
Zřejmě dobrý! Na základě
ohlasů již v sále se 2. repre ples
města pod osobní záštitou p. sta-
rosty Václava Houšteckého zřejmě
povedl. V každém případě se
osvědčila pečlivá příprava již po
skončení plesu minulého, kdy
jsme včas zajišťovali vše potřebné
- termín sálu, smlouvu s kapelou,
smlouvu s taneční skupinou…
Dále jsme několika desítkám
účastníků rozdali malý otazníček,

ve kterém jsme ony ochotné požá-
dali o zhodnocení minulé akce
z hlediska ceny, konferování,
hudby, programu, předtančení,
tomboly a na základě pečlivého
vyhodnocení jsme se rozhodli
některé věci změnit. O konferová-
ní a řízení plesu jsme se tedy
podělili se zpěvákem orchestru
Originál Havlovka z Litoměřic
(kapelníkem je p. Černý). Po
úvodním přivítání jsme hned
zavčas, dokud valná většina pří-
tomných byla schopna aktivně
vnímat, poděkovali především pří-
chozím - příznivcům plesu, města,
TKD, na jejichž počtu a spokoje-
nosti vlastně celý ples a program
stojí (nebo také padá…), skupině
sponzorů a dárců, kteří obohatili
tombolu (seznam vytištěn pro
každý stůl v sále) a v neposlední

řadě i členům Tanečního klubu
dospělých, kteří pod ideovým
vedením Ing. Míly Škocha, při
lehké průběžné korekci z praktic-
kých důvodů a zásadní a podstatné
pomoci velmi šikovných špičko-
vých aranžérek, připravili pro
návštěvníky výzdobu celého sálu.
Na rozdíl od loňského zaměření
na Lysou a Braunovy sochy tento-
krát tváře tancechtivých návštěv-
níků rozjasnily obrazy krásných

dam v různých plesových róbách,
centrálně zavěšený zdobný kruh,
vstupní oblouky, osazené zelení,
u vchodů vítající figuríny v dobo-
vých plesových šatech a oblecích,
jakož i další „vychytávky“. Insta-
lovány byly i dva hájky pro milen-
ce včetně parkových laviček (co
kdyby…). V organizačním bloku
byli přítomní seznámeni s výše
jmenovaným orchestrem, taneční
skupinou Crock 14, plánem a prů-
během tomboly a také poprvé
v Lysé nad Labem se zákazem
kouření v sále na základě „proti-
kuřáckého“ zákona v naší zemi.
Kuřáci byli ukáznění, odcházeli
do vymezených míst mimo sál
a nutno říci, že vzduchu v sále to
značně prospělo. Neměli jsme usl-
zené oči, cigaretový dým nás -
většinu nekuřáků - nenutil k dávi-

vému kašli, zpěváci neměli vysu-
šené hlasivky… Jako novinku je
možné uvést oznamování důleži-
tých momentů pomocí pravého
čínského gongu (z Amati Kras-
lice), jehož zvuk rozhodně nebylo
možné přeslechnout. Při vstupu
byly dámy obdarovány bílou růží,
přípitek tentokráte chyběl, nedo-
hodli jsme se totiž s Lázněmi
Poděbrady o zapůjčení skleniček,
protože jsme odmítli akceptovat

cenu dle našeho názoru až předra-
ženého sektu a chtěli jsme rozlévat
„Bohemku“ normálně zakoupe-
nou - kšeft je kšeft! Zmíněný or-
chestr hrál k tanci i poslechu vel-
mi slušně, dva zpěváci se zpěvač-
kou také nebyli špatní. Jako orga-
nizátoři jsme byli rádi a za úspěch
považujeme fakt, že se podařilo
zajistit také výše zmíněnou taneč-
ní skupinu Crock 14 pod vedením
p. Ing. Miládky Mikulenkové
a mohli jsme sledovat ve třech
samostatných blocích předtančení
ve stylu country stepu, cloggingu,
western dance show a kankánové
show. Po klasických předtanče-
ních na jiných akcích příjemné
oživení a inovace - se domníváme.
Vystoupení oné skupiny je skuteč-
ně špičkovou záležitostí, což
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V dnešním čísle najdete:
● Městský kamerový systém

- str. 3
● Poradna FÚ - str. 3
● Taneční kurzy - str. 4
● Šikovné ruce seniorů 

- str. 6
● Obnova zeleně Sídliště -

Jedličkova ul. - str. 6
● Pověsti z regionu - str. 7-8

Pranostiky
● Vánice a metelice 

v únorový čas,
neopustí nás.

● Na Hromnice zima 
s jarem potkají se.

● Na sv. Valentýna,
zamrzne i kolo mlýna.

● Když není konec ledna
studený, únor to 
dvakrát nahradí.

Tak jaký byl ten letošní - druhý?

Únor
Pokračování na str. 10
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Začátek roku 2006 přinesl
trochu uklidnění, po hektickém
prosinci se v lednu konala jen
dvě jednání rady města a jedno
mimořádné zasedání zastupitel-
stva. Nicméně i tentokrát uvá-
dím jen čtenářsky zajímavé
body.

1. jednání rady města se ko-
nalo 9. 1. 2006. Úvodní schvalo-
vací bod se týkal provozu
a dodávky tepla do objektů
města od firmy Thermoservis
Nymburk. Z tabulek vyplynulo,
že k největšímu nárůstu dochází
u nákladů na palivo, tj. plyn, ze
3 mil. Kč na 4,2 mil. Kč, což je
asi 42 %. Tato položka vyvolala
největší diskusi, ale není ze stra-
ny města ovlivnitelná vzhledem
k monopolnímu postavení doda-
vatele STP. Ostatní položky
(opravy, mzdy, režie) rostou
kolem přijatelných 2,5 %.

Obsáhlým materiálem byl
třetí bod, kde se schvalovala
smlouva s firmou EKO-KOM na
zajištění zpětného odběru a vyu-
žití tříděného odpadu. Mani-
pulaci s tříděným odpadem
zajišťuje pro město firma ASA
z Prahy 8, která podle skutečně
odvezených tun vystavuje výka-
zy a EKO-KOM městu hradí
odměnu, která částečně pokrývá
náklady na svoz. Za rok 2005
byly náklady města na tříděný
odpad 857 tis. Kč, odměna čini-
la 383 tis. Kč.

Blok pěti bodů se týkal byto-
vých a nájemních záležitostí.
V bodu č. 10 podal pan starosta
členům rady obšírnou informaci
o krocích, které učinil od začát-
ku prosince 2005 kolem domu
č.p. 29 v ul. ČSA. Je známo, že
PRIVUM ukončil aktivní čin-
nost k 31. 12. 2005, nyní se vyři-
zují záležitosti spojené s ukon-
čením činnosti organizace. Pan
starosta sdělil ministru pro míst-
ní rozvoj Mgr. Martínkovi, že
město by mělo zájem převzít
budovu k využití pro sociální
účely. Odpověď z ministerstva
byla kladná, město bude ze
zájemců na prvním místě
a nabídnutá cena činí 4,5 mil.
Kč, což je účetní hodnota.
Podmínkou pro další jednání je
souhlas zastupitelstva města,
a tak rada schválila souhlas
s nákupem a se svoláním mimo-
řádného zasedání zastupitelstva
města.

I v bodu následujícím šlo

o peníze města - na základě
veřejné zakázky (pouze jediná
nabídka firmy KonekTel) byl
schválen nákup radaru - lasero-
vého měřiče rychlosti vozidel.
Radar za 547 tis. Kč by měla
dostat městská policie do konce
ledna.

Z trochu jiného soudku byl
bod č. 13, kdy rada schválila
konání dalších tanečních pro
mládež z Lysé. Tancovat se bude
opět v Benátkách nad Jizerou
pod vedením p. Fišera z Taneční
školy FIS za organizační podpo-
ry MěÚ. Náklady na taneční
kurs a autobusovou dopravu
budou činit 100 tis. Kč. Asi 70
tis. Kč se vrátí zpět jako úhrada
kursovného. 

Předposlední bod přinesl tro-
chu starostí, protože se stále
nedaří uzavřít smlouvu na vyu-
žití bývalého bufetu na Husově
náměstí vedle radnice. Ukázalo
se, že nový schválený nájemce,
Pivovar Nymburk, má jiné před-
stavy o oživení tohoto prostoru
než bylo slíbeno ve výběrovém
řízení, takže rada města zrušila
své původní rozhodnutí a odbor
správy majetku bude hledat
nového nájemce. 

Posledním jednacím bodem
byl zápis z bytové komise, který
rada města vzala na vědomí.
V závěrečné diskusi se hovořilo
o možném řešení křižovatky
u kina, o projektu na osvětlení
vybraných 4 přechodů a o mož-
né dotaci na cyklostezku podél
Labe.

1. mimořádné zasedání zas-
tupitelstva města se konalo 18.
1. 2006. Bylo vyvoláno potře-
bou rozhodnout o dalším osudu
domu č.p. 29 v ul.ČSA po kon-
čící organizaci PRIVUM. Jedi-
ným bodem programu byl návrh
na odkoupení uvedeného objek-
tu za účetní hodnotu 4 553 tis.
Kč. Samotnému jednání před-
cházela prohlídka domu, kde
byli členové zastupitelstva sez-
námeni se stavem domu, garáží
a přilehlého pozemku. Po pro-
hlídce domu se pokračovalo ve
velké zasedací místnosti na rad-
nici, kde pan starosta opět
podrobně referoval o průběhu
jednání s ministerstvem pro
místní rozvoj (MMR). Z diskuse
bylo patrné, že někteří zastupite-
lé nemají příliš chuť takový
objekt koupit, protože je jasné,
že na rekonstrukci na Dům

s pečovatelskou službou budou
potřeba podle slov pana starosty
další 3 mil. Kč. Opravdovým
trumfem v rukávu pana starosty
byla čerstvá odpolední informa-
ce, že MMR souhlasí s bezúplat-
ným převodem, pokud město
garantuje využití domu opravdu
na sociální účely. Tím bylo vše
jasné a pro návrh na bezúplatný
převod č.p. 29 do majetku města
hlasovalo všech 13 přítomných
členů zastupitelstva.

2. jednání rady města se
konalo 25. 1. 2006. První bod
o prodeji pozemku pod garáží na
Sídlišti byl odhlasován hladce,
zato druhý bod, týkající se firmy
EREBUS, vyvolal opět diskusi.
Předložený materiál ukázal, že
ne všechny závazky ze strany
firmy jsou plněny, ale i odbor
správy majetku musí doplnit
ještě další věci. Bod bude znovu
na programu 6. 2. 2006. V násle-
dujícím bodu rada města potvr-
dila, že i další část objektů býva-
lé Fruty bude začátkem roku
2006 demolovat firma Prolys.
Práce by měly být ukončeny do
května 2006, předpokládané
náklady 620 tis. Kč. Část staveb-
ního materiálu bude rozdrcena
a použita na spodní stavbu prů-
myslové komunikace, část mate-
riálu skončí na skládce.

Pozitivní informace podal p.
Ing. Otava v bodu č. 4, kdy se
jednalo o stavbě železničního
přejezdu na průmyslové komu-
nikaci. ČD vyhověly žádosti
města, aby plně hradily náklady
na přejezd, takže celou akci
bude realizovat Správa železnič-
ní a dopravní cesty (SŽDC)
a městu tak ušetří několik milio-
nů korun.

Pátý bod byl obsáhlý, ale

rychlý. Odbor školství a kultury
předložil úplné znění zřizova-
cích listin obou ZŠ města a rada
města je schválila, aby mohly
být použity pro zápis do
Obchodního rejstříku v Praze.

V následujícím bodu rada
poskytla příspěvek z Fondu čin-
nosti mládeže ve výši 6,2 tis. Kč
ZŠ B. Hrozného. Příspěvek
pokryje část nákladů na dopravu
žáků na lyžařský výcvik. 

Sedmý bod se týká jak úřadu,
tak občanů. Rada města schváli-
la Pravidla pro vyřizování petic
a stížností. Dosud se při vyřizo-
vání stížností postupovalo podle
47 let staré vládní vyhlášky
a v souvislosti s nástupem nové-
ho správního řádu bylo nutné
řadu věcí upravit odpovídajícím
způsobem.

Rozšířením programu bylo
Nařízení města č. 1/2006, které
bylo nutné přijmout na základě
urgence z odboru dozoru Minis-
terstva vnitra ČR. Parkování
a dlouhodobé odstavení náklad-
ních vozidel nemůže být usměr-
ňováno městem, ale jen záko-
nem č. 13/1997 Sb., což je před-
pis větší právní síly. 

Program končil blokem 5
informativních zpráv, které rada
města vzala na vědomí: usnesení
školské rady ZŠ B. Hrozného ke
školní družině, informaci ke
směně pozemků města a p.
Sedláčka, písemnou výtku firmě
Remondis, dopisy hejtmana
Bendla a České lékařské komory
Nymburk ke stavu ve zdravot-
nických zařízeních, žádost
Obchodní akademie o zařazení
maturitního plesu 2007 mezi
akce města.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ 

Lysá nad Labem 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Svoz komunálního odpadu 
a platba v roce 2006

Vážení občané, chtěli bychom
Vás touto cestou informovat
o svozu a platbě komunálního
odpadu. 

Poplatek za svoz komunálního
odpadu je stejný jako v roce 2005,
tj. 400,- Kč za osobu, děti do 6 let
a důchodci nad 70 let 340,- Kč.
Svoz odpadu i výměnu nádob
nadále provádí firma Remondis,
telef. 325 551 448. Známky na
popelnicích jsou platné z roku
2005. 

První splátka inkasem v roce
2006 proběhne v květnu, druhá
splátka v září. První splátka
v hotovosti by měla být zaplacena
do konce března, druhá splátka do
konce září. Rekreantům budou
rozeslány složenky do konce břez-
na.

Dle Obecně závazné vyhlášky
města č. 4/2001 a 10/2004 je
každý občan povinen zaplatit
poplatek za svoz odpadu. 

za odbor SM - Pýchová J.
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Upozornění
V měsíčníku Listy je možno zdarma oznamovat 

připravované kulturní, společenské, sportovní či jiné akce 
nekomerčního charakteru! Využijte této příležitosti a vaše akce

bude prezentována i na web. stránkách města. 

Podklady zasílejte (vždy do uzávěrky příštího čísla,
tj. 15. dne) v podobě jaké je žádáte vytisknout,

na e-mailovou adresu: frankeova@mestolysa.cz.

Přivítáme rovněž i jiné příspěvky (ohlasy na proběhlé akce,
názory na dění v našem městě apod.).

V souvislosti se změnami
v daňových přiznáních za rok
2005 požádal Finanční úřad (dále
jen FÚ) v Nymburku vedení
města, aby pracovníci FÚ mohli
začátkem března poskytovat kon-
zultace v budově MěÚ. Tím se
poplatníkům trochu ulehčí život
a odpadne jedna až dvě cesty do
Nymburka.

Všichni daňoví poplatníci, kteří
budou za rok 2005 podávat daňové
přiznání k dani z příjmů fyzických
osob, mohou v rámci služeb FÚ
přijít ve dnech 1. března a 8. břez-
na od 8 do 18 hod. na Městský
úřad v Lysé nad Labem, (velká
zasedací místnost ve staré budově).
V provozu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ných termínech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu - bez
front a v „domácím“ prostředí
mohli vyřídit své záležitosti.
V rámci těchto úředních hodin
mohou daňoví poplatníci platně
podat daňové přiznání, mohou zís-
kat pomoc při vyplnění daňového
přiznání do příslušných formulářů
a rovněž mohou obdržet složenku
pro případné zaplacení daně. 

Pro usnadnění a snazší pocho-
pení problematiky daňového při-
znání veřejností budou rovněž
k dispozici vzory nejtypičtějších
příkladů vyplnění daňového při-
znání - k nahlédnutí jsou na sekre-
tariátu starosty v I. patře ve staré
budově, a to po celou pracovní
dobu MěÚ. Všechny údaje ze
vzorů jsou smyšlené. Formuláře

daňového přiznání je možné
vyzvednout v podatelně MěÚ
v přízemí.

1) „Poplatník Jan Ráža“ má
příjmy ze živnosti a příjmy
z úroků z podnikatelského účtu.
Rovněž uplatňuje slevu na dani na
jedno vyživované dítě.

2) „Poplatník Emil Žežulka“
zahájil podnikatelskou činnost
(živnost) v roce 2005, kterou pro-
vozuje za spolupráce své manžel-
ky a kromě těchto příjmů má dále
příjmy z úroků a také ostatní příj-
my - tj. příjmy za prodej automo-
bilu a ze zděděných autorských
práv .Rovněž uplatňuje zaplacené
životní pojištění.

3) „Poplatník Alois Slabý“ je
povinen uplatnit minimální zá-
klad daně, protože vykazuje ze
živnosti ztrátu a k tomu vykazuje
pouze minimální příjmy z úroků
z podnikatelského účtu. Rovněž
uplatňuje slevu na dani na vyživo-
vané dítě.

4) „Poplatník Josef Novák“ má
příjmy od dvou zaměstnavatelů
současně a v daňovém přiznání
uplatňuje: - slevu na dani na vyži-
vované dítě, - dar, - úroky z hypo-
téčního úvěru, - zaplacené penzij-
ní a životní pojištění. Protože jeho
manželka nemá žádné příjmy,
uplatňuje p. Novák i odpočet od
základu daně na manželku.

5) „Poplatník Jana Novotná“
má kromě mzdy vyplácené
zaměstnavatelem dále příjmy
z nájemného, u kterých uplatňuje
výdaje paušální částkou. Při výpo-

čtu daňové povinnosti pak uplatni-
la ztrátu z minulých let a zaplace-
né odborové příspěvky. Dále
uplatňuje nárok na výplatu daňo-
vého bonusu na vyživované dítě
(dítě je ZTP).

6) „Poplatník Josef Stejskal“
má kromě příjmů ze živnosti též
příjmy z úroků z podnikatelského
účtu. Poplatník vyživuje tři děti
a uplatňuje jak slevu na dani, tak
daňový bonus.

7) „Poplatníci - manželé Čer-
mákovi“ uplatňují společné zda-
nění manželů, a sice: „Poplatník
Karel Čermák“ má příjmy ze
zaměstnání - mzdu - a z nájemné-
ho, ze kterého však dosáhl ztrátu
a rovněž uplatňuje zaplacené
životní pojištění.

8) Jeho manželka „Anna Čer-

máková“ nemá žádné příjmy
a v rámci společného zdanění
manželů uplatňuje zaplacené pen-
zijní pojištění.

Pro případ, že vzniknou poplat-
níkům v souvislosti s podáváním
daňových přiznání některé nejas-
nosti, mohou se za účelem jejich
vyřešení dotázat na informačních
telefonních linkách FÚ v Nym-
burku - tel. číslo: 325 535 310
nebo FŘ v Praze - tel. číslo:
257 004 211. 

Informační linky budou v pro-
vozu v termínu od 20. 1. 2006 do
31. 3. 2006 (Po, St 8.00 - 17.00
hod., Út, Čt 8.00 - 15.30 hod., Pá
8.00 - 14.30. hod.).

Podle podkladů z FÚ zpracoval
Miloš Dvořák,

tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Finanční úřad se přiblíží městu

Poděkování
Rádi bychom touto cestou

poděkovali všem, kteří finančně
přispěli do sbírky města Lysá n. L.
na restaurování soch.

Výstaviště Lysá n. L. věnovalo
68.040,- Kč na restaurování sochy
Lva, na setkání v zámku k temati-
ce rekonstrukce soch dne 2. 12.
2005 bylo vybráno 1.773,50 Kč,

na závodech ve veslování na tre-
nažéru dne 3. 12. 2005 bylo
vybráno 1.040,- Kč a 320,- Sk a
na vánočním koncertě v evange-
lickém kostele bylo dne 26. 12.
2005 vybráno 2.126,- Kč a 1 US
dolar.

Srdečně děkujeme.
MěÚ Lysá n. L., odbor kultury

Začátkem roku 2005 se městu
podařilo získat dotaci z Ministerstva
vnitra ČR ve výši 1 456 tis.Kč. Dotace
byla poskytnuta odborem prevence
kriminality na základě zpracovaného
projektu MKDS, který by měl přispět
ke snížení pouliční kriminality a zvý-
šení pocitu bezpečí na ulicích města.
Na základě spolupráce Policie ČR
(PČR) a Městské policie (MěP) byla
vybrána tato místa pro kamery:
Kamera / Umístění - kontrolovaná
oblast
č.1 Husovo náměstí - kontroluje

Hus.náměstí, část náměstí B.
Hrozného, Masarykova ulice - až
k ohbí, Poděbradova ulice

č.2 u nádraží ČD - kontroluje prostor
parkovišť před nádražím, kolem
hudebního klubu Calyps-so, ul. 9.
května, Masarykova - až k ohbí,
vstup do Výstaviště

č.3 věžový dům 7-patrový na křižo-
vatce Okružní - Průběžná, kontro-
luje parkování a pohyb vozidel
a pohyb občanů na Sídlišti.

Služebna MěP je doplněna o moni-
torovací a záznamové pracoviště, kde
stálá obsluha ovládá přes počítač
kamery, průběžně sleduje dění na uli-
cích v dosahu kamer a podle potřeby
vysílá na místo zásahové vozidlo, pří-
padně přijímá další opatření. Na míst-
ním oddělení PČR je monitorovací
pracoviště, propojené s hlavním pra-
covištěm na MěP. 

V začátkem července 2005 proběh-
lo výběrové řízení, do něhož se přihlá-
silo původně 13 firem. Deset z nich
poslalo nabídky, jedna vykazovala

nedostatky, a tak komise posuzovala 
9 nabídek. Komise byla 5-členná, slo-
žená z členů zastupitelstva, velitele
MěP a vedoucího oddělení PČR.
Rozhodování nebylo vůbec jednodu-
ché, protože nabídky byly zpracovány
na vysoké profesionální úrovni. Proto
komise uvítala pomoc p. Ing. Folbra
z armádní zkušebny, která posuzuje
veškeré komponenty, které jsou do ČR
ke kamerovým systémům dováženy.
Ing. Folbr během týdne vypracoval
srovnávací tabulky navržených řešení
podle různých parametrů, ale konečný
výběr měla v rukou přece jen komise.
V tajném hlasování padla volba na
firmu MKDS BESY z Prahy 5. Návrh
smlouvy na dodávku kamerového
systému musel být schválen na MV
ČR, což trvalo do konce září, a tak
teprve 3. 10. 2005 mohl pan starosta
smlouvu podepsat. Vlastní montáž
probíhala v listopadu a prosinci
a leden byl věnován odlaďování jedno-
tlivých komponent systému. Předpo-
kládáme, že v průběhu února bude vše
fungovat podle našich představ, aby
mohl být zahájen zkušební provoz.
Jakmile ta chvíle nastane, budou obča-
né pozváni na „Den otevřených dveří“,
aby se každý mohl přesvědčit, jak
kamery fungují, kdo se na ně dívá,
jak dlouho se uchovávají záznamy, jak
je systém zajištěn proti zneužití atd.
Cílem této akce by mělo být dostateč-
né informování veřejnosti o nasazení
systému ve prospěch větší bezpečnos-
ti ve městě.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Upozornění
Městská knihovna bude od 13. do 21. února 2006 zavřena 

z důvodu vymalování knihovny. Videopůjčovna bude otevřena 
obě  pondělí,ve středu a v pátek. Děkujeme za pochopení. 

V. Šolcová 

Městský kamerový dohlížecí
systém (MKDS) zahajuje provoz
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KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM ÚNOR

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
Další informace a rezervace vstupenek

na www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

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

vracení DVD každý den do 20 hod.
půjčování DVD každý den 
do 23 hod. (ne. do 22 hod.)

◆ Při první výpůjčce káva Segafredo
zdarma.

◆ Pohodlný výběr DVD z katalogů při
sklence vína nebo šálku kávy.

◆ Nové tituly každý týden. 
◆ Půjčovné: 40 Kč / DVD.
◆ Dlouhá otevírací doba.

◆ Další informace, výpůjční řád,
průkazky na baru Kino Café Baru.

K I N O

pá. 10.2. 20:00

King Kong
USA, 2005, 190 min.

P. Jackson, držitel Oscara za režii Pána
prstenů, si splnil sen, když znovu přivedl na

plátno King Konga.

so. 11.2. 19:30

Sklapni a zastřel mě
ČR/VB, 2005, 90 min.

Proklatě vtipná komedie s A. Geislerovou
a K. Rodenem o dvou smolařích, nájemné

sebevraždě a běsnícím gangsterovi.

KONCERT 21:00

Dajána Blues Band 
- koncert

ne. 12.2. 15:00

Letopisy Narnie: Lev,
čarodějnice a skříň

PRO DĚTI
USA, 2005, 132 min.

Pohádkový příběh čtyř sourozenců, kteří
prožijí velké dobrodružství v Narnii, zemi

plné kouzel a zázraků.

pá. 17.2. 20:00

Šílení
ČR, 2005, 118 min.

P. Liška, A. Geislerová a J. Tříska přichá-
zejí o rozum ve filmu Jana Švankmajera.

so. 18.2. 19:30

Mrtvá nevěsta Tima
Burtona

USA, 2005, 77 min.
Výtvarně pozoruhodný snímek vypráví 

příběh o mládenci, jenž se nemůže 
zbavit nevěsty, která je už nějakou 

dobu po smrti.

ne. 19.2. 15:00

Strašpytlík
PRO DĚTI

USA, 2005, 77 min.
Nová pohádka Walta Disneye o kuřátku,

které zachrání svět. 

st. 22.2. 20:00

Hele kámo, kdo tu vaří
USA, 2005, 93 min.

Další povedený flák od autorů Prci, prci,
prcičky. Bláznivá komedie z jednoho bistra.

čt. 23.2. 20:00

VÍTĚZNÝ ÚNOR JANA
BURIANA

Vstupné 100 Kč. Předprodej zahájen
v kavárně kina.

pá. 24.2. 18:30

Hooligans
VB/USA, 2005, 109 min

Elijah Wood v roli studenta Harvardu je
vtažen do temného a násilného světa fotba-

lových „hooligans“. 

KONCERT 20:00

Pech, Qwil, Nový hrábě,
Práva pupku

so. 25.2. 19:30

Restart
ČR, Finsko, 2005, 85 min.

Film o ženě, která se pokouší napravit
hloupý kanadský žertík a zachránit vztah.

ne. 26.2. 15:00

Harry Potter 
a Ohnivý pohár
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

USA, 2005, 107 min.
Navzdory tomu, že se thriller mísí 

s teenagerskou komedií, je čtvrtý školní 
rok v Bradavicích ještě temnější 

a akčnější než ty předchozí.

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

Taneční kurz září - prosinec 2006
Kurz tance a společenské výchovy bude 
probíhat pod vedením Ladislava Fišera 

v sále Záložna v Benátkách n. J. o sobotách 
od 20 hod. Doprava z Lysé n. L. bude 

zajištěna autobusem za 100,- Kč na osobu 
na všechny lekce, se zastávkami v Litoli,
v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí, na sídlišti 

a v Benátecké Vrutici.

C E N Y:

Kurzovné ...................................................................... 1.200,- Kč 
PRO PÁR NABÍZÍME 
VÝHODNOU CENU.............................................. 1.000,- Kč/os. 
(při současném zaplacení za celý pár)

Gardenka ........................................................................ 200,- Kč
Doprava ........................................................................... 100,- Kč
(Gardenka platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené a věneček musí být
zaplaceno vstupné.)

Přihlásit se můžete od března do května 2006 na Městském úřadě 
v Lysé n.L., u paní Frankeové - odbor kultury (tel. 325 510 212), avšak pouze
do naplnění kapacity, která činí 35 párů. 

Je možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude probíhat
rovněž každou sobotu v sále Záložna Benátky n. J., ale od 17 hodin 
(přihlášky na telefonu 608 031 339). Na ten však nebude zajištěna doprava
autobusem z Lysé n. L.

Termín zahájení kurzu bude upřesněn v příštím čísle Listů.

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

7. 2. Hrabě František Antonín Špork
a jeho barokní odkaz v Lysé n.L.
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 
16,30 hodin MěK

11. 2. Koncert skup. Dajána Blues Band
21 hodin v kině na Husově nám.

19. 2. Hudební setkání
17 hodin ve staré radnici

23. - 26. 2. Výstava Regiony české republiky
Výstaviště

23. 2. Vítězný únor Jana Buriana
20 hodin v kině na Husově nám.

24. 2. Koncert skup. Pech, Qwil, Nový hrábě, Práva pupku
20 hodin v kině na Husově nám.

25. 2. Ples mateřské školy Dráček
20 hodin Kulturní dům v Milovicích

16. 3. Lakomec (Divadlo AHA!)
19,30 hodin v kině na Husově nám.

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

na www.otomtoje.cz.

P Ř I P R A V U J E M E :
Ne 12.3. Jak se krotí krokodýli

Změna programu vyhrazena

23. 2. od 20 hodin

VÍTĚZNÝ ÚNOR 
JANA BURIANA
Pořad Jana Buriana plný nezaujatých 
vzpomínek na dobu před listopadem 89,
dobu dvou druhů jogurtů a jedné politické
strany. Vhodné pro mládež, která to 
nezažila, ale i pro starší, kteří si rádi zavzpomínají 
na fronty na pomeranče, pašování dederonových košil či železné
neděle… Vhodně doplněno písněmi z té doby.

Vstupné 100 Kč. Předprodej zahájen v kavárně kina.

LLLL AAAA KKKK OOOO MMMM EEEE CCCC
Slavná satirická komedie o náruživé závislosti na mamonu 

v podání divadla AHA. 
Kino HOGO FOGO, Husovo nám. 25, Lysá n. L.
Vstupné v předprodeji 100 Kč (na místě 120 Kč). 
Předprodej vstupenek zahájen v kavárně kina.

w w w . h o g o . c z

16.3. od 19.30 hodin
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Beletrie pro dospělé
Všude je střed světa - V. Brabenec,

Děti si vzít nenechám - D. Al-Nahi,
Panoptikum - J. Deaver, Lovná zvěř -
L. Fairsteinová, Volání karburátoru -

S. Leacock, Kult stromů v zemích
Koruny české - M. Hrušková

Naučná literatura pro
dospělé

Opět ve formě (Ozdravný desetitý-
denní program po porodu) -
S. Lewisová

Beletrie pro děti
Zpátky do Afriky - J. Dvořák, Nové

Mikulášovy patálie - Goscinny
a Sempé, Emilovy další skopičiny -
A. Lindgrenová, ObrDobr - R. Dahl

VHS
Sci-fi - Válka světů
Komedie - Moje krásná čarodějka

DVD
Pro mládež - Méďa Pusinka,
Rolničky - rolničky
Sci-fi - Válka světů

Nové videokazety 
ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

Mateřská škola Dráček, Lysá nad Labem - Litol,
Mírová 430, si Vás dovoluje pozvat na 

PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY,
který pořádá 25. 2. 2006 od 20.00 hodin

v Kulturním domě v Milovicích.

Hudbu i dopravu zajišťuje Bořek Kučera.

Doprava autobusem bude dle dohodnutých požadavků 

směr Litol - Milovice.

Vstupenky jsou v prodeji v MŠ, vstupné 150,- Kč.

Bohatá tombola vždy doplňuje již každoroční akci MŠ.

Rodičovská rada společně s přáteli MŠ věnují výtěžek na akce

pro děti MŠ, zařízení zahrady aj.

Věříme, že i Vás osloví tato nabídka kulturní akce 

a podpoříte ji svou účastí. Vstupné si můžete zakoupit přímo 

v MŠ nebo dohodnout na tel. čísle 731 577 208.

Tříkrálová sbírka 2006
V letošním roce opět proběhla

v našem městě a okolních obcích
Tříkrálová sbírka. Mimo Lysé nad
Labem se připojily Milovice,
Přerov n. L., Kostomlaty n. L.
a Byšičky. Celkem bylo vybráno
28 856 Kč.

Tyto finanční prostředky budou
využity na vybudování kombino-
vaného projektu: Azylového
domu pro matky s dětmi v tísni
a týdenního stacionáře pro seniory

(Praha 5 - Hlubočepy). Část této
sbírky se vrátí zpět do Lysé nad
Labem a bude využita pro potřeby
naší charity.

Ráda bych touto cestou podě-
kovala Vám všem, kteří jste pomá-
hali tuto sbírku realizovat. Děkuji
Všem lidem dobré vůle, kteří sbír-
ku finančně podpořili.

Jaroslava Labutová,
Farní charita Lysá nad Labem

Blahopřejeme
Citát: „Není člověka, od kterého by se nebylo

možné něco naučit.“
Kay Pollak 

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

narozeniny v měsíci lednu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Ludmila Hauserová

85 let
paní Jarmila Vaňousková
paní Milada Brynychová

paní Marta Samcová
paní Marie Tuzarová

91 let
paní Marie Váňová

92 let
paní Marie Hráská

paní Marie Stolejdová
pan Květoslav Svatoš
pan Vojtěch Kodera

98 let
paní Anežka Roubíčková

Možnosti čerpání finančních
prostředků z Kulturního fondu

a Fondu činnosti mládeže
Město Lysá nad Labem je zři-

zovatelem výše uvedených fondů,
ze kterých je možno čerpat na
základě písemné žádosti. Tato
žádost by měla být podána nejmé-
ně měsíc před konáním akce, na
kterou je finanční příspěvek
žádán, jelikož musí být projedná-
na v kulturní nebo sportovní
komisi a poté v radě města.

V žádosti o finanční příspěvek
z KF nebo FČM musí být uvedena
data právnické či fyzické osoby,
název kulturní nebo společenské
akce, na kterou má být příspěvek
použit, scénář akce a finanční roz-
vaha. Finanční rozvaha musí
obsahovat rozpis finančních zdro-
jů, ze kterých má být projekt
financován. Povinností žadatele je
zaslat vyúčtování skutečných cel-
kových nákladů i příjmů nejpo-
zději do 30 dnů po realizaci akce
odboru ŠK. V případě nižší celko-
vé ceny akce musí být příspěvek
v poměrné části vrácen městu.

Z Fondu činnosti mládeže
mohou být poskytnuty finanční
prostředky:
a) na podporu kulturních a spor-

tovních organizací a spolků,
kde tvoří převážnou část člen-
ské základny děti a mládež

b) na podporu rozvoje talentu dětí

a mládeže ve všech oblastech
vědy, techniky, umění a tělový-
chovy a vhodném využívání
volného času dětí a mládeže.
Z Kulturního fondu mohou být

poskytnuty finanční prostředky:
a) k rozšíření spektra kulturních

a společenských pořadů ve
městě

b) na podporu kulturních a spole-
čenských aktivit spolků a sdru-
žení, určených pro širší veřej-
nost města

c) k reprezentaci města.
Výše příspěvků u obou fondů

činí maximálně 80% z celkového
finančního rozpočtu dané akce,
o který právnická či fyzická osoba
požádá. Záleží i na skutečnosti,
zda organizace žádá o příspěvek
jednou ročně nebo opakovaně
a také na stavu financí fondu.

Formulář žádosti naleznete na
www.mestolysa.cz nebo si jej
můžete vyzvednout na MěÚ,
odboru ŠK.

O poskytnutí příspěvku z těch-
to fondů rozhoduje rada města na
základě návrhu odboru školství
a kultury a příslušné komise.

Na poskytnutí příspěvku není
právní nárok.

Alena Frankeová,
odbor kultury

Město Lysá nad Labem
vás zve na

HH UU DD EE BB NN ÍÍ   SS EE TT KK ÁÁ NN ÍÍ
19 .  2 .  2006  v  17  hod in

v historických prostorách staré radnice

Na programu budou díla našich i světových autorů.
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Novinky v oblasti ochrany
přírody a krajiny II.

Z podnětu pana Vilguse
z Přerova nad Labem byla v září
roku 2005 vyhlášena nová skupi-
na památných stromů.

Jedná se o čtveřici lip srdči-
tých, které rostou jižně od Přerova
v lokalitě zvané „Na Vrších“.
Stromy jsou cca 120 let staré,
9 - 14 m vysoké. Obvod kmenů
činí 109 - 275 cm.

Orgán ochrany přírody vyhlásil
tyto lípy za památné, protože jsou
citlivě (v duchu tradic lidového
krajinářství) umístěny v krajině -
v blízkosti přírodního pramene.

Do dnešní doby se sice zachovala
již jen malá část původního
kamenného obložení pramene,
zato však se dochovala půvabná
Boží muka, která jsou ukrytá
uprostřed skupiny lip. Svým
významem jsou tyto lípy blízké
skupině památných lip u studánky
pod Viničkami.

Odbor životního prostředí při-
pravuje pro rok 2006 zpracování
žádosti o dotaci na odborné ošet-
ření lip.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Představení projektu obnovy
zeleně na Jedličkově sídlišti

Na základě četných připomínek
občanů ke stavu zeleně na Jedličkově
sídlišti, zadal Odbor správy majetku
Města Lysá nad Labem vypracování
projektové dokumentace na akci
„Obnova zeleně Jedličkova sídliště“.
Z výběrového řízení vyšla vítězně
Ing. Ivana Řeháková, která po půlroč-
ním snažení za podpory odboru správy
majetku, odboru životního prostředí
a Výzkumného ústavu okrasného
zahradnictví v Průhonicích zpracovala
výslednou podobu projektu. 

Projekt se skládá z několika dílčích
částí, a to z inventarizace dřevin (pod-
robný popis a určení sadovnické hod-
noty), plánu kácení dřevin, plánu vý-
sadby nové zeleně, plánu
umístění stavebních prv-
ků do nové zeleně (měst-
ský mobiliář) a orientač-
ního rozpočtu na celou
akci (cca 1 500 000,- Kč).
Pro vytvoření projektu
vycházel projektant
z podkladů odboru sprá-
vy majetku, Výzkum-
ného ústavu okrasného
zahradnictví v Průho-
nicích, zastiňovací stu-
die a připomínek obča-

nů, došlých před realizací projektu
a v jeho průběhu.

Odbor správy majetku přichystal
pro občany města na den 23. 1. 2006
možnost seznámit se s projektem.
Autor veřejnosti představil projekt
a v průběhu diskuse odpovídal na
dotazy občanů. V diskusi byla předsta-
vena etapizace projektu. V letošním
roce je v rozpočtu města počítáno
s částkou 300 000,- Kč, za kterou je
možné revitalizovat jeden vnitroblok
sídliště. Obnova celého Jedličkova
sídliště by mohla být dokončena
v roce 2011.

Jiří Havelka,
Stanislav Svoboda

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

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

VII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Ruční práce, které jste vytvořili tuto zimu z různých druhů materiá-
lů i různými technikami jako například vyšívání, háčkování, pletení,
malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. budou prezentovány na
samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior-
Handicap: aktivní život 2006, která se uskuteční ve dnech 27. - 30. 4.
2006

Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 28. 4. 2006
v rámci slavnostního odpoledne s kulturním programem v prostorách
výstaviště.

Přihlášky do soutěže a své výrobky můžete předat do 31. 3. 2006
na adresu Centrum sociálních a zdravotních služeb, nám. B.
Hrozného 1722, Lysá nad Labem, tel. 325 551 353, 775 760 777
nebo na středisko v Milovicích, Příčná 194, tel. 325 577 290 pečova-
telkám. Abychom předešli záměně prací, je třeba označit výrobky štít-
kem se jménem, bydlištěm a rokem narození tak, aby jej nebylo možno
z práce odstranit (přišít, přilepit apod). 

Přeji Vám mnoho zajímavých nápadů a úspěchů při práci, těším se
na Vaši účast a na Vaše práce.

Za organizátory soutěže Věra Součková

JUDr. Zdeněk Hrazdira
V září roku 2005 zemřel JUDr. Zdeněk Hrazdira.

V prosinci minulého roku by se
dožil 80 let. Je znám zejména star-
ší generaci V Lysé nad Labem,
kam se s rodiči přistěhoval za 2.
světové války. Po vystudování
Právnické fakulty UK se stal
v roce 1949 advokátním koncipi-
entem v Chebu a od roku 1958 byl
vedoucím Východočeského sdru-
žení advokátních poraden
v Hradci Králové. V roce 1963 se
stal předsedou Ústředí českoslo-
venské advokacie. Tuto funkci
zastával po dobu 23 let. 

Advokacii převedl z velmi
nesnadného období, kdy hrála ve
společnosti velmi malou a podce-
ňovanou roli, do období jejího
plného uplatnění, zejména pak
tím, že se mu podařilo prosadit

povinnou přítomnost advokátů
v době vyšetřovacího řízení
v trestních věcech. Toto bylo
oproti letům padesátým velké
zlepšení pro občany.

Byl velmi dobrým sportovcem,
hrál závodně házenou a pěstoval
lehkou atletiku. Lze o něm říci to,
co bylo na smutečním oznámení:
„Odešel skvělý advokát, dobrý
člověk a opravdový chlap.“
V nekrologu v Bulletinu advoka-
cie č. 10 z prosince 2005 napsal
současný předseda České advo-
kátní komory Dr. Vladimír
Jiroušek: „Ve složitých poměrech
svého funkčního působení se
významně zasloužil o advokacii.“

JUDr. Václav Král

Filmový a diskusní klub ARCHA 
a hudební skupina Apoštolské církve Lysá nad Labem 
zve všechny teenagery a mladé lidi na klubový večer

Kdo Tě nejvíc miluje ?
Akce se koná v pondělí 20. února 2006 v 18.30 hodin 

v sále Základní umělecké školy v Lysé nad Labem.

Na programu: hudba, hry, tombola.
Těší se na Tebe pořadatelé: Dan, Katka, Zuzka
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Pověsti
Z P R A C O V A L I S T U D E N T I 1 .  R O Č N Í K U O B C H O D N Í A K A D E M I E V L Y S É N A D L A B E M

Z NAŠEHO REGIONU

Všetaty
Kdysi dávno existovalo opuště-

né místo, o němž nikdo nevěděl…
Bylo to místo zpustlé, bez jedi-

ného živáčka, malé, ale krásné.
Jednoho dne okolo utíkal zloděj se
svou rodinou. Právě ukradl veliké
jmění ze zámku. Aniž by věděl,
kam utíká, zaběhl právě na to
opuštěné místo, všechen poklad
zde ukryl a sám se schoval před
vojsky. Po několika letech, když
už sám pán zapomněl na ukradené
bohatství a zloděje přestal hledat,
začal lupič znovu krást. Ukradl,
co se dalo, jen aby uživil svou
rodinu. Kradl veškeré harampádí,
okrádal ženy, jež měly šperky,
kdejakého chudáka okradl
i o poslední krajíc chleba, o to, co
ten chudák právě dostal jako

odplatu od bohatých a dokonce
i o jeho oblečení. Postupem času
lupič na svou stranu dostal lidi bez
domova, kteří se chtěli alespoň
nějak uživit, a tak začali krást
právě jako on a odstěhovali se na
to odlehlé místo, kde už si lupič se
svou rodinou vybudoval „do-
mov“. Když toho všichni společně
ukradli tolik, že si zde vybudovali
i své domy, byli tak šťastní a vděč-
ní tomuto lupiči, že mu všichni
začali říkat „tati“. Po několika
letech se na lupičovu stranu posta-
vilo stále víc a víc lidí, až na tom
odlehlém místě vybudovali vesni-
ci, jež nazvali Všetaty, protože
právě díky zlodějovi „tátovi“ si
zde vybudovali domov a „vše
tady“ bylo.

Hráz rybníka 
u Kamenného Zboží

Po roce 1620 císař dosadil jako
správce na zdonínský dvůr něja-
kého Fendricha Siegela, hospodá-
ře a direktora na lyském panství
do roku 1646. Byl to prý starý
voják, co přešel v roce 1634
z valdštejnského vojska na císař-
skou stranu, a vyneslo mu to
direktorskou funkci a nějaký ten
majetek. Kolem roku 1641 začal

objíždět a revidovat pozemky pat-
řící k zámku v Lysé nad Labem.
Nějaký moudrý muž mu poradil,
že rozkope-li a rozveze-li zeminu
hráze rybníka pode dvorem v Ka-
menném Zboží, nebudou podmo-
kat pozemky na nymburské straně
a zlepší se úrodnost půdy na těch-
to zamokřených pozemcích.

Po třicetileté válce však nebylo

v celém okolí dostatek podda-
ných, kteří by tu starou rybniční
hráz rozebrali a rozvezli. Až jed-
nou jakýsi sedlák z Drahelic milé-
mu direktorovi poradil. Sedlák
začal nejdříve pochybovat o nedo-
statku vozů s potahem v zámku
Lysé, v Kačerově (dvůr u Zbo-
žíčka) či Zdobině. Panské vozy
byly však staré a zanedbané a tíhu
naložené hlíny by již neuvezly.
Sedlák direktorovi tedy dal radu,
aby na onu práci nakomandoval
vše, co má dvě nohy a ruce. Hlínu
pak mají robotníci nosit v proutě-
ných koších, tak jak to dělali
kanonýři, když ještě u nich
Fendrich sloužil. Panský direktor
pochyboval, že jeho poddaní
dovedou uplést tolik košů, v nichž
by se mohla nosit hlína. Po válce
byl také citelný nedostatek železa,
kterým by se mohli okovat koně
a vyrobit z něj potřebné motyky
a lopaty. Sedlák nakonec přišel na
myšlenku, ať si poddaní vyrobí
dřevěné lopaty a motyky a těmi
pracují. Nářadí konečně bylo
vyrobeno, a tak jednoho slunného
dne direktor kázal, aby všichni
robotníci i s ženami a dětmi přišli

k hrázi a dali se do práce. 
Dvorští drábi honili lid na práci

ke hrázi neúprosně. Pohnali
dokonce i dvě ženy z Hronětic,
které byly tenkrát zrovna s „outěž-
kem“. Robotníci začali reptat
a bouřit se, že budoucí matky
musí jít těžce pracovat na hráz
rybníka. Volali Pána Boha
o pomoc. Direktor Siegel naléhal
neúprosně na robotující lid a sám
si nedopřál oddechu, jen aby hráz
byla již rozvezena. Při těžké
námaze si však uhnal „souchotě“.
Poddaný robotující lid v tom viděl
boží pomstu, že pán na hrázi
nechal robotovat i těhotné ženy.
Direktor se opravdu těžce rozne-
mohl a zanedlouho zemřel. Chtěl
zlomit hráz a zatím hráz podlomi-
la jeho zdraví i život.

Po čase na poli, kam robotníci
vynášeli v koších hlínu a kde také
jedna z žen od námahy předčasně
porodila, vídávali lidé za nocí,
kdy se krajem válely husté mlhy,
ploužit tmavou postavu. Byl to
nebožtík direktor Fendrich, který
tu celý zpocený a uřícený na
zádech v proutěném koši roznášel
hlínu z hráze zrušeného rybníka.

Rožďalovice
Rožďalovicemi protéká říčka

Mrlina, ve zdejším kraji však nazý-
vána Trnava. V údolí mezi zámkem

a židovským vrchem je pozemek,
kterému se říká Jalovina. O tomto
místu koluje následující pověst:

Želízy

Všetaty

Rožďalovice

Oskořínek

Kamenné ZbožíBrandýs n. L. -
Stará Boleslav
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Želízy
Želízy jsou starou slovanskou

obcí. Písemná zmínka je již z roku
1360, kdy Mikuláš Pátek ze Želez
pronajal svůj zdejší statek klášteru
premonstrátů na Strahově. Sou-
částí obce je bývalá ves Malý
Hubenov, o níž první písemná
zmínka pochází z roku 1376. Tato
ves byla ve třicetileté válce
v XVII. století zpustošena a vylid-
něna. Znovu byla osídlena až kon-
cem XVIII. století. Původ názvu
obce Želízy není dosud plně
objasněn. Nejspíše je však odvo-
zen od železitých pramenů, které
se zde v minulosti nacházely.
Želízy až do počátku XVII. stole-
tí vždy patřily českým občanům.
Potom se však obec začala
postupně poněmčovat. Před l. svě-
tovou válkou žily v obci jen tři
české rodiny. Tento proces pokra-
čoval i po vzniku Československé
republiky v roce 1918. Ještě
v roce 1921 se v obci k české
národnosti přihlásili jen 23 obča-
né. Proto i první česká škola byla
v obci založena až v roce 1927.

V letech 1938-1945 byly Želí-

zy součástí tvz. Velkoněmecké
říše. Vyřešení národnostní otázky
přinesl až rok 1945, kdy na zákla-
dě rozhodnutí vítězných mocností
byli němečtí občané z obce odsu-
nuti do Německa.

Již v XIX. století byla obec
považována vzhledem ke své
krásné poloze a okolí za klimatic-
ky léčebné letovisko. Malebné
okolí s bohatstvím lesů, příznivé
podnebí a úhledná úprava obce
lákala již tehdy hosty k pobytu.

Friedrich Bernau ve své knize
„Der plitische Bezirk Dauba“
z roku 1888 píše o obci: „Cizi-
necký ruch je na výši.“ V několika
posledních letech zde přebývá 50
letních hostů nepočítaje nespočet
turistů, kteří zde najdou kořeněný
lesní vzduch a ve zdejších pískov-
cích vyhledávají vytesané figury".
Před 2. světovou válkou sem jezdi-
lo i několik set hostí, převážně
pražských židů. Svůj rekreační
charakter si obec zachovala
dodnes. Po roce 1945 zde bylo
vybudováno 50 rekreačních chat
a vystavěn kemp s 18 chatkami.

Chotucký poklad
Chotucký poklad je jméno

pověsti, která se v Oskořínku
vypráví od pradávna a je velmi
známá. Nejspíš proto, že Chotuc
je vzdálen od Oskořínka jen pou-
hých pět kilometrů.

Pověst vypráví o mladém pasá-
ku z Bošína, malé vesnice u Křin-
ce, který každý den honíval ovce
na pastvu do strání blízkého
Chotuce. Cestou ho doprovázel

věrný přítel, černý pastevecký pes.
Na pastvě si mladík krátil dlouhou
chvíli hrou na píšťalu a nožem
vyřezával ze dřeva různé hračky.
Jeho pes Bobík mu pomáhal hlí-
dat celé stádo, aby se mu ani jedna
ovce neztratila v blízkém lese,
jenž kryl temeno kopce.

Jednoho dne se přesto jedna ze
svěřených ovcí ztratila. Pasák ji
začal hledat v nedalekém houští,

Propadlí koně
Pověst ze Křenku

Stalo se to v době třicetileté
války. Nevázaní žoldnéři se toulali
krajem, loupili, kradli, znásilňova-
li, vraždili a muže odváděli k voj-
sku. Ženy a dívky, které se jim
dostaly do rukou, čekaly strašné
okamžiky. Proto se se strachem
skrývaly před tlupami těchto žol-
dáků. Když se takto ke Křenku blí-
žila skupina švédských jezdců,
kteří byli ubytovaní v nedaleké
Staré Boles lavi, ukryli sedláci své
ženy a děti do bažinatých luk, kte-
rým se říkávalo Hatě. Cestu baži-
nami sedláci upravili z nasekaných
větví, aby zakryli veškeré stopy.
Švédové projeli vesnicí, kde byli

jen starci a mladí muži. Po ženách
ani stopy. Začali pátrat v okolí,
když náhle jeden ze žoldnéřů spat-
řil na lukách ženský šat. Celý oddíl
se na koních hnal po upravené
cestě přes bažiny. Když dojeli na
nejnebezpečnější místo, prolomily
se pod jezdci slabé větve a bahno
pohltilo Švédy. Nic nepomohlo.
Křik, klení, nářek ani nadávky.
Marně se koně vzpínali a zoufale
ušlapávali své pány hlouběji do
bahna. Bažiny své oběti, lidské
i zvířecí, už nikdy nepustily.

Na konci 19. století prý bylo
v těch místech nalezeno několik
lidských a koňských kostí i stře-
dověkých zbraní.

Paladium země české
Podle legendy odevzdala sv.

Ludmila po svém křtu všechny
kovové pohanské bůžky sv.
Metodějovi, aby z nich dal odlít
křesťanské bohoslužebné nádoby.
Kromě nádob zhotovil neznámý
byzantský mistr také kovový obrá-
zek Panny Marie pro sv. Ludmilu.
Po její smrti zdědil tento obrázek
sv. Václav, který jej nosil zavěšený
na prsou. Když byl zavražděn
svým bratrem Boleslavem, jeho
sluha Podiven ukryl obrázek do
země. Jako nepohodlný svědek
byl Podiven oběšen. Kolem roku
1160 obrázek vyoral v poli sedlák
a předal ho kanovníkům starobo-
leslavské kapituly. Ti na místě
nálezu postavili kapli a obrázek
do ní umístili. Kaple začala přita-
hovat poutníky z okolí i z Prahy.
Za husitských válek byla vypálena
a z obrázku zbyla jen kovová bez-
tvará hmota. Asi v první polovině
15. století bylo poutní místo
znovu vystavěno a reliéf byl podle
zachovalého popisu neznámým
umělcem obnoven. Reliéf je veli-
ký 19x13,5 cm.

Na počátku 17. století byl zbu-
dován pro Palladium ve Staré
Boleslavi velký chrám Nanebe-
vzetí Panny Marie. Nepřátelé čes-
kého národa pozorovali, že naši
předkové se při každé celonárodní
pohromě utíkají o pomoc k palla-

diu země české do St. Boleslavi.
Proto se ho chtěli zmocnit. Roku
1632 odvezli palladium Sasové do
Lipska a vrátili ho až po šesti
letech za vysoké výkupné. Za tři-
cetileté války bylo schováno ve
Vídni a potom v Praze, kde se ho
zmocnili Švédové. Švédský král
jej pak poslal císaři Ferdinandu
III. a ten roku 1650 paladium vrá-
til ozdobené zlatou korunkou, per-
lami a diamanty na původní místo
do Staré Boleslavi. Před Turky
bylo ukrýváno v Praze a před
Prusy v Berouně. Palladium je
spjato také s novodobou historií
našeho národa. V pohnutých záři-
jových dnech 1938 bylo neseno
Prahou v mnohatisícovém davu
z Vyšehradu na Staroměstské
náměstí s prosbou o ochranu země
před nacistickou zvůlí. Za okupa-
ce bylo tajně zazděno a nahrazeno
kopií. Fašisté po palladiu marně
pátrali a říká se, že měli v plánu
zničit celou Starou Boleslav. Brzy
po skončení války, 24. června
1945, byla posvátná relikvie odve-
zena do Prahy, kde se konaly
děkovné bohoslužby za záchranu
národa před záhubou. Dodnes
putují věřící k palladiu a prosí
o přímluvu za blaho země a círk-
ve, i když na to, že je to nejcenněj-
ší duchovní skvost českého náro-
da, se trochu pozapomnělo.

V dobách, kdy se v české zemi
rozhořely husitské války, táhl
i zdejším krajem Jan Žižka s pol-
ními vojsky k Jičínu. Obyvatelé
Rožďalovic ze strachu před husit-
skými vojsky utekli i se svým
dobytkem a skromným majetkem
do okolních lesů. 

V rožďalovickém kostele měli
do té doby velkou vzácnost. Na
kostelní věži byl zavěšen a věky
vyzváněl zvon ulitý z ryzího stříb-
ra. Jeho hlas bylo slyšet po celém
kraji. Byl tak nádherný, že se
zdálo, jako by zpíval překrásnou
melodii. Rožďalovičtí chtěli tuto
vzácnost před postupujícími
husitskými vojsky uchránit. Zvon
sňali z věže a snažili se jej ukrýt
na protějším návrší. Museli však
přes bažinaté místo zvané Jalo-
vina postavit dřevěný most, aby

po něm mohl vůz s naloženým
zvonem přejet na druhou stranu
mokřiska. Most však neunesl
váhu vozu a zvonu, prolomil se,
vůz se zřítil do bažiny a s ním
i tolik vzácný stříbrný zvon.
Vzácný zvon rychle zmizel v čer-
ném bahně.

Po skončených válkách dali
obyvatelé Rožďalovic přes Jalo-
vinu postavit důkladný most
a z toho chtěli vyzvednout potope-
ný stříbrný zvon. Jejich snahy
byly však marné. Nejdříve ne-
mohli nalézt místo, kam zvon
zapadl, pak zase zjistili, že je pří-
liš hluboko. Nenašel se nikdo, kdo
by jej pro jeho váhu mohl vyzved-
nout na světlo denní. Tak snad
dodnes je vzácný zvon ukryt
v temném, hlubokém bahně rož-
ďalovické Jaloviny. 

odkud se ozýval tichoučký hlas.
Spatřil v opukovém svahu nevelký
otvor do jeskyně, kterou nikdy
předtím neviděl. Právě odtud se
ozýval hlas, který nejspíš patřil
ovečce. Pasáček si dodal odvahy.
Vlezl do otvoru. V šeru, v hloubi
jeskyně uviděl jakousi pronikavou
záři. Když se k ní přiblížil, spatřil
kotel plný zlatých peněz. V koutě

vedle pokladu ležela jeho zatoula-
ná ovečka. Vynaložil všechny své
síly, aby těžký hrnec se zlatem
a mincemi vynesl na denní světlo.
Zahnal celé stádo ovcí zpět do vsi
a vrátil se pro poklad. 

S Bošínem se pak navždy roz-
loučil. V daleké cizině si koupil
statek a oženil se. Měl prý spous-
tu dětí a žil dlouho a šťastně.
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Zabíjačka

Pravá česká zabíjačka není
žádný žert ani žádná hračka. Je to
kus poctivé práce násobené umě-
ním. Ano, je opravdu umění udělat
z toho živého, chrochtajícího tvora
takové lahůdky, jaké nejsou v pro-
dejnách. Je třeba mít zkušenost se
smyslem pro správný postup, ale
také čich a chuť. Už dávno se říka-
lo - bratře Petře, nepřepepři toho
vepře. Bývala doba, že na vesnici
v každé chalupě, ale i upraveném
domku se krmil čuník. Krmil se
však i ve městech u nás v Polabí
jako je Lysá n. L., kde kromě
výstavných vil a domů na náměs-
tích se alespoň jedno prasátko
krmilo. Ona totiž taková zabíjačka
bývala v mnohém vyjímečnou
událostí. Určitě ne tím, že přijela
auta vyhládlých příbuzných, kteří
se přijeli najíst a někdy na účet
těch venkovanů obhrouble bavit.
To určitě ne. Je to obvykle v zi-
mě, kdy je krátký den, takže se 
musí od časného rána až do tmy
večer všechno zvládat a nakonec 
i uklidit.

Zabíjela se obvykle dvě.
Nejdříve menší před vánočními
a novoročními svátky, tak zvaný
pečenáč tak 50 - 70 kg, aby bylo
dostatek čerstvého masa na svá-
teční stůl. Ale také třeba tři, první
už na podzim na posvícení, nebo
když byla nachystaná svatba - to
se vařilo, peklo, smažilo, jedlo,
pilo, hodovalo. A nakonec kolem
masopustu, to bylo to největší také
až 200 kg těžké na sádlo. Právě
u toho bylo třeba těch pracovitých
rozumných pomocníků. Sice
i mezi nimi se našel některý, kte-
rému se líbilo děvče, co s červený-

mi tvářemi kmitalo kolem v té
páře, tak jí ty rozpálené tváře ještě
trochu přimaloval krví. Nezlobila
se, líbilo se jí, že se líbí.

Řezník přicházel brzy ráno,
obvykle ještě za tmy. Na rameni
velikou brašnu z lýka upletenou
a v té dlouhou sekeru a ostatní
nástroje. Prase bylo připravováno
již několik dnů předem, krmilo se
jinak, tak aby se mu vyčistily
vnitřnosti. Podstlalo se čistou slá-
mou, muselo být čisté nahoře
i uvnitř. Popisovat přesně postup,
je asi zbytečné. Ale přece jen - od
chvíle, kdy řezník jednou ranou
čuníka omráčil, a pak rychle proří-
zl krční tepnu, aby se všechna krev
odchytala do pekáče a slévala za
stálého míchání do velkého hrnce.
Potom je třeba těch silných 
a ochotných rukou přemístit tu tíhu
do necek (dříve velikých dlaba-
ných z jednoho kmene) a tam
vypařit a také zvonečkem odstranit
z kůže štětiny. Posléze ještě jedna
obtížná manipulace, do proříznu-
tých zadních nohou navléknout
rozporku a zavěsit tu váhu do
výšky. Ten zručný chlapík v řez-
nické zástěře otevře břišní dutinu
a velmi šetrně vyjímá vnitřnosti,
aby žluč nepraskla a nepokazil se
tak veliký kus masa, nebo nepro-
řízla střeva. Ta se musí dostat ven
a teprve tam čistit. Čistit je, je
strašná práce, nejlépe se to daří ve
sněhu. Musí být tak čistá, až mezi
prsty drhnou a vonět musí po mase,
vždyť jsou to příští jaterničky.

Ještě následuje řada úkonů, než
se začne vařit. Ale pak už to začí-
ná vonět a je to ten příjemnější čas
zabíjačky. Třeba, když na obrov-

ský vál nakrájí řezník plátky ovaru
a k tomu je miska křenu s jabl-
kem. To je opravdu, ale opravdu
pochoutka. A což teprve vzápětí
zabijačkový guláš. Kolem všech
úst se objevuje úsměv a mastnota.
I ochota něco pomáhat. Například
se dívat jak zručný chlapík umí
svou kolébkou krájet drobné kous-
ky masa. A což teprve, když hbité

prsty špejlují jaterničky. Ó my se
máme, máme maso. Až se sliny
sbíhají.

Pro přiblížení celého je ta foto-
grafie z doby těsně po I. světové
válce. Na té je vidět skutečně
pěkný kus vepřového. A pak také,
že nepřijeli ti z velkoměsta, ale
opravdu nejbližší, co umějí praco-
vat. Ty tetičky, to nejsou báby,
vždyť jedna má svého malého
kluka na ruce. Nejsou oblečeny
módně - teplé jupky a dlouhé
těžké sukně až ke kotníkům.
Žádná nemá holé bříško. Jsou
unavené, ale spokojené, to nejvíc
namáhavé mají hotovo. Řezník už
si přehodil svou těžkou tašku na

rameno. Teď je ještě trochu těžší
o dobrou výslužku. Zítra to pokra-
čuje krájením sádla a škvařením,
to musí vydržet až do žní. Pak
nakládání masa na uzení.
Zabíjačka není hračka - a pak na
Hromnice půl krajíce a půl píce.

Na druhém obrázku je krásně
vyjádřena atmosféra zabíjačky,
jak ji mistrovsky nakreslil Josef
Lada - stačilo by jen ty figurky
rozpohybovat. Pro vyjímečné pří-
ležitosti pekla babička ještě
zvláštnost navíc. Bylo v té době ve
městě dvanáct pekařů a ještě ze
dvou vesnic se dovážel chleba
jako domácí. Ve městě se peklo na
mnoha místech. Babička ten voní-
cí boží dar dělala s láskou. Do
vypracovaného těsta vložila plát
uzeného ze šunky a pak nasázela
do pece. Když se takový chleba
jedl, nebylo možno rozeznat, co je
šunka a co chlebová střídka.
Vonělo to celé báječně. 

Pokud laskavý čtenář dočetl až
sem, má asi pocit, že se člověk
stále jen ohlíží na dobu minulou.
Nikoliv. My přece tady v žírném
Polabí umíme žít jak žít se má.
Příkladně takovou malou domácí
zabíjačku si lze připravit třeba i na
sídlišti, samozřejmě bez zabíjení
čuníka. Hezky po starodávnu pro-

střít stůl a udělat si bílou vývaro-
vou polévku, ovar s křenem, jater-
nicovou černou polévku, ten skvě-
lý zabijačkový guláš, prejt, dobré
lahůdkové jaterničky, žemlová
i kroupová jelítka, tlačenku (česky
presbuřt), huspeninu (sulc) pří-
padně další vepřové pochoutky, to
jak už je libo. A nemusí na tom
stole být ani hamburger, ani pizza
nebo hot - dog. Možná raději
kolem stolu tichá česká písnička
a dobrá pohoda.

Ono se řekne masopust, ale na
zabíjačce je to obráceně, masodrž
- půl krajíce, to ano, ale za to masa
více. 

šonda
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Konec velikánů v přírodní
rezervaci - Mydlovarský luh
Tak bychom mohli nazvat sku-

tečnost, že v prosinci roku 2005
vlivem nepříznivých povětrnost-
ních podmínek a rozsáhlé hniloby
kořenového krčku stromů došlo
k vyvrácení dvou staletých dubů
letních v přírodní rezervaci
Mydlovarský luh. Oba stromy
rostly shodou okolností na levém
břehu Farského potoka. 

První z nich rostl v lesním
porostu v lokalitě Stará Ostrá.
Obvod jeho kmene činil 495 cm,
výška byla 28 m a věk jsme odha-
dovali na 200 let. 

Druhý rostl ve skupině jede-
nácti podobně velkých dubů (nej-
hodnotnější čtyři stromy z této
skupiny jsou stromy památné)
v lokalitě Přední Mýtko.  Obvod
kmene činil 410 cm, výška byla
26 m a věk jsme odhadovali rov-
něž na 200 let.

Stromy nebyly vyhlášeny za
památné právě z důvodu jejich
značného poškození, byly evido-
vány jako stromy významné.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

potvrzují i ohlasy z Dánska, Ně-
mecka i dalších zemí, kde Crock
14 vystupuje. Jaksi mimochodem
- mě osobně, jako příznivci
„modré trávy“ a country vůbec,
dělá velmi dobře zjištění i konsta-
tování expertů, že naše country
a vše, co k němu patří (myslím po
hudební a taneční stránce), je po
americké společně s australskou
na světové špici. Podstatnou část
plesu byly na zavěšeném plátně
promítány i obrázky a videose-
kvence o Polabí, Lysé nad Labem
a jejích pamětihodnostech,
o minulém plese… V určeném
čase došlo i k vylosování tomboly.
Věříme, že kromě opojení z výhry
jako takové byli vylosovaní šťast-
livci spokojeni i s hodnotnými
cenami. Je chvályhodné, že se

celá akce, trvající do časných ran-
ních hodin, obešla bez nepříjem-
ností a zádrhelů, na velmi decent-
ní úrovni. Je dobré se zmínit
i o tom, že jsme jako organizátoři
byli požádáni nymburským gym-
náziem o laskavé zapůjčení části
výzdoby pro jejich ples, konající
se o týden později. Vyhovíme -
proč ne… A dále i o tom, že část
výtěžku tomboly bude věnována
na obnovu zámeckých soch.
A vypadá to, že máme již rozmyš-
leno i pořádání dalšího plesu…

Vážení plesající, závěrem si
dovolím poděkovat Vám co nejsr-
dečněji za přízeň městskému
plesu a dovolím si Vás pozvat i na
další akce pořádané Tanečním
klubem dospělých Lysá nad
Labem. 

Za TKD Mirek Firman

Z kroniky mého dědy
Jak viděl situaci v roce 1936, to je

před sedmdesáti lety. 
Děda píše:
Počasí bylo až do konce roku 1935

dosti teplé, mimo asi pěti mrazíků do
tří stupňů. Válka Itálie s Habeší skon-
čila 8. května úplnou porážkou
Habešanů tak, jak se ani jinak očeká-
vat nemohlo, pro nepoměr sil a zbraní.
Taliáni vtáhli 8. května do hlavního
města Habešanů a císař tamní Selasi
utekl i s rodinou na lodi Angličanů do
Jeruzaléma. Ztráty na životech jsou na
obou stranách obrovské, neboť
Habešané bojovali velmi udatně.

Roku 1936 vede se ve Španělsku
občanská válka a ke konci října,
v době, kdy toto zaznamenávám, bylo
ještě nerozhodnuto. Příčina této války
je nepořádek v této zemi. Při letošních
volbách ve Španělsku vlivem tlaku
a všelijakých nepřístojností dostali
většinu v parlamentu komunisté
a anarchisté, kteří pak vládli takovým
způsobem, že se část spořádaného
občanstva a většina vojska vzbouřila
a vládě komunistů vypověděla válku.
Ta se vedla velkou krutostí na obou
stranách, neb zajatci jsou většinou
postříleni a zaživa upalováni.

V měsíci říjnu byla devalvace českoslo-
venské koruny. Americký dolar stál 28,35
korun, anglická libra 138,78 korun,

německá marka 6,17 korun. V republi-
ce se dělají velké dluhy. Stát vypsal
půjčku na obranu státu. Byly to 4 mili-
ardy, takže náš stát má přes 40 miliard
korun dluhu.

Škola v Lysé stavěna jest roku 1936
za ofertní cenu 800 000 korun, mimo
více práce, které rozpočet dosti pře-
kročí. Brambory se vykupovaly po
začátku za 200 korun za jeden cent,
další týden za 140 a v dalším za 50
korun až do konce bramborové kam-
paně.

Toho roku nastal velký rozmach
radiových přijímačů. Dvoulampovka
stála 400 korun. Jinak byly tyto apará-
ty mnohem dražší, a sice od 600 do 
5 000 korun za čtyřlampovku.

Nejsilnější stranou jsou po minulo-
ročních volbách henlajnovci. S přidru-
ženými menšími německými stranami
mají 75 mandátů ve 300 členné
Poslanecké sněmovně. I v Lysé získali
fašisté 252 hlasů, v Benátecké Vrutici
109 hlasů. Komunisté mají nejsilnější
pozici ve Staré Lysé, kde získali více
jak 20 % hlasů. Tolik můj děda.

Většinu místa ve své kronice ale
děda věnoval rodině a událostem na
statku svého syna ve Stratově. Ty jsem
při opisování vynechal, jsou příliš
osobní.

Václav Mrkvička

Tak jaký byl ten letošní -
druhý?

Pokračování ze str. 1

Masopust dláždí cestu jaru...
Únor se jako společenský

měsíc, kromě různých plesů,
pochlubí obyčejně i masopustním
veselím. Masopust, i když je spo-
jován původně s pohanskými
obřady, převzala církev a podřídi-
la tuto dobu pohyblivým svátkům.
Ty se řídí během roku Veliko-
nocemi. Masopustní neděle může
připadnout na dny od prvního
února do sedmého března.
Písemné zprávy máme zachyceny
již ve 13. století. Od 18. století se
o masopustě začaly pořádat
zvláštní taneční zábavy - reduty.
Prvá se pořádala v Praze v roce
1752. Maso-
pustnímu veselí
předchází „tuč-
ný čtvrtek“,
„tučňák“. Pro-
tože o něm plati-
lo, že se musí co
nejvíce jíst a pít,
předcházela mu
obyčejně zabi-
jačka. O maso-
pustní neděli
platily tytéž zá-
sady. To proto,
aby byl člověk
při síle. Jiní tvr-
dili, že příčinou
je vlastně maso-
pustní alkohol.
Po obědě začala
nedělní tanco-
vačka, která
trvala až do
rána. O maso-
pustním pondělí

pokračovala veselice „mužov-
ským“ bálem. Na ten neměla pří-
stup svobodná chasa. Vyvrchole-
ním byl úterní maškarní průvod
a následná veselice. Taneční 
zábava končila přesně o půlnoci
na Popeleční středu. Pak se
pochovávala basa, ale někdy až ve
středu ráno. Po mši si pak někteří
skočili ještě na skleničku
s výmluvou, že musí spláchnout
popelec, jiní pak tvrdili, že je
sklenka alkoholu vypitá na
Popeleční středu bude chránit
v létě od štípání much.

J. Křížová

Ze Šumavského kalendáře
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Město Lysá nad Labem - seznam
pejsků, kteří čekají na svého nového
pána

Německý ovčák - delší srst č. 12
- pes, 7 let, barva černošedá, přátelský
a klidný pes

Kříženec - špic č. 14
- fena, 5 let, vhodná do klidného prostředí

Kříženec vlčák - dobrman č. 42
- pes, 3 roky, barva černá, pes vhodný
na hlídání

Kříženec teriéra - č. 69
- fena, 3 roky, barva šedočerná, vhod-
ná na hlídání, není vhodná k dětem,
potřebuje trpělivého pána

Kříženec pudla a teriéra - č. 70
- pes, 2 roky, barva bílá, hodný, přá-
telský, vhodný k dětem

Kříženec - č. 82
- pes, 2 roky, barva černá, tlapky bílé,
hodný, kamarádský, vhodný na zahradu

Kokršpaněl - č. 84
- pes, 8 roků, zlatý, vhodný do klidné-
ho prostředí

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

Nabízení psi jsou v současné době
umístěni v útulku v Lysé nad Labem
ve VELASU, a.s. Hrabanov č. p. 535,
tel. 325 551 221, nebo na tel. 723 342
174 p. Čápová. V útulku jsou umístěni
i pejsci z jiných měst a obcí, které si
můžete 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.

Noví majitelé, kteří se ujmou pej-
ska z útulku, jsou osvobozeni z platby
(roční poplatek za psa) po dobu dvou
let. Dále dostanou zákaznickou kartu
na odběr chovatelských potřeb v cent-
ru města Lysá n. L. s poskytovanou
slevou při každém nákupu ve výši 
5 %. MěÚ Lysá n. L. děkuje všem
občanům, kteří projeví zájem o naše
opuštěné pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
AKVARISTIKA

SKALKOVÉ A OKRASNÉ KVĚTINY
SUKULENTY

otevřeno pondělí
až pátek
od 8.00 do 12.00 
a 13.00 - 17.30
v sobotu
od 8.00 do 11.00
Šafaříkova 1719, 
Lysá nad Labem
ulice proti Výstavišti

Těšíme se na Vaši návštěvu
Dovoz zboží po Lysé a Litoli

Z D A R M A
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Hasiči bilancují
V roce 2005 zasahovala naše

jednotka u padesáti dvou udá-
lostí.

První událostí byl požár dvou
plechových garáží na sídlišti
v Lysé nad Labem - 6. ledna 2005.
Přímo odtud vyjelo jedno vozidlo
do firmy v ulici Čsl. armády, kde
pálili dřevěné palety bez předcho-
zího nahlášení.

V měsíci únoru se rozhořelo 6
požárů v Milovicích. Ve všech pří-
padech se jednalo o neobydlené
domy. V zimním období zazname-
náváme i požáry v komíně, a to
v Semicích, Přerově nad Labem
a Lysé nad Labem. Majitelé domů
mnohdy zapomínají komín před
sezónou nechat vymést a zkontro-
lovat kominíkem.

17. března v noci vyjíždí jed-
notka na požár kůlny a automobi-
lu do Bříství. V kůlně bylo velké
množství dřeva a žárem praskala
zeď u souseda. Po čtyřech hodi-
nách se jednotka vrátila na základ-
nu. Následovalo, tak jako po kaž-
dém zásahu, očištění výzbroje
a techniky, doplnění pohonných
hmot a sušení hadic.

Dne 11. dubna byla jednotka
požádána o pomoc - sundat
z topolu v ulici Sojovická kotě,
které ve výšce asi 17 metrů žalost-
ně mňoukalo.

Ráno ve čtyři hodiny 28. červ-
na spolu se zdravotní záchrannou

službou vytahujeme muže ze
studny.

20. října v 16.32 hodin vyjíždí
hasičské vozidlo Liaz do Přerova
n. L. k požáru kamionu naložené-
ho nábytkem. Pět minut poté
vyjíždí hasičské vozidlo Tatra 815
do Přerova n. L. k úniku nafty
z kamionu. Jak to dopadlo? Hořící
kamion nebyl nalezen, ani když
jsme projeli s nymburskými hasiči
přilehlé ulice. Vozidlo Tatra mezi
tím zasahovalo u kamionu s uni-
kající naftou. Kluci utěsnili otvor
a vozovku zasypali sorbetem.

16. prosince ve 14 hodin jsme
u Kostomlat n. L. pomáhali vytáh-
nout kamion, který velký poryv
větru vytlačil ze silnice. Vítr
vyvracel i stromy a lámal větve,
které jsme odklízeli z vozovky
v ulici Komenského a Na
Rybníčku, v Litoli u hřiště a ve
Dvorcích u Mlynařice.

19. prosince večer jednotka
odstraňovala přečnívající sníh ze
střechy radnice. Na Silvestra jed-
notka uklízela po dopravní nehodě
v Mírové ulici v Litoli.

Za zásahy se skrývá 34 požárů,
5 dopravních nehod, 4 úniky
nebezpečných látek, 8 technických
pomocí - řezání padlých stromů,
otevírání bytu, vyprošťování osob
a jeden planý poplach na údajně
hořící kamion s nábytkem.

Jiří Ziegelhaim

Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných 
u těchto lékařů

Únor 2006

MUDr. Čerňanská
Okrsek 87, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 055,

mobil: 602 830 242

MUDr. Chocholová
Okružní 1516, Lysá nad Labem, tel.: 325 553 751,

mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová
Dukelská 351, Milovice, tel.: 325 577 274 - záznamník,

mobil: 607 746 211
ordinace: Spojovací 559, Mladá, Milovice,

tel.: 325 575 640 - záznamník 
ve všední den od 17.00 hod. v místě bydliště

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

MUDr. Dáňová - zastupuje MUDr. Pokorná
ordinace: Přemyslova 592, Lysá nad Labem,

tel.: 325 551 988, mobil: 728 234 392

Po 6.2. MUDr. Čerňanská

Út 7.2. MUDr. Matasová

St 8.2. MUDr. Chocholová

Čt 9.2. MUDr. Pokorná

Pá 10.2. MUDr. Chocholová

So 11.2. MUDr. Čerňanská

Ne 12.2. MUDr. Pokorná

Po 13.2. MUDr. Čerňanská

Út 14.2. MUDr. Matasová

St 15.2. MUDr. Chocholová

Čt 16.2. MUDr. Pokorná

Pá 17.2. MUDr. Čerňanská

So 18.2. MUDr. Matasová

Ne 19.2. MUDr. Matasová

Po 20.2. MUDr. Čerňanská

Út 21.2. MUDr. Matasová

St 22.2. MUDr. Chocholová

Čt 23.2. MUDr. Pokorná

Pá 24.2. MUDr. Matasová

So 25.2. MUDr. Pokorná

Ne 26.2. MUDr. Čerňanská

Po 27.2. MUDr. Čerňanská

Út 28.2. MUDr. Matasová

St 1.3. MUDr. Chocholová

Čt 2.3. MUDr. Pokorná

Pá 3.3. MUDr. Pokorná

So 4.3. MUDr. Chocholová

Ne 5.3. MUDr. Chocholová

P r o c h á z k y  p a m ě t í  a n e b
a d v o k á t  n a  c e s t á c h

Tak byla nazvána kniha, kterou vydal náš rodák JUDr. Václav
Král. Na svých četných cestách advokátních i soukromých navštívil
více než 60 zemí na 4 kontinentech. Na ně s odstupem času vzpo-
míná v kapitolách nazvaných např. Santiago de Compostella, Rio de
Janeiro. Další kapitola je o třech největších vodopádech na světě,
o cestách na Filipiny, do Hong Kongu, o návštěvě britského parla-
mentu v Londýně, autor rozsáhle píše o Paříži. Kniha má 130 stran
a lze ji zakoupit za 158 Kč v Knihkupectví CESTA manželů
Hadáčkových, Sokolská 1100 v Lysé n. L. V tomto knihkupectví
lze také koupit první knihu dr. Krále Případy slavných i neslavných
aneb můj život s advokacií.

Galerie v průvanu

Taky vám vadí, že jsou stěny
v nádražním podchodu tu a tam
pošlapané, polité nebo posprejo-
vané? Tak s tím něco udělejte!

Ale co? Prostě přijďte tento
prostor v květnu výtvarně vyzdo-
bit. Vytvoříte tak s ostatními
GALERII V PRŮVANU. Celá
akce bude zároveň velkou událos-
tí, pro malé i velké, obyvatele
města i návštěvníky. 

Tak co, jdete do toho? Veškeré
informace se dozvíte v městské
knihovně. Můžete se už teď zapo-
jit do příprav. Těšíme se na vás:-)

Záměr podporují Nadace Ro-
berta Bosche, České dráhy
a Město Lysá n.L.

Za galeristy
Jan Kořista

jan.korista@centrum.cz
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STAVITEL
12. národní výstava stavebních 
materiálů a technologií

REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY
6. společná výstava měst, obcí, mikroregionů
a podnikatelů celé České republiky

23. 2. - 26. 2. 2005

KVALITNÍ VÝPOÈETNÍ 
A DIGITÁLNÍ TECHNIKA

http://obchod.jpc.cz

Benešův dekret č. 100 z 24.
října 1945 o zestátnění podniků
přivítali skoro úplně všichni -
pochopitelně kromě majitelů -
s radostí. Například ve čtvrtek 25.
října 1945 se na mnoha místech
Nymburska konaly bouřlivé
demonstrace s hesly jako PRÁCE
JE CÍL, NIKOLIV OBĚTI,
ZESTÁTNĚNÍM A ZNÁROD-
NĚNÍM K SOCIALISMU, ZNÁ-
RODNĚNÉ PODNIKY DAJÍ
VÍCE VÝROBKŮ, ZESTÁT-
NĚNÍM BANK ZABRÁNÍME
MOŽNOSTI NOVÉ RADY RE-
PUBLIKY, FINANCE MUSÍ
SLOUŽIT VÝROBĚ, NE VÝ-
ROBA BANKÁM, LID PRACU-
JE, LID ROZHODUJE nebo
JEDNOTNÉ ODBORY VYBU-
DUJÍ NOVOU PRACOVNÍ MO-
RÁLKU. 

Nadšené komentáře se objevily
také v regionálních novinách:
„Největší kvas a chaos revoluční
končí, vyjasnilo se. Veliká odvaha
našich státníků vytyčila jasně
tento týden cestu, kterou nový stát
půjde v nejpřednější řadě států
nové Evropy. Nebojte se, malověr-
ní, půjdeme po ní všichni v jed-
nom houfu v pevné důvěře za
naším drahým presidentem, který
nám svým poselstvím v parlamen-
tě dal program a kterého jsme
zahrnuli tento týden projevy nej-
větší lásky a oddanosti. Půjdeme
kupředu, navzdory všem překáž-
kám a nebudeme se bát obtíží.
Budeme pracovat ze všech sil,

pevni nadšenou vírou ve správnost
své cesty: Stavíme nový stát, sta-
víme nový svět!… Ano, veliký
týden jsme prožili, a kdybychom
si to na sebe více uvědomovali,
nedomyslíme plně těchto dnů.“ 

Zrušení národní správy ovšem
nemělo na faktické držení podniku
žádný vliv. Již 7. března 1946,
tedy rok před zrušením národní
správy, vyšla v Úředním listu č. 84
vyhláška č. 1257, kterou se majet-
ková podstata firmy Vichr a spol.,
a. s., včleňuje do národního podni-
ku Kovona, továrna na kovový
nábytek v Praze II., Senovážná 33.
V roce 1946 tvořila n. p. Kovona
bývalá továrna Mücke-Melder ve
Fryštátě (dnes Ostrava-Karviná)
a právě lyská Vichrovka. Až po
únorovém převratu v roce 1948 se
sjednotila v n. p. Kovona veškerá
výroba kovového nábytku
a výrobků - kromě již zmíněné
Vichrovky a karvinské továrny se
národní podnik rozrostl o podnik
03 (bývalá továrna Hynek Gott-
wald v Brandýse nad Orlicí), 04
(František Jergl Brno), 05 (Robert
Slezák Bystřice pod Hostýnem),
06 (Tresoria Praha Jinonice), 07
(SAB Praha VIII), 08 (Radovan
Mělník) a 09 (Robert Slezák,
Vysoká nad Kysucou, Slovensko). 

Petr Vichr a další spoluvlastníci
se alespoň domohli toho, že bylo
se souhlasem Antonína Zápotoc-
kého vypláceno 5000 korun
měsíčně jako záloha za znárodně-
ní, ovšem i tyto platby byly

v listopadu 1948 bez udání důvo-
dů zastaveny. Ministr průmyslu
Gustav Kliment sice v roce 1949
rozhodl, že částka má být zpětně
od listopadu 1948 proplacena,
ovšem jak vyplývá z dopisu Petra
Vichra z 5. srpna 1949, nebylo
tomu tak: „…na základě tohoto
příslibu vypomohl jsem si opětně
výpůjčkami na živobytí a prodal
jsem postradatelné zařízení z bytu,
neboť nemám žádných jiných pro-
středků.“ 

Nemocný Petr Vichr se ani
nedomohl vyplácení penze
z fondu pro zakladatele, který
založil a na němž byly v roce 1945
bezmála dva miliony korun. Dne
18. září 1946 se kategoricky proti
jakémukoliv vyrovnání s rodinou
Vichrů postavila závodní rada
n. p. Kovona: „Za souhlasu závod-
ní rady odmítáme co nejrozhodně-
ji veškeré nároky pp. Petra Vichra,
Františka Vichra, Stanislava
Vichra, ing. Petra Vichra
a ing. Josefa Velingera. Všem
těmto našim bývalým zaměstnan-
cům byl služební poměr zrušen
v průběhu naší národní revoluce
a podle zákona ze dne 16. května
1946 č. 143 o úpravě pracovních
poměrů důsledky naší revoluce
nemají tyto osoby jakýchkoliv
nároků… ježto svým jednáním
a chováním vzbudili proti sobě tak
vážný a odůvodněný odpor, že
nelze spravedlivě požadovati na
ostatních zaměstnancích, aby
s nimi dále spolupracovali.“ 

Nemocnému Petrovi Vichrovi,
o něhož se starala ošetřovatelka,
byl 5. září 1949 vyměřený měsíč-
ní důchod 1843 korun měsíčně.
Vichr napsal dopis, v němž si stě-
žuje, že „musím platit hospodyni,
která mě zároveň ošetřuje…
(důchod) mi nestačí ani na stano-
vený plat pojištění a stravu pro
hospodyni.“

Do poslední beznadějné bitvy
se Petr Vichr spolu se svým advo-
kátem JUDr. Cyrilem Pavlíkem
vrhli v roce 1949, kdy v době
velké bytové krize začali Petra
Vichra s jeho hospodyní přemísťo-
vat z tří pokojového bytu v domě
na Havanské ulici 809/8 (dříve
Třebízského) do stále menších
a menších prostor. Nakonec přišel
výměrem 28. června 1951 i o tento
byt, neboť „…je pro Vás nadměr-
ným“. Petrovi Vichrovi nepomohl
ani poukaz na to, že není etické ani
morální bydlet v jednom pokoji se
ženou, s níž není spojený žádným
příbuzenským poutem. Advokát
Pavlík neuspěl ani při napadení
neoprávněného rozvázání pracov-
ního poměru se všemi příslušníky
rodiny Vichrů. Smutnou tečkou za
osudem sedmasedmdesátiletého
Petra Vichra byly dopisy jeho
advokáta z roku 1951, že mu dluží
za prokázané služby. Po roce 1951
se již další dokumenty o Petrovi
Vichrovi nepodařilo dohledat,
a proto se ani nezdařilo zjistit, kdy
zemřel. 

Michal Plavec

Od nábytku k ražbě mincí - 3. část
Zestátnění společnosti Vichr a spol. v Lysé nad Labem

Poděkování záchranářům 
v Lysé nad Labem

Během jednoho měsíce jsme
dvakrát na lince 155 prosili
o pomoc.

Poprvé k naší 91 leté mamince
přijela lyská posádka ZS i s léka-
řem. Jejich citlivý a profesionální
přístup pomohl řešit vzniklé zdra-
votní problémy. 

Ve druhém případě, kdy se jed-
nalo o úraz, přijela posádka bez
lékaře. O to víc byl obdivuhodný

profesionální postup, bezchybné
stanovení diagnózy a rychlé
potřebné ošetření sestrou Zdenou
Keistovou. Perfektní bylo i zajiš-
tění složitého transportu řidičem
Pavlem Hlaváčkem.

Díky všem, kteří v Lysé n. L.,
na lince 155 pomáhají zachraňo-
vat naše životy. Těší mě, že zde
pracují i Lysáci. Važme si toho!

Anna Havelková

Čsl. armády 1221
289 22 Lysá nad Labem
tel / fax: 325 551 632
mob.: 777 715 962, 777 715 961, 

777 715 960
e-mail: info@m-inzert.cz
http:// www.m-inzert.cz
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KČT Lysá nad Labem 
v roce 2005

Činnost odboru je stále zaměřena
na tradiční akce, kterými jsou pořá-
dání Dne dětí v areálu mládeže
v Čechově ulici vždy v první sobotu
měsíce června. V odpoledním sou-
těžním klání se vystřídá kolem 300
dětí. Každý účastník odchází se sáč-
kem sladkostí a zážitkem z příjemně
stráveného odpoledne. 

Druhou stěžejní akcí odboru je
tradiční dětský letní tábor na Šuma-
vě, kde se v I. a II. běhu 18-ti den-
ních turnusů zrekreuje opět kolem
220 dětí. V období 14-ti denního III.
turnusu se v tábořišti vystřídá cca 50
táborníků, které tvoří rodiče s dětmi,
a i dospěláci, kteří už jsou táboro-
vým věkem „přezrálí“, a dokonce
i turistikou posedlí senioři. K zajiš-
tění tohoto DLT je třeba takřka celo-
roční práce pár obětavců, kteří ale
tuto práci dělají rádi a mají radost
z toho, že jejich mnohaletá snaha
o vybudování solidního zázemí
k prožití dětské romantiky spojené
se sportem, kamarádstvím, legrací
a především prima kolektivem stále
i za podmínek tržní ekonomiky, žije.
Všichni dospěláci jezdí s dětmi ve
své řádné dovolené a za symbolické
odměny. Oddíloví vedoucí jsou ve
většině odchovanci tábora. Ve věku
16-ti let jsou někteří vybráni jako
praktikanti. Pokud se osvědčí, tj.
jsou pracovití, spolehliví a obětaví
v práci s dětmi, pak většinou při stu-
diu na vysoké škole pokračují
v práci s dětmi na Šumavě až do
konce promoce a někteří i poté.
Tábořiště je umístěné v kouzelném
místě chráněné oblasti krajiny
Šumava v tábořišti Radešov
u Rejštejna při řece Otavě, kde je
vlastní brigádnickou prací zbudová-
no docela solidní zázemí - srubová
budova kuchyně s vlastní studnou,
jídelna, ošetřovna, kadibudky, kou-

pelna, sušárna a taneční nebo spor-
tovní parket (to podle potřeby),
sportovním hřištěm a dalším vyba-
vením. Všechno toto vybavení
a zařízení tábořiště bylo zbudováno
brigádně členy KČT.

Hlavní příprava tábora probíhá
v období předposledního víkendu
měsíce června. Cca 40 obětavců přije-
de v pátek večer po práci do tábořiště
a za stravu a vlídné slovo při spoustě
legrace za sobotu a neděli dopoledne
postaví a smontuje 80 stanů s podsa-
dou, vyčistí studnu, instaluje vodárnu
s rozvodem, poseká a uklidí trávu,
vysmejčí všechny prostory včetně
a především kuchyně, která je srdcem
každého tábořiště a dalších mnoha
jiných prací, které souvisejí s řádným
zázemím pro zabezpečení rekreace
dětí a odpovídají hygienickým a bez-
pečnostním normám a požadavkům.
Tato akce se opakuje po skončení
aktivního života v tábořišti, ale s úkli-
dovou pracovní náplní a s polovičním
počtem brigádníků.

Po ukončení táboření na Šumavě
je odbor spolupořadatelem tradiční-
ho Běhu zámeckou zahradou společ-
ně s jednotou Sokol Lysá nad Labem
vždy v první sobotu měsíce září.

Další nepravidelnou aktivitou je
podzimní, ale někdy jarní turistický
pochod po okolní a blízké krajině
Polabí.

Členská základna je vesměs star-
šího věku. Nižší věkovou hranici
tvoří pouze děti a oddíloví vedoucí -
účastníci DLT. Mezi mládeží není
zájem o turistiku, a vůbec ne o dob-
rovolnou činnost v práci s dětmi. Je
velmi obtížné sehnat kvalitní a oběta-
vé pracovníky ochotné v době svého
osobního volna provozovat a zajišťo-
vat výše uvedené činnosti odboru.

Blažek František, předseda
odboru KČT Lysá nad Labem

Z á p i s  d o  M Š  D r á č e k
Mateřská škola Dráček, Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430

srdečně zve k zápisu děti
a jejich rodiče ve dnech 13. března a 15. března 2006,

vždy od 9.00 do 12.00 hodin.
Děti i rodiče se mohou informovat na tel. čísle 731 577 208.

Těšíme se na Vás.

Dětský letní tábor ŠUMAVA
KČT Lysá nad Labem pořádá v letošním roce opět tradiční 

Dětský letní tábor ŠUMAVA 2006 v tábořišti Radešov u Rejštejna 
v termínech:

I. běh - neděle 2.7. až středa 19. 7. 2006 - 18 dnů - cena 3 700 Kč
II. běh - středa 19.7. až sobota 5. 8. 2006 - 18 dnů - cena 3 650 Kč

V termínu od soboty 5. 8. do pátku 18. 8. 2006 je tábořiště k dispozici 
rodičům s dětmi a ostatním zájemcům za poplatek 100 Kč / noc / stan 

s podsadou - 2 lůžka včetně kuchyně a dalšího zařízení tábora.

Kontaktní adresa: Blažek František, Okružní 1492,
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 510 244 zaměstnání, 325 551 845 

privat, 721 704 500 mobil, e-mail: blazekfra@atlas.cz

Městská policie Lysá nad Labem ve spolupráci 
s odborem sociálních věcí a odborem školství a kultury

Městského úřadu Lysá nad Labem vyhlašují

VÝTVARNOU SOUTĚŽ 
PRO DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ

(ve dvou kategoriích: 6 - 8 let, 9 - 11 let).
Informace u paní Aleny Frankeové 

(tel. 325 510 212).

Jedná se o malování výkresů (formát max. A3) libovolnou
technikou se zaměřením na bezpečnostní tématiku rozděle-
nou do okruhů:

I. Bezpečnost silničního provozu a já
II. Jak trávím volný čas
Jméno, příjmení, věk, školu a téma (I., II.) uveďte na zadní
stranu výkresu. Z prací dětí uspořádáme výstavu a 10 nejlep-
ších autorů z každého okruhu odměníme věcnou cenou.
Termín soutěže je od 1. 2. 2006 do 31. 3. 2006. 

Vyhodnocení bude provedeno v měsíci dubnu, nejlepší
autoři budou pozváni na Městský úřad a odměněni.
Výtvarné práce zasílejte na odbor školství a kultury.

Polabské muzeum - Muzeum 
Bedřicha Hrozného

si Vás dovoluje upozornit na rozšíření 
otevírací doby.

Od 1. ledna 2006 bude muzeum otevřeno takto:

úterý  pátek: 9:00 - 12:00 a 12:45 - 16:00
sobota, neděle: 10:00 - 16:00

Tě š í m e  s e  n a  Va š i  n á v š t ě v u !


