů a přátel Ropy.
Zahajovací večer se vydařil,

pravidelně se začne promítat
v květnu.

L. Jursíková
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„Tak nám vybrali muzeum...“
„Tak prej nám vybrali muze-

um, to už tam skoro nic nezbylo,
co?!“ Tuto větu jsem před časem
zaslechl v Lysé. Zamyslel jsem se,
zda ona osoba navštívila Muzeum
Bedřicha Hrozného v posledních
4 měsících. Ano došlo u nás ke
změně. Napsáno i řečeno k tomu-
to tématu bylo poměrně hodně.
Přesto mi dovolte krátké shrnutí.
Polabské muzeum - Muzeum
Bedřicha Hrozného mělo od
Národní galerie dlouhodobě
zapůjčené sbírkové předměty,
které v expozici „Život a dílo
Bedřicha Hrozného“ pomáhaly
dokreslit vědeckou činnost našeho
slavného rodáka. Zmíněné před-
měty činily zhruba čtvrtinu vysta-
vených exponátů. V muzeu byly
zapůjčeny zhruba 30 let. Rádi
bychom zde zmíněné předměty
našim návštěvníkům ukazovali
i nadále. Rozhodnutí NG však
musíme pochopitelně plně respek-
tovat. To, co si většina z nás pama-
tuje o Bedřichu Hrozném a to, co
patří k velmi podstatnému v jeho
vědecké části, je rozluštění jazyka
Chetitů. Tento významný vědecký
počin profesora Hrozného je zde
trvale a plnohodnotně prezento-
ván. Nejen části textovou - infor-
mační. Nadále i formou klínopis-
ných tabulek, které nalezl a luštil
Bedřicha Hrozný. Stále se zde
dozvíme vše podstatné z „života
a díla Bedřicha Hrozného“.

V současné době pracujeme
intenzivně na doplnění expozice,
abychom návštěvníkům ukázali,

že si Bedřicha Hrozného vážíme.
Rád bych vás všechny upozornil,
že ač muzeum nese čestný název
Muzeum Bedřicha Hrozného, není
to to jedniné, co zde návštěvník
uvidí. Spolu s kolegy a s vystavu-
jícími výtvarníky, fotografy, dále
i s hudebníky a přednášejícími
a s množstvím dalších lidí pro
všechny návštěvníky připravuje-
me, dle mého názoru, velice pest-
rý program během celého roku.
Během něj je k vidění minimálně
5 výstav, které jsou vždy slavnost-
ně zahajovány vernisáží, dále pak
Dny evropského dědictví, již tra-
diční vánoční koncert učitelů ZUŠ
F. A. Šporka. Konají se zde pouč-
né přednášky. Za všechny snad
alespoň zmíním přednášku
PhDr. Karly Motykové, DrSc.
o archeologických výzkumech
v Lysé a okolí, nebo přednášku
PhDr. Vlastimila Vondrušky „His-
torické sklo“. V březnu 2007 pro-
běhl v MBH koncert běloruského
písničkáře Viktara Šalkieviče.
Letos chystáme „Muzejní afric-
kou noc.“ (Bude se konat 16. 5.
a informace o ní je na jiném místě
květnových Listů). Stále máme co
zlepšovat a snažíme se o to. 

A nakonec ruku na srdce lysá-
ci, kdy jste naposledy navštívili
Muzeum Bedřicha Hrozného? 

Muzeum je otevřeno od úterý
do neděle. Út - pá 9:00 - 12:00
a 12:45 - 16:00 a v so a ne 10:00
- 16:00.

Ondřej Rašín, vedoucí muzea

Aprílové dny 
v ZŠ J. A.

Komenského

V naší škole se již stalo tradicí
pořádat Aprílový týden. Módní
výstřelky jsme si tentokrát užívali
tři dny. První den, tedy 1. 4. 2008,
patřil těm nejbláznivějším úče-
sům, jaké si jen byli jejich nosite-
lé schopni vymyslet. K vidění
byly na jejich hlavách barevné
mašličky, roličky od toaletního
papíru, nafukovací balónky, por-
covaný čaj či šílené barvy na
vlasy. Někteří měli i jedlé účesy!

Den 2. 4. se stal „brejličkovým
dnem“. Žáci i učitelé si mohli vzít
jakékoliv brýle, jaké jen měli
k dispozici. S tím byla i spojena
charitativní akce „Brýle pro

Afriku“. Během ní může každý
přinést nepoškozené dioptrické
brýle, které budou odeslány do
Středoafrické republiky, kde oby-
vatelé na zakoupení vlastních
nemají peníze. 

Poslední den, tedy 3. 4., nosili
žáci a učitelé proužkované ponož-
ky a legrační uši. Ty svoje pravé
měli samozřejmě všichni s sebou,
ale k nim si vzali ještě druhé uši,
například netopýří, leopardí,
různě po domácku vyrobené.
Každý den o velké přestávce jsme
se sešli a hodnotili ty nejvydaře-
nější modely. Jejich majitele čeka-
la sladká odměna.

Všichni jsme si tyto Aprílové
dny užili a těšíme se na další rok. 

Alena Dvořáková,
Kristýna Kuncová,

žákyně 9. B

Slovo ředitelky školy 
k 4. 4. 2008

Látka ze spreje je podle techni-
ků prchavá, rozpustitelná ve vodě.
Již v 15.00 hod ten den odpoledne
byly prostory školy nezávadné.
Přesto uklízečky vše pečlivě
umyly, škola byla v pondělí
naprosto v pořádku.

Díky tomu jako ředitelka školy
nepovoluji do budoucna vstup
bývalých žáků do objektu. Pouze
po předchozí domluvě telefonem
nebo mailem. O zabezpečení vstu-
pu do areálu intenzivně již od zmí-
něného pátku jednám se všemi
zainteresovanými řediteli škol,
regionálním ředitelem Eurestu
a vedením města. Protože školu
nelze zcela uzamknout vhledem
k tomu, že se v areálu nachází pět
subjektů (dvě základní školy,

obchodní akademie, školní druži-
na i pro ZŠ B. Hrozného a peda-
gogicko-psychologická poradna),
budou zatím na oba vchody dohlí-
žet střídavě současní zaměstnanci
škol. Mějte proto prosím pocho-
pení, když se budou dožadovat
vysvětlení, za kým a proč k nám
přicházíte. Nezapomeňte, že
povinností každého návštěvníka je
ohlásit se v sekretariátu nebo
přímo u ředitele dané instituce.
Přesto si myslím, že je nejvhod-
nější oznámit svou návštěvu pře-
dem na 325 551 220 nebo
info@zsjaklysa.cz. Maily jednot-
livých zaměstnanců naleznete na
www.zsjaklysa.cz. Děkuji za vaši
vstřícnost.

Mgr. Marie Nováková

Jak to vidíme my… 
Evakuace školy 4. 4. 2008

V pátek 4. 4. 2008 se o přestávce
mezi 4. a 5. vyučovací hodinou
v ZŠ J. A. Komenského odehrál
nezdařilý žert chlapců z minulých
devátých ročníků. Ti se pod zámin-
kou, že navštíví své bývalé spolužá-
ky a učitele, odebrali do učebny
chemie v pavilonu D. Zde nastříka-
li neznámou chemikálii. Později se
ukázalo, že to byl pepřový sprej.
Žáci přítomní ve třídě vše viděli, ale
nenahlásili tuto skutečnost vyučují-
cí, která měla dozor na chodbě. Při
odchodu svůj čin výtržníci zopako-
vali na schodišti pavilonu D. Ve
škole zavládl zmatek z obavy, o co
jde. Žáci si začali stěžovat na
dýchací potíže, dráždivý kašel,
bolest hlavy a pálení v hrdle.
Muselo se evakuovat přes 500 lidí.
Evakuací to ovšem neskončilo.
Osmi žákům a jedné  učitelce se
udělalo nevolno a museli být převe-
zeni do okolních nemocnic. Kromě

čtyř vozů záchranné služby byli při-
voláni také hasiči, policisté a speci-
alisté až z Prahy - západ. Nakonec
vše dopadlo vcelku dobře. Postižení
se vrátili z nemocnic do domácí
péče nejpozději druhý den a pacha-
telé byli dopadeni okamžitě. Nyní
čekají na svůj rozsudek.  Tento útok
se nám zdá jako velmi nevydařený
a hloupý vtip, který měl neočekáva-
né následky. 

Podle našeho názoru měli také
přihlížející žáci vše nahlásit dříve,
než k něčemu takovému došlo.
Hasičská a policejní pomoc byla
podle nás celkem přeceněná, ale asi
podle zákona nutná. Za pomoc
lékařů však děkujeme. Doufáme,
že nad pachateli bude vyřčen tako-
vý rozsudek, aby to byl pro ně
odpovídající trest a pro ty, kteří by
měli podobné choutky, odstrašující
případ. 

žáci školy
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OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
SOUTĚŽ V DĚJEPISNÝCH ZNALOSTECH  -

STŘEDNÍ ŠKOLY

A. ZNALOSTI OBECNÉ
1. V jakém časovém rozpětí vládla v českých zemích habsburská monar-

chie?
2. Jaké politické strany vznikaly na území Čech před 1. světovou válkou?
3. Vyjmenuj čelné představitele domácího odboje!
4. Vyjmenuj české představitele zahraničního odboje. Ve kterém státě

a městě sídlili?
5. Kdo, kdy a kde vydal prohlášení o československé nezávislosti?
6. Kdy byla vyhlášena československá samostatnost?
7. Co je to „Martinská deklarace“ a kdy byla přijata?
8. Kdy se připojila k ČSR Podkarpatská Rus?
9. Kdy vzniklo Národní shromáždění a na čem se na svém 1. zasedání usneslo?
10. Kdo tvořil nejsilnější národnostní menšinu a jaký byl vztah této menši-

ny k ČSR?
11. Kdy vznikla nová ústava ČSR? Z kolika zemí se ČSR skládala? 
12. Co jsou to státní symboly a čeho jsou výrazem?
13. Kdo je autorem státní vlajky a hymny? Co nacházíme na středním znaku

ČSR z první republiky a co na znaku současné ČR? 

B. ZNALOSTI Z MÍSTNÍ HISTORIE
1. Jaké spolky a kluby vznikaly v Lysé n. L. koncem 19. století?
2. Charakterizuj život v Lysé n. L. v průběhu 1. světové války. Osvětli

pojmy „chlebenky“, „náhražky“, „špiclovství“!
3. Kdy se sešla v Lysé n. L. oslavná schůze na počest vzniku republiky?
4. Jak probíhaly v Lysé n. L. oslavy na počest vzniku republiky?
5. Které spolky se podílely na vytvoření prvního místního národního výbo-

ru v Lysé n. L.?
6. Kdy byl postaven a na čí popud pomník padlým v 1. svět. válce, kde se

dnes nachází?
7. Jak byste si představovali městské oslavy k 90. výročí vzniku ČSR? 

LITERATURA: Učebnice dějepisu pro střední školy. Atlas českých dějin, 2.
díl - od r. 1618. Otruba: Paměti města Lysé a vesnic okolních. Internetové
stránky.

OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
SOUTĚŽ V DĚJEPISNÝCH ZNALOSTECH  -

ZŠ - 6. - 9. třídy

A. ZNALOSTI OBECNÉ
1. Jak se jmenovala monarchie, jejíž součástí byly české země do

r. 1918?
2. Kdy, kdo a kde veřejně prohlásil nezávislé Československo za samo-

statnou republiku?
3. Kdy byl vydán zákon o zřízení samostatného československého státu?
4. Jaký význam pro ČSR měla „Martinská deklarace“?
5. Kdy se sešlo „Revoluční NS“? Napiš 3 body jeho zasedání!
6. Kdy byla k ČSR připojena Podkarpatská Rus?
7. Kdy vznikla nová Ústava ČSR?
8. Kdo navrhl vlajku ČSR?
9. Kdo je autorem československé hymny?
10. Jaké znaky se nacházely na středním znaku nové republiky?

B. ZNALOSTI Z MÍSTNÍ HISTORIE
1. Jak vypadal život v Lysé n. L. před 1. svět. válkou - spolková činnost?
2. Stručně charakterizuj život lidí v Lysé n. L. za 1. světové války!
3. Kdy se sešla v Lysé n. L. oslavná schůze na počest vzniku republiky?
4. Jaký program byl uspořádán v Lysé n. L. ke vzniku republiky?
5. Které spolky se podílely na vytvoření prvního místního národního

výboru v Lysé n. L.?
6. Kdy byl postaven pomník padlým v 1. svět. válce a kde se dnes 

nachází?
7. Jak byste si představovali městské oslavy k 90. výročí vzniku ČSR? 

LITERATURA: Dějepis - nejnovější dějiny - 9. Ročník základní školy.
Atlas českých dějin, 2. díl - od r. 1618. Otruba: Paměti města Lysé a ves-
nic okolních. Internetové stránky.

MATEŘSKÉ CENTRUM

PARNÍČEK
LYSÁ NAD LABEM

hledá prostory pro vytvoření místa, kde se budou setkávat rodiče
s dětmi z Lysé n. L. a jeho okolí.

Prostory by měly mít minimálně 1 větší místnost se zázemím
a sociálním zařízením. Může se jednat o nevyužitý prostor ve škole,
v administrativní budově, v rodinném domku apod. Případnou opra-
vu či rekonstrukci si zajistíme.

Pokud máte možnost nám poskytnout prostory nebo třeba jen víte
o vhodném místě, tak nás prosím kontaktujte na tel.: 603 834 838
nebo e-mail: info@mcparnicek.cz

Kdo jsme a co Mateřské centrum Parníček nabídne rodinám
s dětmi?

Jsme „Občanské sdružení Pro dětský úsměv“, nezisková organi-
zace, kterou založilo 7 maminek na mateřské dovolené. Hlavním
cílem naší činnosti je zřízení mateřského centra v Lysé nad Labem,
tedy veřejného prostoru pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi.

Budeme zajišťovat především akce pro děti, rodiče a těhotné. Děti
budou mít na výběr z různých kroužků, kde budou moci rozvíjet své
znalosti, pro dospělé připravíme poradny s odborníky, cvičení
a besedy na aktuální témata. Do zahájení pravidelného provozu
budeme pro děti zajišťovat jednorázové akce ve vypůjčených prosto-
rech. 

V í c e  o n á s  n a  w w w . m c p a r n i c e k . c z

SPOLEK PRO ROZVOJ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
ve spolupráci s PaedDr. Marií Kořínkovou 

a Odborem školství a kultury MěÚ Lysá n. L.

vyhlašuje k příležitosti 90.výročí vzniku Československé republiky

SOUTĚŽ V DĚJEPISNÝCH 
ZNALOSTECH

Soutěž je určena pro žáky a žákyně škol v Lysé n. Labem 
a rozdělena je do dvou věkových kategorií:
- kategorie žáků a žákyň 6. - 9. ročníku ZŠ.

Jejich úkolem je odpovědět písemně na sedmnáct otázek, 
uvedených v části A a B příslušného zadání.

- kategorie žáků a žákyň středních škol. 
Jejich úkolem je odpovědět písemně na dvacet otázek, uvedených v

části A a B příslušného zadání. 

Kriteria hodnocení: věcná správnost a rozsah odpovědí             
Termín a způsob odevzdání: nejpozději 12. září 2008 

pověřenému pracovníkovi školy
Vyhlášení výsledků a předání cen: 28. října 2008 v rámci oslav stát-
ního svátku v kostele Českobratrské církve evangelické v Lysé n.L. 

Případné dotazy směrovat na:
V. Šťastný, tel. č. 721 649 337 nebo

pí. Labutová, městská knihovna t.č. 325 551 255
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Podnikatelská pohádka o cukrovarské vile,
aneb tak jim něco slibte!

Scénář podnikatelských pohá-
dek je vždy stejný. Do malé obce
nebo města přijde úspěšná, nejlépe

zahraniční firma, s velkým kapitá-
lem. Má úžasný podnikatelský
záměr a musí ho prosadit. Za tímto

účelem nejprve loví v rad-
ničních vodách a aby byl
lov dobrý, nahodí návnadu
v podobě projektu, popř.
fotek z domovské firmy. 
Ó jaká krása. Konečně
budeme v Evropě.

Čím je nápad úžasnější,
tím má více oponentů.
Firma tedy slibuje: „Bude
více pracovních příležitos-
tí pro místní lidi! Finančně

vám přispějeme na výstavbu silnic
a chodníků! Budeme dobrými
sousedy - připravíme akce pro
děti, zlepšíme životní prostředí,
přispějeme na památky!“ A tak se
jedná, slibuje, přemlouvá, až je
ruka v rukávě.

Výhodný ochod je uzavřen.
Hurá stavět. S tím hlukem a pra-
chem se to chvilku vydrží. To
musí lidi pochopit. Když se kácí
les, létají třísky. 

A je postaveno. Firma nyní
nabírá sil k rozjezdu podniku.
Z domovské stanice si sem vezme
lidi, protože to musí klapat (je to
obchod). K logistickým účelům
osloví nejlevnější dopravce (je to
obchod). Firma podniká.

Ale tu se pohádka kazí. Se zvy-
šujícím se podnikatelským tem-
pem se snižuje slibující se tempo,
které poznenáhlu, jako by mávnu-
tím kouzelného proutku, zmizí
úplně. Firma již nic nepotřebuje
a tedy nic nemusí. Sen o Evropě se
rozplynul a my jsme opět v...

Osobně doufám, že se tato
pohádka v případě naší unikátní
kubistické vily v Litoli a společ-
nosti ARS Altmann ukáže vskutku
jen jako pohádka. Mám totiž
v živé paměti sliby vedení společ-
nosti o opravě této mimořádné
památky. Jen mne velice mrzí, že
sliby trvají již tak dlouho a pro
vilu se udělalo tak málo. Jak by to
asi Němci řešili u sebe doma.

Stanislav Svoboda

Za Lysou krásnější?
I my v Litoli jsme měli krásné

předzahrádky, kde kvetly růže
a jiné letničky. Po výstavbě kana-
lizace tyto vzaly za své. Ani po
roce nejsou záhony upraveny
a vypadají takto. Autobusová
zastávka je pod vodou, další sou-
sed má stanici tiráků, kteří záhon
rozjíždějí. Toto je fotka z „hlavní
silnice v Družstevní ulici“. Silnice
se trhá hlavně u Borku. Trochu
deště a auta budou na poli. Nám

praskají baráky, rozbíjí se skla ve
skříních, jezdí zde těžká auta
s prefabrikáty.

Bylo nám slíbeno, že po otevře-
ní obchvatu bude opravena kanali-
zace a silnice v Mírové, ale nic se
neděje. Kam se poděly peníze? Na
silnice v Třešňovce, v Průmyslové
atd.? Ptáme se, kdo je zodpovědný
za tento stav?

Za obyvatele Družstevní ulice
A. Hesová

Autobusová zastávka Litol „U Borku“

Jarní rozcvička s rukavicemi,
aneb venku lépe chutná

Takto zněla pozvánka městské-
ho úřadu v Lysé nad Labem na
straně 17 v březnových Listech.
S dovětkem - za příznivého poča-
sí. A to v neděli 16. března v 9
hodin ráno, v den srazu před vrát-
nicí Domova na zámku skutečně
nebylo. Foukal vítr a poprchávalo.

Zřejmě to byla příčina, proč nám
stačilo našich 10 prstů na rukou ke
spočítání brigádnic a jednoho bri-
gádníka. Přišel i pan MVDr.
Kořínek s fotografickým apará-
tem, aby zvěčnil naši práci. Také
pracovník MěÚ a pracovnice
Městské knihovny byli na toto
zvěčnění připraveni. K nahlédnutí
jsou fotografie pod podloubím
MěÚ.

Možná nás někdo z obláčku na
nebi pozoroval a zželelo se mu,
vidět nás zmoklé a dal pokyn
počasí, zlepšit se. Stalo se a my
jsme se dle pokynu nového pana
parkového zahradníka Kolářského
dali do práce.Úkol byl srovnat
ořezané větve a větvičky tak, aby
je mohl nacpat do drtiče a kolem

těch hromad uklidit. Poslechli
jsme jako hodinky a rádi, protože
park se bude pro veřejnost otevírat
1. dubna. Bez naší brigády by
nebyl velký průklest stromoví
a velká námaha s úpravou cest
panem Kolářským úplná.

Vážení občané, přijďte tuto

jeho velkou snahu ocenit. Jen
nevstupujte na cestu kolem zahra-
dy za kostelem. Místy je tam
chůze nebezpečná. Věřím, že
časem bude i tato cesta, dle slibu
MěÚ opravena. 

Krásně se jde kolem lesa
a kolem lavic, na kterých jsme tak
rádi sedávali a dívali se na diva-
delní hry nejen našich divadelní-
ků, ale i hostů z okolí. Krásná pro-
cházka je také po cestičkách
plných starých stromů různých
tvarů. Správně se jmenují
„Loubí“. Asi odvozeno od „milo-
vat se“. Docela si představuji, jak
se mladí i staří drží za ruce
a vyznávají si lásku.

Terezie Procházková,
Domov na zámku
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Jsem pesimista
Psal se rok 1934 a já jsem cho-

dil zde v Lysé do měšťanky. Učil
nás pan učitel Rada, malý posta-
vou, ale velký duchem. Byl velký
idealista, měli jsme ho rádi.
Kromě učení nám vypravoval
zajímavé postřehy, zkrátka byl to
pan učitel. Myslel, že vidí do
budoucnosti a tak nám jednou
řekl. Hoši, já už ne, ale někteří
z Vás se dožijete roku 2000 a to už
bude svět jiný, dokonalý. Technika
bude na výši, vše budou ovládat
počítače, lidé nebudou muset pra-
covat, všichni si budou rovni,
všude bude mír, život a svět bude
ideální. Velký idealista, to ještě
netušil, že v krátké době bude svě-
tová válka. Z Lysé odešel do
Mladé Boleslavi a tam ho němečtí
okupanti zničili. To pro něho
muselo být první zklamání a další
také kruté by ho čekalo, kdyby se
dožil roku 2000.

Pane učiteli - technika v roce
2000 je skutečně neočekávaně na
výši, možná dokonalejší než jste
čekal. Lidstvo již ovládá malou
část vesmíru, byl dobyt měsíc,
všechny továrny jsou řízeny počí-
tači, ale bohužel jsou vyráběny
nové dokonalejší zbraně. Letecká
doprava spojuje všechny díly
světa, miliony aut osobních
i nákladních jezdí po celé planetě.
Počítače jsou v provozu ve všech
obchodech, ale i v domácnostech
a zatímco v době, kdy jste nás
učil, jsme my kluci pro zábavu na

ulicích hráli kuličky, dnešní děti
se baví hrou na počítačích. Jsou
proti nám vzdělanější a to je
dobře.

Toto proroctví se Vám vyplnilo,
ale zatímco jste nám říkal, že lidé
budou v míru, v blahobytu a nebu-
dou již muset pracovat, skutečnost
je úplně jiná. Někdy hrozivá. Mír
není, neustále se někde válčí, tero-
risti zákeřně vraždí nevinné lidi,
mír je v nedohlednu. Ve světě jsou
ještě miliony chudých a hladových
lidí, jsou vykořisťováni a jaká je
morálka? Vraždy, loupeže a pod-
vody jsou v milionech případů
denně v celém světě prováděny.

Pane učiteli, mrzí mě, že se
Vaše proroctví nesplnilo a nejhor-
ší je skutečnost, že se Vaše naděje
nesplní ani v příštím století, to je
v roce 2100. Technika bude
naprosto dokonalá, vesmír se
stane součástí života lidstva, ale
mám strach z morálky lidstva.
Nezmizí závist, to je vlastnost,
která je základem všeho zla.
Nezmizí chudoba a vůbec co se
s naší planetou může stát? Vždyť
životní prostředí se vzrůstajícím
průmyslem a provozem milionů
aut už dnes ničí například ledov-
ce. Důkazem jsou nové přírodní
katastrofy, hrozí nedostatek vody.

Pane učiteli, už je nás z Vaší
třídy jen asi šest, jsme staří dědko-
vé, ale vzpomínáme na Vás. Já
jsem bohužel pesimistou.

kol-
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S gumáky do rezervace
Po vzoru minulých let jsme pro

vás opět na jaro připravili malou
terénní exkurzi. Snažíme se vás při
nich seznámit s přírodními zajíma-
vostmi v regionu a ukázat hodnoty,
o nichž mnohdy jen tušíme.

Při severozápadní části města
se nachází národní přírodní rezer-
vace Hrabanovská černava. Přes-
tože je nejstarší rezervací v našem
obvodu (byla vyhlášena v roce
1933) a vede kolem ní naučná
stezka mezi městy Lysá n. L.
a Čelákovice, málokdo z nás se do
ní podíval. Pravda ovšem je, že
v tomto území se musíme chovat
a pohybovat s nejvyšší ukázně-
ností. Ale pro tentokrát uděláme
výjimku a spolu s naším průvod-
cem Lukášem Němečkem, se
podíváme do říše slatina a mokřa-
dů (pokud si jméno průvodce spo-
jujete s výstavou fotografií vzác-
ných rostlin, která byla k vidění
před cca 5 lety v archivu, pak
máte dobrou paměť). Zahájení

exkurze jsme naplánovali na
neděli 1. června v 15 hodin
u Černých vrat. Doporučujeme
vzít vodě odolnou obuv!

V případě nepříznivého počasí
se o akci rozhodne na místě srazu.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Prstnatec pleťový
Autor: Lukáš Němeček

Stromy a mánie
Je tomu 40 let, co jsme se

nastěhovali do družstevního
domu. Obyvatelé byli tehdy šťast-
ni a s nadšením vysazovali keře a
stromky, zakládali skalky, budo-
vali pískoviště a podobně.

V posledních letech však
dochází k likvidaci dřevin.
Nejprve byla vykácena bříza s
odůvodněním alergie, nadzvedá-
váním dlaždic, uklízení listí,
zakrytý výhled na parkoviště. Poté
následovaly dvě borovice a smrk -
stínily. U túje byl požadavek zkrá-

tit ji na 1 m, aby nestínila. Od
7.3.2008 už ani ta neexistuje.

Před vchodem zbývá smrk, na
kterém jsou laicky ořezány spodní
větve a pak kanadský zakrslý smr-
ček o výšce 1,5 m ve vzdálenosti
od oken 4 m. Ten by se měl už
také zkrátit, protože stíní a zabra-
ňuje výhledu.

Tato jednostranná mánie mne
trápí. Ano, každý strom stíní, ale
podstatné je, že zkrášluje a osvě-
žuje prostředí.

František Ježek, Lysá n. L.

Fruta - dle KSČM
Vážení spoluobčané,
rád bych reagoval na článek -

K procesu zástavby Fruty, který
vyšel v březnových Listech. Tento
článek pochází z „dílny“ MěV
KSČM. Bohužel se v něm objevila
řada jednostranných a tendenčních
informací.

Původně jsem se vůbec nechtěl
věnovat historii, tzn. kdo co udělal,
kdo co měl udělat a neudělal atd.
Nakonec mi to ale přece jen nedá.
Kdybyste, soudruzi, řešili problém
s chybějícím objektem vhodným
ke kulturnímu a sportovnímu vyži-
tí pro občany v době, kdy jste na
radnici seděli, nemuselo by se dnes
z Fruty dělat politikum. Celé to má
trochu pachuť toho, že věci běží
jinak, než by členové KSČM chtě-
li, proto se kolem dělá humbuk.

Osobně mě pobouřila věta, kde
se píše, že v lyském zastupitelstvu
sedí Melčákové a Pohankové. Jak
si toto dovolujete tvrdit! Všichni
zastupitelé (kromě těch za KSČM,
kteří asi nebudou Melčákem
a Pohankou) jsou dle mého názoru
čestní lidé s vlastním názorem
a určitě by neudělali to co dva zmí-
nění přeběhlíci.

Teď se ale vrátím k několika
věcem, jež by zasloužily uvést na
pravou míru.

1. Není zcela pravda, že celý
proces okolo zástavby Fruty byl
bezvýhradně dílem KSČM a p.
ing. Gregora. Pan inženýr vyvinul
úsilí a sehnal firmu MK TRA-
DING, to je fakt. Ale MěÚ vypsal
výběrové řízení (k němuž KSČM
dodala některé podmínky) a vydal
anketu pro občany města, na jejímž
základě město vyhlásilo záměr.

2. U nevybraného zájemce
nebylo doloženo financování pro-
jektu a chyběly i reference o něja-
kých již vzniklých stavbách či are-
álech, na kterých se tato firma
podílela.

3. Není pravdou, že vedení

města neoslovilo nevybraného
zájemce. Firma MK TRADING
byla na vyhodnocení pozvána
p. tajemníkem, avšak její zástupci
se nedostavili.

4. Když už byl vytažen problém
s parkováním, který tu bohužel je
a já jím osobně nejsem nadšen, je
nutno říci, že to, co je v článku
napsáno, se nezakládá na pravdě,
neboť město k ničemu odsouzeno
nebylo.

5. Dle znaleckého posudku,
který vychází z řady faktů, někte-
rých z nich vyhlašovaných Čes-
kým statistickým úřadem vychází
odhadovaná cena za pozemky pro
rok 2008 na 10,5 mil. Kč a až
v roce 2018 by se mohla blížit 14,6
mil. Kč. Je to odhad, který je ovliv-
něn řadou faktorů, ale asi jen těžko
dosáhne částky 20 mil. Kč, jež je
zmiňována v článku.

6. Starosta města projekt firmy
MS DEVELOPMENT nijak násil-
ně neprotlačuje. Naopak respektu-
je vůli zastupitelstva. Pro další jed-
nání s MK TRADINGEM (je lobo-
vána KSČM) hlasovali pouze tři
zastupitelé z patnácti. Projekt této
firmy, jehož obrázek mohli lidé
zhlédnout v Listech, je líbivý, ale
já osobně jsem pro něj nehlasoval,
protože se mimo jiné domnívám,
že naše město nepotřebuje luxusní
dům pro bohaté seniory. Nechci se
nikoho dotknout, ale myslím si, že
naši staří spoluobčané by stejně asi
na bydlení v tomto penzionu nedo-
sáhli. Lysá by se měla stát dyna-
mickým městem snažícím se při-
táhnout mladé lidi, kteří dnes
zaplavují Milovice. V tom jí může
kromě jiného pomoci i projekt pre-
zentovaný vítěznou firmou, který
bude jistě dále „vypilován“ tak,
aby přinesl Lysé nad Labem
a jejím občanům užitek.

Jaroslav Minařík,
zastupitel
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Velikonoční AE výprask
Na Velikonoční pondělí 24.

března 2008 se v Sokolovně
uskutečnila další z oblíbených
aerobikových akcí. „Velikonoč-
ního výprasku“ se zúčastnilo
celkem 22 cvičenek včetně jed-
noho muže. Akce plná pohybu
se vydařila i přes nepřízeň naší
techniky, za kterou se všem pří-
tomným omlouváme. 

O lekci stepů se tentokrát
postarala skvěle Petra Jůzová.
Následovala lekce dance aerobi-
cu, kde nás dostala do varu
Lucka Pragrová. Před posilová-
ním a relaxací jsme se rozhýba-
ly mini hip hop sestavou -

Let’s Dance, obojí v podání
Veroniky Šimkové.

Zájemci si mohli zakoupit
sportovní oblečení značky
Touche.

Příští akci plánujeme na dru-
hou polovinu května s hostující
instruktorkou Veronikou Vrzbo-
vou, trenérkou mistryň světa ve
sportovním aerobicu. Termín
bude upřesněn na vývěsce
v Sokolovně. 

Těšíme se na Vás na našich
pravidelných hodinách (pondělí,
úterý, středa od 19:00 hod.).

cv. Veronika Šimková

Paní nesu psaní...
Tu větičku dostával mladý

herec jako svoji první úlohu. Ve
skutečnosti ji žádný správný
pošťák nikdy nepoužil. Zakládal
si na tom, že znal všechna jména
v domě i s tituly. Věděl, co při-
náší - radostná překvapení, milá
přání, někdy bohužel i smuteční
oznámení. Pošta jako celek měla
zvláštní poslání. Opravdu je
radost dostávat dopisy a číst je.
Radost nám udělalo pozvání na
výstavu, co tak zasvěceně poštu
a vše kolem ní přibližuje. Dala
nám nahlédnout do vzdálené
minulosti, jaká pošta byla a za
všech okolností žila. A když se
to celé předkládá s profesionální
jistotou, výtvarně dokonale
skloubeno, pak každý musí
smeknout a uklonit se tím smě-
rem, kde právě stojí ten, co se
poště cele odevzdal pan Oldřich
Gregor. Blahopřejeme!

Opravdu krásná výstava a ne-
byla první ani jediná. Právě tady
v těch krásných prostorách

Státního archivu. Nelze všechny
vypsat jen tak do Listů ani jejich
tématická zaměření. Prostě
atmosféra té síně je tak příznivá,
že vlastně všechny byly vždy
krásné. Daleko větší města by
nám mohla závidět. To není
rodácký patriotismus, to uznává
každý i ti ze vzdálených míst. 

Známé rčení „Za vším hledej
ženu“ se tady v těch krásných
prostorách dokonale naplňuje.
Ano, je to paní, která ty výstavy
umožňuje, aniž by někdy vyvo-
lala napětí a vznikl nějaký pro-
blém. Vždy s lehkostí a úsmě-
vem.

Je třeba vyjádřit poděkování
paní ing. Blance Řehákové. Její
zásluhou má naše město ty krás-
né a zajímavé výstavy a další
kulturní akce. Děkujeme! Takže
té paní by mělo být posláno
pochvalné psaní.

Jarka Piskáčková,
Sokol Lysá n. L.

Co mě trápí
Šel jsem nedávno cestou na

hřbitov kolem parčíku před školní
jídelnou. Nepočítal jsem to, ale
parčík je poset možná stovkami
odpadků, papírů, obalů od cukro-
vinek, PET lahvemi a podobně.
Také laminátový přístřešek nad
autobusovou zastávkou byl opět
rozkopaný. Lze snadno odvodit,
že to neudělaly babičky, které
tudy jako já chodí na hřbitov, ale
s velkou pravděpodobností děti,
které zde u autobusové zastávky
čekají na odjezd. Bylo by snad
možno v případě rozházených
odpadků přijmout částečnou
omluvu, pokud by tam chyběly
odpadkové koše. Ty tam jsou,
a proto je chování těch, kteří par-
čík zaneřáďují neomluvitelné. 

Opakuji již několikrát, v civili-
zovaném světě je odhození odpad-
ku na veřejném místě trestáno
mnohdy velmi citelnou pokutou.
Proč se tak neděje u nás? Jsme
snad necivilizovaní? Nikoliv,
chyba je ve výchově doma i ve
škole. Školy sice neodpovídají za
to, jak se jejich žáci chovají na
veřejnosti, značnou odpovědnost
však mají za jejich výchovu.

Prosím, nechť další řádky
nejsou brány jako stížnost. Při
jedné procházce ulicí Komen-
ského proti mně šli čtyři školáci
asi dvanáctiletí. Zřejmě z oběda.
Po slovech: „Uhni dědku z cesty“,
jsem ustoupil z chodníku na silni-
ci. Jsem sice již v letech, ale místo
na projití bez podobných urážek
by snad mělo být samozřejmostí.

Nedovolím si tvrdit, že jako
školák jsem byl vzorné děcko.
Dnes bych to ohodnotil spíše slo-
vem rošťák jako většina kluků
toho věku. Ovšem výchova v rodi-
ně a ve škole byla poněkud jiná.
Pamatuji si, jako pětiletý kluk
jsem pokřikoval na staršího souse-
da pana Kurku, který nás zřejmě
po právu proháněl holí, „Kurko -
okurko“. Následovala stížnost
u pana starosty, oznámení otci

a citelný výprask. Na výprask
bych dávno zapomněl, ale povin-
nost jít se panu Kurkovi omluvit,
si pamatuji i po 75-ti letech.

I ve škole to bylo jiné. Do stra-
tovské dvojtřídky chodily děti od
prvního do osmého ročníku.
Každou lumpárnu potrestal pan
učitel hned veřejně rákoskou,
vždy ale jen přes zadek.
Závažnější delikty řešil v kabinetě
za přítomnosti pana řídícího,
k těžším prohřeškům na veřejnos-
ti si k exekuci přizval pana staros-
tu. Mohu odpřísáhnout, že to bylo
velmi účinné.

Tvrzení, že to bylo v rozporu
s listinou lidských práv, že to poni-
žovalo lidskou důstojnost , nepřijí-
mám. Jsou to jen kecy. Nic tako-
vého jsem nepociťoval, jen bolest
na zadní části těla a zjištění, že
některé věci se prostě nedělají. Že
jsem o tom již jednou psal, přizná-
vám. Změnilo se ale od té doby
něco k lepšímu? Nemyslím si. Co
je vyhrožování ve škole bombou,
útok pepřovým sprejem, ničení
veřejného i soukromého majetku,
znečišťování města, kouření a pití
školáků na ulici, krádeže, ničení
fasád, hulvátství a sprostota? Snad
na to někdo slyší. Snad učitelé své
žáky poučí, že odpadky patří do
koše, že cizí majetek se neničí, že
úcta k starším se má dodržovat, že
kouření a pití mladým lidem velmi
škodí. Snad škola nařídí i brigádu,
která parčík před jídelnou a chod-
ník v ulici Ke Skále uklidí. Snad.
Alespoň doufám. I když uznávám,
že učitelé to mají dnes nelehké.

O výchově v rodině si psát
nedovolím. To musí každý rodič
zhodnotit sám. Zda chce mít
z potomka slušně vychovaného
člověka, nebo nevychovaného
spratka s výhledem v budoucnosti
na kriminál. Kdo čte noviny
a poslouchá zprávy v rozhlase
a televizi, najde jistě dostatek
výstražných příkladů.

Václav Mrkvička

Koncert Chrámového sboru 
v Domově na zámku

V únoru letošního roku zakon-
čil Chrámový sbor u svatého Jana
Křtitele v Lysé nad Labem, pod
vedením Dagmar Drahovzalové,
„vánoční sezónu“ zazpíváním
našim seniorům v Domově na
zámku. Po milém přivítání, zazně-
ly, v pěkném prostředí společen-
ského sálu, vánoční písně z obdo-
bí gotiky a renesance a barokní
vánoční písně od Adama Václava

Michny z Otradovic. Úsměvy na
tvářích našich starších spoluobča-
nů svědčily o tom, že se jim kon-
cert líbil a ocenili ho i srdečným
potleskem. Členové sboru odchá-
zeli z Domova s hřejivým poci-
tem, že milým posluchačům
zpestřili a projasnili jednu z úno-
rových nedělí.

Zuzana Birndtová



Vážení,
dovolujeme si tímto oslovit

všechny, kteří máte rádi dobrá
vína.

Na Husově náměstí 22 v Lysé
nad Labem, vchodem do dvora

vedle staré radnice, jsme pro Vás
nově otevřeli Vinotéku s poseze-
ním.

Sortimentově je vinotéka zamě-
řena na malá rodinná vinařství.
Nabízíme vína s osobitým charak-
terem, souvisejících s rukopisem
konkrétních vinařů a vlivem teoir-
ru jednotlivých vinařských oblastí.

K dispozici jsou nejen kvalitní
sudová vína, ale také bohatý výběr

lahvových vín, či dalších specialit,
a to nejen z Moravy, ale i ze zahra-
ničí.

Tyto si můžete vychutnat přímo
v příjemném prostředí vinotéky.

V nadcházející letní období pro
Vás otevřeme venkovní posezení.
Vedle vína můžete vychutnat také

dobrou kávu...  a nezapomínáme
ani na Vaše děti.

V neposlední řadě Vám nabízí-
me uspořádání firemních akcí či
rodinných oslav dle Vašich před-
stav.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lucie a Jaroslav Blažkovi
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- domácích potřeb - nádobí bílé i černé - vše jen funkční, 

nepoškozené
(Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic!)

se uskuteční v pátek 30. května 2008 
v době od 8.00 do 17.00 hodin

s polední přestávkou 11.00 až 12.00 h.
a v sobotu 31. května 2008 v době od 8.00 do 13.00 h.

Místo sběru: garáž městského úřadu za MěÚ 
u sídla Policie ČR. (příjezd přes Školní náměstí okolo ZUŠ 

nebo vjezdem z nám. B. Hrozného bránou mezi obchody)

Po zkušenostech z pořádání humanitárních sbírek 
se na dárce obracíme s prosbou:

NENOSTE, PROSÍM: obuv, dětské kočárky, nábytek,
ani OŠACENÍ, KTERÉ JE JIŽ MNOHO LET 

ODLOŽENÉ, BYŤ ZACHOVALÉ.

Pořádá město Lysá nad Labem
ve spolupráci s Diakonií Broumov a Farní charitou Lysá n. L.
Bližší informace na telefonu 325 510 224 nebo 606 509 502.

Vážení členové zastupitelstava,
děkujeme Vám za poskytnutí
finančního daru na činnost ZO
SPCCH o.s. Lysá nad Labem.
Finanční prostředky darované
samosprávami a jednotlivými
dárci využijeme ke spolufinanco-
vání zájezdu do Poděbrad s plav-
bou lodí po Labi. Zájezdu se
zúčastní nejen členové naší dobro-
volné organizace zdravotně posti-
žených, ale též klienti centra soci-
álních a zdravotních služeb a kli-
enti ÚSP Milovice včetně dopro-
vodu.

Do 10. dubna 2008 jsme
z veřejných prostředků obdrželi
na náš účet 3 600 Kč v tomto čle-
nění:
● Město Lysá nad Labem - 8 300
obyvatel - dar 1 000 Kč

● obec Starý Vestec - 154 obyva-
tel - dar 1 000 Kč
● obec Stratov - 420 obyvatel -
dar 600 Kč
● obec Přerov nad Labem - 1 042
obyvatel - dar 1 000 Kč

Stanoviska zastupitelstev
z ostatních obcí Mikroregionu
Polabí a z Milovic zatím neznáme.

Děkujeme také jednotlivým
dárcům za finanční příspěvek, za
poznání jejich sociálního cítění
a za poznání přístupu ke zdravot-
ně postiženým spoluobčanům.
"Zdraví je dar, který však nemo-
hou všichni lidé po celý život uží-
vat ve stejné míře".

S pozdravem a přáním dobrého
zdraví

Václav Lejsek, předseda 
ZO SPCCH Lysá nad Labem

Poděkování za finanční 
příspěvek

Japonská společnost Sumikei Czech s.r.o.
se sídlem v Benátkách nad Jizerou
hledá na doplnění týmu kolegy na tyto pozice:

OPERÁTORKA VÝROBNÍ LINKY 
práce na dvě směny (dvanáctky ranní a noční) 

Pracovní náplň: - obsluha výrobní linky
- dodržování technologických postupů a metod
- kontrola kvality výrobku
- balení výrobku podle předepsaných instrukcí

Požadujeme: - zodpovědné provádění přidělovaných úkolů   

ASISTENT/KA PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
práce na jednu směnu

Pracovní náplň: - spolupráce při přípravě výrobních plánů pro výrobní linky
- spolupráce při kontrole výsledků výroby 
- kontrola dodržování termínů-objednávek od zákazníka
- kooperace mezi skladovým úsekem, nákupem, 

zákazníkem, výrobou
Požadujeme: - SŠ vzdělání

- uživatelská znalost práce na PC, Excel
- znalost AJ na komunikativní úrovni
- pečlivost a spolehlivost

Nabízíme: - odpovídající platové ohodnocení
- systém benefitů společnosti

Kontakt: personální oddělení 602 559 407, www.sumikei.cz

PROVOZNÍ DOBA - VINOTÉKA
Pondělí: ZAVŘENO
Úterý: 11.00- 15.00 - 16.00- 19.00 
Středa: 11.00- 15.00   -   16.00- 19.00
Čtvrtek: 11.00- 15.00   -   16.00- 19.00
Pátek: 11.00- 15.00   -   16.00- 22.00
Sobota: 9.00- 12.00   -   14.00- 22.00
Neděle: ZAVŘENO

Kontakt: +420 724 242 310
(odpovědná osoba: Lucie Blažková)

Provozovatel:
Jaroslav Blažek, Školní náměstí 51/12, 
Lysá nad Labem, 289 22
IČO: 711 01 616, DIČ: CZ 7501191918

VViinnoottéékkaa  vv  LLyysséé  nnaadd  LLaabbeemm

Letní prázdninová výuka španělštiny 
a češtiny pro děti školního věku i dospělé 

dle individuální dohody.

Petra Lusková, tel.: 731 929 707
e-mail: Petraluskova@atlas.cz
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Husqvarna 137 e-series
Lehká pila na domácí použití s ergono-
mickým designem a sníženými hladina-
mi hluku a vibrací. Systém Air Injection 
a funkce Smart Start. 1,6 kW/2,2 k – 
15”/38 cm – 4,6 kg. Součástí nabídky je 
DVD o práci s řetězovou pilou zdarma.

Běžná cena 6.990 Kč
Akční cena 6.290 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 629 Kč*

Husqvarna 455 e-series 
Rancher
Odolná, univerzální motorová pila. Mo-
tor X-TORQ , systém Smart Start, Low-
Vib a napínání řetězu bez použití nářadí. 
2,6 kW/3,5 k – 15”/38 cm – 5,9 kg. 
Součástí nabídky je řetěz a lišta 18”/45 cm 
v hodnotě 1.084 Kč zdarma.

Běžná cena 14.990 Kč
Akční cena 13.990 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.399 Kč*

Husqvarna - jaro, léto, 
podzim, zima

Husqvarna CTH150 Twin
Vysoce kapacitní zahradní traktor s inte-
grovaným sběrným košem, hydrostatická 
převodovka a mulčovací záslepka Bio-
Clip. Dvouválcový motor Kawasaki 
15,0 k**, tlakové mazání – šířka sekání 
107 cm – hmotnost 220 kg.

Běžná cena 84.900 Kč
Akční cena 79.900 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 7.990 Kč*

Husqvarna Rider 15V2 AWD
AWD verze nejlépe vybaveného rideru 
pro běžné uživatele. Dvouválcový motor 
Kawasaki 15,0 k**, tlakové mazání s fil-
trací – šířka sekání 94 (103)–112 cm – 
výška sekání 40–90 mm – hmotnost 
252 kg. Součástí nabídky je ochranná plach-
ta v hodnotě 1.904 Kč zdarma.

Běžná cena 154.900 Kč
Akční cena 149.900 Kč

Cena nezahrnuje žací ústrojí

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 14.990 Kč*

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

Husqvarna R 152SVH
Sekačka s pojezdem s proměnlivou ry-
chlostí, velká kapacita sekání. Systém 
TrioClip. Motor Honda – šířka sekání 
53 cm – výška sekání 33–108 mm – objem 
koše 75 l. Součástí nabídky je zahradní sada 
v hodnotě 1.123 Kč zdarma.

Běžná cena 18.490 Kč
Akční cena 16.990 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.699 Kč*

Husqvarna R 147S
Sekačka s pojezdem, centrální nastavová-
ní výšky sekání, systém TrioClip. Pohodl-
ná rukojeť a robustní kola s kulič  imýv ok
ložisky. Motor B&S – šířka sekání 46 cm – 
výška sekání 30–75 mm – objem koše 55 l. 
Součástí nabídky je zahradní sada v hodnotě
1.123 Kč zdarma.

Běžná cena 11.990 Kč
Akční cena 11.490 Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA: 1.149 Kč*

* Přímá platba: 10%, počet splátek: 9, RPSN: 0%. 
Prodej na splátky pouze v prodejnách označených logem Husqvarna financování. Husqvarna  financování je zajištěno 
společností Essox s.r.o. Akce platí do 31.3.2008.
** Stanoveno výrobcem motoru.
Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

Navštivte naši prodejnu:

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA
FINANCOVÁNÍ

10X10

AKČNÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

PRODEJNÍ CENTRUM JIŘICE
mezi Benátkami nad Jizerou a Lysou nad Labem
tel.: 724 025 957 - otvírací doba PO-PÁ 8-18 hod., SO 8-14 hod.

Neváhejte - omezená doba platnosti

adresa - Lysá nad Labem,
Masarykova 1102 - 

v budově pečovatelské služby

Přijďte se informovat na nejvýhodnější ceny
povinného ručení a pojištění domácnosti 

- velké slevy. 

Tel.: 724 024 525, 604 293 150

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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w w w . k u c h y n e p o s s e l t . c z
Jaro s novou kuchyní GORENJE
● Úpravy všech typů starších kuchyňkých linek, výměna pracovních desek, dvířek,

malířské, obkladačské práce, elektro, voda, odpady atd.
● Nově vestavné skříně
● Kompletní sortiment spotřebičů GORENJE-MORA ke kuchyním s 20% slevou.
● Návrh 3D, zaměření, doprava, montáž zdarma

kuchyně od A-Z

Kuchyně Gorenje - Jan Posselt
U rybníka, Přerov nad Labem, tel.: 602 387 120, 739 433 724

Hledáme nové obchodní zástupce.

www.smartpujcka.cz

až 5 Kč
na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky

RPSN od 145,93 %

LEVNĚ PRODÁM

VARI
motor, pojezdy, pluh, sekačku, valníček

Cena za vše: 10.000,- Kč

Tel. 325 561 141

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

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 16.5. MUDr. Matasová
So 17.5. MUDr. Dáňová
Ne 18.5. MUDr. Dáňová
Po 19.5. MUDr. Čerňanská
Út 20.5. MUDr. Matasová
St 21.5. MUDr. Chocholová
Čt 22.5. MUDr. Dáňová
Pá 23.5. MUDr. Dáňová
So 24.5. MUDr. Chocholová
Ne 25.5. MUDr. Chocholová
Po 26.5. MUDr. Čerňanská
Út 27.5. MUDr. Matasová
St 28.5. MUDr. Chocholová
Čt 29.5. MUDr. Dáňová
Pá 30.5. MUDr. Chocholová
So 31.5. MUDr. Čerňanská
Ne 1.6. MUDr. Čerňanská

Květen 2008
Po 28.4. MUDr. Čerňanská
Út 29.4. MUDr. Matasová
St 30.4. MUDr. Chocholová
Čt 1.5. MUDr. Dáňová
Pá 2.5. MUDr. Chocholová
So 3.5. MUDr. Čerňanská
Ne 4.5. MUDr. Čerňanská
Po 5.5. MUDr. Čerňanská
Út 6.5. MUDr. Matasová
St 7.5. MUDr. Chocholová
Čt 8.5. MUDr. Dáňová
Pá 9.5. MUDr. Čerňanská
So 10.5. MUDr. Matasová
Ne 11.5. MUDr. Matasová
Po 12.5. MUDr. Čerňanská
Út 13.5. MUDr. Matasová
St 14.5. MUDr. Chocholová
Čt 15.5. MUDr. Dáňová

SS UU PP EE RR   CC EE NN YY   PP RR AA CC ÍÍ CC HH   PP RR ÁÁ ŠŠ KK ŮŮ

Kontakt: p. Kolompárová - tel.: 733 513 565
Při odběru většího množství zboží možná sleva!

Theo Premium Profesional
6 kg - pytel - 349,-
15 kg - pytel - 599,-
18 kg - pytel - 699,-

The Premium Plus
9 kg - kbelík - 499,-

PRODÁM 

PEUGEOT 205 1.8 D
STK 10/2009

Motoricky dobrý, BEZ KOROZE
Cena: 9 000,- Kč
Tel. 732 467 124
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FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD  LABEM
ZVE VŠECHNY DĚTI NA 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
na farské zahradě 

dne 18. 5. ve 14.00 hodin

Naším hostem bude:
INKA RYBÁŘOVÁ

Přijďte prožít veselé odpoledne plné 
krásných písniček a her.

Záchranáři z pohotovostní
jednotky ČR na kynologickém

cvičišti v Lysé nad Labem
Dne 6. 4. 2008 měli členové

kynologického klubu i všichni
ostatní zájemci možnost zhléd-
nout ukázky záchranářského
výcviku. Na pozvání naší členky
Martiny Synkové-Toužimské do
Lysé přijeli se svými psy pan
Martin Brandner a slečna Lucia
Zabová. Oba členové Záchranné
brigády kynologů Praha a Sboru
dobrovolných hasičů Zvole. Pan
Brandner přivezl do Lysé svoji
Báru - čtyřletou labradorku,která
má složeny zkoušky ZZ, ZZP1-2,
ZZP-N, ZVP1, VZ2-3, RH-E,
RH-TA, RH-FLA, ZZP-C ZZO,
ZOP, ZPU1, ZPV-A a je specia-
listkou na vyhledávání mrtvých.
Slečna Zabová přijela s Megie
(čistokrevný voříšek), kterou jako
malé štěně našla vyhozenou v pří-
kopu a která se nyní za svou
záchranu odvděčuje neúnavnou
prací. Megie má zkoušky ZZO,
ZOP, ZPU1, ZZZ, ZZP1, ZVP1,
RH-E, ZLP1, ZZP2, ZPJ, RH-TA,

VZ1 a je členem pohotovostní
jednotky. Dalším psem sl. Zabové
je sedmiletá rhodéská ridgebecka
Sára. Ta má zkoušky ZOP, ZPU1,
ZZO, ZZZ, RH-E, ZZP1, RH-TA,
ZVP1, ZZP2, ZLP1, ZLP2, RH-
FLA, ZZP-N, ZPJ, RH FL-B,
VZ1, je také v pohotovostní jed-
notce a má zkoušku MV v ploš-
ném vyhledávání. Oba záchranáři
seznámili všechny přítomné
s podstatou výcviku záchranář-
ských psů, se zkušenostmi z prak-
tických nasazení i plnění zkoušek
do pohotovostní jednotky a zod-
pověděli všechny dotazy přítom-
ných. Na závěr předvedli ukázky
výcviku od prvních krůčků až po
vrcholovou poslušnost a praktické
vyhledání živých osob. Kdo přišel,
určitě neprohloupil, všichni 
ostatní si můžete aspoň prohléd-
nout fotky ve fotogalerii na strán-
kách ZKo Lysá nad Labem
http: //kynologielysa.zde.cz

Text a foto Kamila Kuchařová

KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Občanské sdružení pro děti a mládež

e-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub

PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstském táboře pořá-
daném občanským sdružením Klub dobré zprávy z Lysé nad Labem. Jsme
občanské sdružení, které se snaží na křesťanských principech vést děti k zís-
kání správných postojů k sobě i k druhým. Příměstský tábor je určen pro děti
školního věku (po zakončení minimálně první třídy). 

Termín tábora: I. turnus:   4.8. -   8.8. 2008
II.  turnus: 11.8. - 15.8. 2008
III. turnus: 18.8. - 22.8. 2008 - pro děti od 10 let

Cena tábora: 1100 Kč / 1 dítě / 1 turnus
Místo příměstského tábora: Dětský areál Čechova ulice, Lysá nad Labem,
u mateřské školy v Brandlově ulici. 

Program a organizace tábora:
● Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
● Přibližně v čase od 06:30 do 16:00 hodin - program začíná v 08:00
● 3 turnusy s možností přihlášení dítěte na 1, 2 nebo všechny turnusy najed-

nou.
● Stravování - oběd budeme mít zajištěn v restauraci a ostatní svačiny budou

děti dostávat ve stanoveném čase v areálu či na výletě.
● Každý čtvrtek plánujeme jiný celodenní výlet.
● Každý pátek program pro rodiče.
● Budeme hrát hry, zpívat, soutěžit, poznávat okolí, vyrábět dárky… 

I. turnus - Mojžíš - Princ egyptský - Nebyl jsi ještě v Egyptě? Nevadí.
S Mojžíšem máš jedinečnou příležitost prozkoumat, jak se žilo u Nilu před
3300 lety. Navíc si budeš moci vyrobit vlastní pyramidu, dobovou pokrývku
hlavy a suvenýr z Rudého moře.

II. turnus - Ester - pojď s námi hrát loutkové divadlo s přibližně 50 cm vel-
kými maňásky o dívce, která se stala královnou. Připravíme spolu i králov-
skou hostinu a podíváme se na hrad. Samozřejmě tě čeká i spousta her a jiné
zábavy.

III. turnus - Týden v pohybu - během tohoto týdne zaměřeného na sport pro-
jezdíme na kolech okolí Lysé, vyzkoušíme ve Dvorcích „orientační běh na
kolech“, svezeme se na nafukovacích lodích Pálavách a naučíme se nové
sporty jako např. frisbee. Zamyslíme se i nad tím, jak mít co nejlepší vztahy.
Vzhledem k náročnosti programu se ho mohou zúčastnit děti od 10 let.
Prosíme rodiče, aby každé dítě přihlášené na tento týden, mělo vybavené kolo
a přilbu. Kola budou moci zůstávat uzamčena v areálu po celou dobu trvání
tohoto turnusu.

Své případné dotazy či připomínky volejte na číslo paní Mariky Benešové
739 524 779, či pište na mail uvedený v hlavičce. 

Klub českých turistů Lysá n. L. informuje o pořádání 

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 hranici Šumavského národního parku.
Kontaktní adresa - Blažek František, Okružní 1492, Lysá n. L. 

tel.: 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.cz

ŠUMAVA 2008tradičního dětského 
letního tábora

GELOVÉ NEHTY
Votavová Martina, 
Průběžná 606, 
Milovice - Mladá
Tel.: 607 680 907

Vyhledávání v sutinách, fenka Sára
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Hokejový klub Lysá nad Labem
HC Lysa - občanské sdružení

Jakákoliv sdružení vznikají na
základě nadšení. Tak jako HC
Lysa občanské sdružení, kde na
začátku bylo nadšení hrát amatér-
ský hokej a nyní je snaha o reali-
zaci stavby hokejové haly v Lysé
nad Labem. Členové sdružení jsou
amatérští fandové do hokeje, kteří
se scházeli si zahrát jednou týdně
hokej. Nadšení k hokeji vytvořilo
potřebu najít svou novou tvář
a amatérské nadšení dostalo profe-
sionální základ. Na rozdíl od
jiných skupinek, které nepřekro-
čily hranici mezi partou a organi-
zací, se HC Lysá začíná podílet na
aktivitách v našem městě, a to ve
třech hlavních směrech:

1. Hrát dále amatérský hokej
a udržet partu nadšenců. Již před
několika lety vznikla Lyskomi-
lovická hokejová liga (LMHL),
která má v současné době dvě
mužstva HC Lysá a All Stars
Milovice, tato mužstva mezi sebou
vedou urputnou hokejovou bitvu
jednou týdně od září do konce
března. Zápasy se započítávají, hru
řídí profesionální rozhodčí a jsou
stanovena jasná pravidla. Letošním
mistrem se stalo mužstva HC Lysá
tak jako loni. Předtím dvě sezóny

vyhráli All Stars Milovice. LMHL
bude rozšířena v příští sezóně
o další amatérská mužstva a stane
se základem pro novou amatérskou
hokejovou ligu v našem okolí.

2. Zapojení mládeže do hokeje

je dalším cílem sdružení. Provádí
se dvěma způsoby: dětským dnem
a zapojení mladých hráčů do ligy.
Dětský den se pořádá vždy na
konci sezóny ke konci března a po
loňském velmi úspěšném prvním
ročníku se sdružení rozhodlo pro
pravidelné pořádání. Tato akce
měla velmi pozitivní odezvu
u rodičů a dětí. 

Dalším způsobem, jak zapojit
mládež, je aktivní účast mladých
hokejistů na LMHL. Řada mla-
dých hokejistů pokračuje ve své
kariéře a řada jich končí pro časo-
vou a finanční zátěž. Tito mladí

hráči nemají možnost někde hrát
na nižší úrovni a většinou končí.
Právě každoroční novou nominací
mladých hráčů se sdružení snaží,
aby své hokejové znalosti, které
nejsou na profesionální úrovni,
využili v LMHL.

3. Příprava na realizaci stavby
hokejové haly je tajným snem
všech účastníků sdružení. Řada

rodičů vozí své budoucí šampióny
do Nymburka a Benátek, tráví
hodně času na cestách na tréninky
a hala by pomohla všem. V dneš-
ní době by hráči Lysé, pokud by
byla hokejová hala, pokryli muž-
stvy veškeré hokejové kategorie,
kromě dorostu a to je pouze neo-
ficiální průzkum. Stavba haly je
běh na velmi dlouhou trať a je
jasné, že pokud nebude radnice
města podporovat hlavně provoz
haly, není možné ji provozovat
komerčně. Tak jak je to možné
v Praze.

V současné době podalo sdru-
žení žádost o dotaci na technicko-
projektovou dokumentaci na stav-
bu haly s tím, že další jednání
budou pokračovat a pokud jednou
bude dobrá konstalace hvězd, je
možné, že dojde k realizaci.
Sdružení chce být na tuto situaci
připravené a kde je vůle, je i cesta.

Pokud se budete chtít přihlásit
do LMHL nebo máte nějaký 
podnět, připomínku, kontaktujte
nás na webové adrese: diskuze@
hclysa.cz

Za sdružení hokejového klubu 

Jiří Suchý

Kynologický klub 432. Lysá nad Labem 
- plán akcí na 1. pololetí 2008

Dovoluji si Vás pozvat na akce
pořádané v prvním pololetí tohoto
roku ZKo 432. Lysá nad Labem

Dne 10. 5. 2008 proběhne na
našem cvičišti Májový závod agi-
lity. Předpokládaná účast je 100
týmu (psovod a pes) ve všech veli-
kostních kategoriích od malých
pejsků po velké obry.

Soutěžit se bude v agility, jum-
pingu, poběží se i vložený závod
německých ovčáků

Celá akce začíná v 9,00 hod

v areálu ZKO „Za Kruhovkou“
v Lysé nad Labem.

Pokud Vás tedy láká podívat se
na tento úžasný sport,vidět pejsky
probíhat překážkami a skákat do
výšky a statečně se rvát o každou
vteřinu, srdečně Vás zveme, přijď-
te fandit domácímu týmu „Super-
pes“, rádi Vás přivítáme.

Podrobnosti najdete na -
http://www.superpes.estranky.cz/

Další akcí bude dne 18. 5.
2008 Setkání briardů.

Již tradiční jarní setkání příz-
nivců a majitelů plemene briard
(francouzský ovčák), při kterém
se můžete seznámit s povahou
tohoto plemene, s nároky na péči
o něj i jeho výchovu. Dozvíte se
pro koho se hodí a uvidíte briardy
„v akci“.

Více o plemeni a akci na
www.briardclub.cz

Poslední akcí letošního pololetí

budou 31. 5. 2008 Zkoušky Čes-
ké kynologické jednoty.

Můžete se podívat co musí pej-
sci zvládnout,aby splnili zkoušku
základní ovladatelnosti či základ-
ní upotřebitelnosti psa.

A příště se už můžete zúčastnit
třeba i vy.

Podrobnosti o akcích ZKO
Lysá nad Labem na http://kynolo-
gielysa.zde.cz

Kamila Kuchařová
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Župní slet - 48

Pravděpodobně i mladý začína-
jící historik by vysvětlil, proč řada
zlomových událostí je spojována
s osmičkou v letopočtu. Je to
s podivem! Válka skončila, ta
hrozná doba červených plakátů se
jmény popravených, to temno
a zlověstné ticho před náletem, ta
doba, kdy se nesmělo nic a muse-
lo všechno. A pak konečně nastal
čas, kdy se zdálo, že celý svět
omládl, všichni jako by se živili
jen radostí, všem se chtělo tančit
a zpívat. Už dávno byl připraven
Všesokolský slet. Teď nastala
doba své sny uskutečnit. Sny jsou
sny, ale skutečnost byla někdy
drsnější - dokážeme my u nás udě-
lat a také z čeho svůj slavný, župní
slet? Slet župy Barákovy, jedné
z největších v Pražském pětižupí?
V ten okamžik to chlapsky zahu-
čelo - Dokážeme! Především kde.
Lysá v té době měla sice několik
možností - své sokolské letní cvi-
čiště, dostihové závodiště, fotbalo-
vý stadion nebo některou louku
v zámecké zahradě. Byla ověřena
při oslavách 650 let města jako
divadlo za severním křídlem
zámku (nikoliv pozdější Letní
scéna). Jenže divadlo má své
požadavky a cvičení jiné. Ten její
tak trochu svažitý terén bylo nutno
několikrát znovu a znovu vláčet.
Další problém byl, kam umístit
diváky. Ještě že má město svůj
hasičský sbor. V té době jezdili do
Pardubic na dostihy dělat pořada-
tele. Jejich velitel zastával názor,
že hasiči a sokolové jedno jsou.
Nebýt toho, těžko by se dal slet
uskutečnit - Sokol měl totiž mezi
svými příznivci hlavně pamětníky
a ty nebylo možno jen někam
postavit. Obrovská tribuna byla
přivezena, smontována a postave-
na k severní stěně zámku. Aby
pohled byl pěkně po slunci (bude
slunce?). Na protější straně jako
jakási brána borců byla sestavena
z krovů příštích šaten. Nad ní
z obrovských písmen motto naše-
ho sletu „Župnímu sletu Barákovo
Nazdar“. Ta písmena ze střešní
lepenky vyřezal jeden z příznivců
Sokola ševcovským knejpem.

Každý pomáhal, jak mohl a uměl.
Praporečníci všech jednot měli
v zástupu nastupovat a svůj prapor
upevnit na vrchol té mohutné
dekorace. Mělo to být před stěnou
stromů jako živý obraz. Když to
měl schválit vedoucí stavebního
odboru jednoty, zamítl to, že to
provizorium nemůže unést tolik
lidí a váhu praporů. Škoda. Ale
dodatečně si člověk uvědomuje,
že ten br. Suchý měl tenkrát prav-
du - možná by to nespadlo, ale
také možná zranilo řadu lidí!
Kázeň je přece podřízení se vůli
odpovědné, (zvláště když má ten

odpovědný pravdu!). Do zámec-
kého parku se nechodilo jen tak
jako na brigádu, každý dělal, co
mu bylo uloženo, a ono toho bylo
opravdu hodně. Nejen plocha, na
které se mělo cvičit, ale také zasa-
dit do ní sta a sta značek. Potom
stánky s občerstvením a suvenýry,
samozřejmě i několik WC. Mimo
jiné upravit také ošetřovnu. Ta
byla v kapli zanesená hromadami
odpadů z dob války. Tam to řídil
br. Lékárník dle svých zkušeností
z I. světové války.

My mladí sokolíci jsme se hlá-
sili, že budeme pomáhat těm, kteří
budou potřebovat ošetření. Vojáci
nám půjčili celé vybavení kaple,
tedy i nosítka. Těšili jsme se, že
budeme stále běhat a přinášet ty,
co budou ve mdlobách - hlavně
dorostenky. Stalo se, ležela tam
však jenom jedna, které nic
nescházelo, jen uklouzla a upadla,
ale chtěla cvičit dál. Naložili jsme
ji na nosítka a klusem běželi ke
kapli. Nakonec tam byla ráda.
Výbor řešil vše. Například to, co
dát účastníkům jako pozornost
z Lysé? Brambory! Takové v té
době ještě nikde jinde nejsou.
Bylo tedy nutno jít až na minister-
stvo a teprve paní ministryně
Jankovcová dala souhlas k před-

časnému vybrání brambor, když je
uviděla, nové čisté z Přerova. Po
ukončení sletu byl krásný pohled
na řady sokolů v krojích s papíro-
vým pytlíkem s potiskem sletové-
ho symbolu, jak kráčí k nádraží.
Ale nenesli si jen brambory, také
v nitru ten krásný pocit, co to je
být sokolem, když je slet. 

U vlaků byla okna dokořán
a v nich rozesmáté tváře, a k tomu
hlasité „Nazdar“ na celé nádraží.
To byl červen 48 a v květnu před
ním Okrskový slet v Litoli - to
bylo totéž a zase v něčem jiné.
Příkladně v tom, že v Lysé měl

sletový výbor bezmála 40 členů,
v Litoli to byl především jeden
pan učitel. To byl jeho slet. Dělal
vše, co bylo třeba. V Litoli jsou
dodnes ukáznění, obětaví lidé. Pan
učitel celé řídil i dělal s ostatními.
Na cvičení bylo vybráno místo na
břehu starého ramene Labe. Bylo
nutno celé zpevnit, uválet a posy-

pat jemným pískem. Podobnou
plochu připravit pro diváky. Také
přístupová cesta byla rozšířena,
aby mohl projít průvod. V jeho
čele vlajka a nový prapor, který
ženy a dívky po nocích vyšívaly.
Na té nové písčité ploše se nám
cvičilo, jako když si jen děti hrají
v písku. A diváci? Nadšené litol-
ské obecenstvo i ti druzí příchozí.
Litol ani Lysá nic takového v tako-
vém rozsahu nezažila. A nezažije.
Nebo se snad přece jen najde
někdo, kdo by byl schopen a ocho-
ten opřít se do takové rozsáhlé
práce? Opravdu náročné k přípra-
vě župního sletu před XV. všeso-
kolským. Musel by mít kolem
sebe skupinu stejně zapálených
nadšenců - najdou se? Najdou,
aniž by se dlouho hledali, jsou
mezi námi. Mladí, inteligentní,
vzdělaní a cílevědomí. Ti začnou
pracovat už nyní podle svých
představ. Všesokolský slet je jed-
nou za 6 let, tedy bude zřejmě
v roce 011. A před ním župní je
třeba zajistit už 2-3 roky předem.
Není toho málo, co je třeba připra-
vit, zařídit, projednat atd. Takže vy
mladí, inteligentní, připravujte už
teď svůj XV. jubilejní slet, váš.
Připravte něco tak krásného, co
Lysá ještě nezažila. Ať je Lysá celá
sokolská.

Snímek, ač po 60-ti letech,
dokonale vyjadřuje atmosféru
župního sletu. To množství diváků
stojících u brány borců. Sedící
byli naproti na tribuně. Ale také
řady cvičících dorostenců. Kde-
pak asi jsou ti tenkrát mladí?

šonda

Lysá nad Labem
140 let

foto Fikar

Rozpis zápasů okresního poháru žen
ve volejbale na domácích kurtech TK

Slovan - jaro 2008
11.5.   10 hod. TK Slovan Lysá C / Sokol Sadská
16.5.   17 hod. TK Slovan Lysá B / TK Slovan Lysá C
23.5.   17 hod. TK Slovan Lysá C / SKP Nymburk B
30.5.   17 hod. TK Slovan Lysá B / SKP Nymburk A
13.6.   17 hod. TK Slovan Lysá C / SKP Nymburk A
14.6.   10 hod. TK Slovan Lysá B / Sokol Sadská

A. Frankeová

Tenisový klub Lysá nad Labem
3. května začíná Krajská soutěž

smíšených tenisových družstev
všech věkových kategorií.

Závodní družstvo dospělých
v ní sehraje na domácích kurtech
v Jaromírových sadech následují-
cí utkání:
10. května s LTC Houštka B
31. května s SK Mělník B

21. června s TK Radošovice B
Závodní družstvo žáků sehraje

na domácích kurtech tato utkání:
15. května se Spolanou Neratovice
7. června se Slavojem Žíželice B
28. června s LTC Mladá Boleslav B

Začátky utkání v 9 hodin.

Bedřich Stehno, předseda klubu

29
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ROZPIS AEROBIKU 
na květen 2008 

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

Datum Kdo cvičí? Co Vás čeká?

Pondělí 5. 5.2008 Lůca dance aerobic
Úterý 6. 5.2008 Petra step aerobic
Středa 7. 5.2008 Verča mix aerobic + činky

Pondělí 12. 5.2008 Lůca P-class
Úterý 13. 5.2008 Petra mix aerobic + overball
Středa 14. 5.2008 Verča step aerobic

Pondělí 19. 5.2008 Lůca step aerobic + pos. dolní
pol. těla

Úterý 20. 5.2008 Petra mix + posilování horní 
poloviny těla

Středa 21. 5.2008 Verča dance aerobic

Pondělí 26. 5.2008 Lůca mix aerobic+overball
Úterý 27. 5.2008 Petra step aerobic
Středa 28. 5.2008 Verča body styling

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)

Klub českých turistů 
odbor Lysá nad Labem 

pořádá 

TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN 
v areálu mládeže v Čapkově ulici 

v sobotu dne 31. května 2008 od 13.00 hodin
se sportovně soutěžním odpolednem 

a sladkou odměnou.

Děti, přijďte mezi nás!

Memoriál Jiřího Vejlupka
Již tradičně se koná na konci

května na Labi u Lysé nad Labem
Memoriál Jiřího Vejlupka. Tato
veslařská regata je mezi veslař-
skými kluby velmi oblíbena,
a proto mívá velmi dobré obsaze-
ní. Letos se koná v termínu 
31. 5. až 1. 6. 2008. 

Přijďte se podívat na závody, na
naše mladé naděje a přijďte je
i povzbudit. Závodní trať na řece
Labi je vytýčena tak, že cíl je cca
200 m za mostem (po proudu)
a tedy kdekoliv v prostoru od
loděnice k cílové věži můžete
vidět ty nejnapínavější boje finišu-
jících posádek.

V loňském roce se těchto závo-
dů zúčastnilo 21 oddílů, z toho
jeden ze SRN. Nejvíce bodů ze
všech 81 jízd získal KVM Mělník.
Nás těší, že VKL Lysá nad Labem

vybojoval krásné druhé místo. To
je také výzva pro letošní ročník,
pokusit se vybojovat vítězství.

Pokud budete mít chuť, udělej-
te si poslední květnový víkend
příjemnou vycházku k Labi.
Přijďte se na nás podívat
a povzbudit nejen naše závodníky,
zaslouží si to všichni. V areálu
loděnice si můžete i zakoupit
občerstvení. O vše bude postará-
no. Podrobnější rozpis závodů
bude zveřejněn po rozlosování
závodů, v týdnu před závody, ve
vývěsce VKL v centru města
a samozřejmě na loděnici, kde je
každý příznivec tohoto sportu
kdykoliv vítán.

Těšíme se na Vás!

Veslařský klub 
Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

12. ročník fotosoutěže
na tato témata:
1. Kulturní bohatství 

naší republiky
2. Technika v přírodě

Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 
celkem 10 fotografií min. formátu 13 x 18 cm. 

Každý snímek označte těmito údaji: 
1) vybrané téma, 2) název fotografie, 3) jméno a příjmení autora
4) adresa bydliště

Autoři nejúspěšnějších fotografií budou odměněni peněžními poukázka-
mi na nákup zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá
nad Labem, nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:
1. místo 2.000,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč, 3. místo   500,- Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2008 na MěÚ Lysá n. L., odbor kultury,
pí. Alena Frankeová
Výsledky vyhodnocení nejlepších fotografií budou zveřejněny v měsíčníku
Listy města Lysá n.L. a na www.mestolysa.cz. Fotografie, které získají
cenu, se autorům nevrací, ostatní fotografie bude možno vyzvednout po
30.11.2008 na odboru kultury (pouze osobně).


