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V dnešním čísle najdete:
● Radar v Lysé n. L. - str. 3
● Možnost čerpání 

z kulturního fondu - str. 6
● Co se plánuje v bývalé

Frutě - str. 13
● 10 let Spolku rodáků 

- str. 14
● Hasiči z Byšiček - str. 15
● Zpráva o činnosti MěÚ

Lysá n. L. 2005

Pranostiky
● Kolik březnových mlh,

tolik červencových
lijáků.

● Březen bez vody,
duben bez trávy.

● Jestli březen kožich
stáhl, duben rád by po
něm sáhl.

Březen

V pondělí 30. ledna proběhla
za poměrně malého zájmu veřej-
nosti v místním kině beseda na
téma Zámecké stromořadí.
Svolání besedy iniciovalo město,
aby v předstihu seznámilo občany
i odbornou veřejnost se stavem
zámeckého stro-
mořadí a plánem
jeho obnovy. Vy-
cházelo z obecně
známé skutečnos-
ti, že lidé si
v oblasti životního
prostředí nejvíce
všímají právě ká-
cení stromů. Pro
diskusi byli vybrá-
ni odborníci z obo-
ru, kteří měli
odpovídat na dota-
zy veřejnosti
a ukázat příklady
z jiných míst, kde
podobně choulos-
tivé zásahy provedli.

První ze řečníků, Ing. Žďárský
ze spol. ARBONET PRAHA,
pohovořil na téma provozní bez-
pečnost stromů a upozornil na
chyby, které v minulosti vedly
k poškození stromů. Zejména
zmínil zahuštěnou výsadbu,
nevhodný sesazovací řez a výskyt
hnilob ve kmeni. Po jeho příspěv-
ku se slova ujala Ing. Vaculová

z MěÚ Brandýs n. L., která na
názorných ukázkách představila
podobný postup obnovy alejí
v Praze (např. Mariánské hradby).
Ing. Vaculová v příspěvku zdůraz-
nila zásadní význam výběru vhod-
ného druhu stromu na stanoviště

a dokonalou přípravu půdy pro
výsadbu. Na téma následné péče
o vysazené stromy, vývoj stromu
na stanovišti a škůdců (zejména
klíněnka jírovcová) pohovořila
Ing. Pincová z Výzkumného ústa-
vu okrasného zahradnictví v Prů-
honicích. Závěr odborných přís-
pěvků patřil Ing. Bočkové
z Národního památkového ústavu,
která pohovořila o specifikách

zeleně v městské památkové zóně
v Lysé nad Labem.

Specifickou částí bylo sezná-
mení veřejnosti s postupem orgá-
nu ochrany přírody, který vydal
povolení k pokácení první části
stromů a k zásahu do významného

krajinného prvku.
Po úvodním

bloku byl dán pro-
stor pro diskusi.
K zajímavým dota-
zům veřejnosti pat-
řil zejména výběr
vhodného druhu
stromu, kompletní
úprava ploch Zá-
mecké ulice, časo-
vý harmonogram
prací a již zmíněná
klíněnka. 

Dle vyjádření
zástupců města
Lysá nad Labem je
snahou města do

konce roku 2007 připravit kom-
pletní obnovu stromořadí dle kva-
litně zpracovaného projektu, který
bude v rozpracovanosti konzulto-
ván s orgánem ochrany přírody
i orgánem památkové péče.
O výsledné podobě projektu bude
veřejnost opět v předstihu infor-
mována. 

Jiří Havelka,
Stanislav Svoboda

Co se zámeckým stromořadím?

Odkaz prezidenta Osvoboditele
Ne všichni jsou mrtvi, kteří

zemřeli. 
Demokracie pravá založená

na lásce k bližnímu a bližním
všem, je uskutečňováním řádu
Božího na zemi.

T. G. Masaryk
(citováno z Večerního Českého
slova ze dne 14. 9. 1937)

7. březen roku 2006 se blíží.
Vánoce a Nový rok jsou za námi.
Naše mysl se zklidnila, nastaly
všední dny, jak je život přináší.
Nový kalendář stojí na místě sta-
rého a upozorňuje nás vytrvale na
důležité mezníky nejen osobní,
ale i národní.

Jeden z těchto mezníků je
datum narození prvního presiden-

ta Republiky československé, pro-
fesora T. G. Masaryka, narozené-
ho dne 7. března 1850 v Hodoníně
na Moravě.

„Tatíčku starý náš, šedivou
hlavu máš. Pokud Ty jsi mezi
námi, bude stále dobře s námi.
Tatíčku starý náš.“

Ještě stále nás žije mnoho, kteří
jsme tuto píseň ve škole zpívávali.
Dnes ta píseň zní již nadneseně,
ale skutečností zůstává, že to byl
president, který nebyl slovně
napadán národem. Zemřel v úctě a
v této úctě zůstává až do dnešních
dnů. Den úmrtí byl 14.9. roku
1937.

Čest jeho památce !
Terezie Procházková
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V únoru se konala dvě jednání
rady města a jedno zasedání zastu-
pitelstva města.

3. jednání rady města se kona-
lo 6. 2. 2006. V prvních dvou
schvalovacích bodech se rozdělo-
valy finanční příspěvky Kulturního
fondu: Spolek pro rozvoj města
Lysá nad Labem obdržel 1,5 tis.
Kč na přednášku o klidových
zónách ve městě, paní J. Labutová
4,8 tis. Kč na koncert k výročí W.
A. Mozarta.

Třetím bodem bylo schválení
úplného znění zřizovací listiny
Městské knihovny, což je nutné pro
zápis do obchodního rejstříku.
V dalších třech bodech se pokračo-
valo v rozdělování peněz. Rada
města podrobně posoudila žádosti
sportovních oddílů o dotace a část-
ku 400 tis. Kč rozdělila takto: 200
tis. Kč veslařům na zateplení I. pat-
ra loděnice, 100 tis. Kč tenistům na
rekonstrukci antukových kurtů
a 100 tis. Kč fotbalistům z Litole
na vybudování relaxační a rehabili-
tační jednotky. Následující návrh
odboru sociálního a zdravotního
vyvolal velkou diskusi členů rady,
protože se týkal rozdělení peněz na
primární protidrogovou prevenci.
Vcelku bez problémů obdržely ZŠ
Komenského i Hrozného částky po
10 tis. Kč, jež budou použity na
přednáškovou činnost a sociální
výchovu. Diskutovalo se o příspěv-
ku na činnost občanského sdružení
Semiramis, jehož cílem je mapová-
ní drogové scény ve městě, výměn-
ný program a poskytování pomoci
v krizových situacích. Původně
navržených 50 tis. Kč rada snížila
na 20 tis. Kč s tím, že zbývající
část zůstane v rezervě pro II. polo-
letí.

Další, v pořadí šestý bod, již
proběhl bez problémů. Rada
schválila zakázku na výměnu svíti-
del ve 4 učebnách pavilonu D v ZŠ
Komenského. Práci provede firma
Žantovský, předpokládané náklady
jsou 144 tis. Kč. V bodu následují-
cím informoval pan starosta o žá-
dosti firmy HT Ing. Hořák, aby jim
byl umožněn vstup na městské
pozemky a mohli vytyčit stavbu
horkovodu ze spalovny do Sídliště.
Firma má od listopadu 2005 platné
stavební povolení a chce horkovod
v co nejkratší době postavit. Podle
stanoviska stavebního úřadu jde
o liniovou stavbu a podle energe-
tického zákona musí vlastník
pozemku stavbu umožnit a souhla-
sit i se zřízením věcného břemene.
Proto rada města udělila firmě HT
Ing. Hořák povolení ke vstupu na

městský pozemek. 
Ani osmý bod nebyl jednodu-

chý. Na MěÚ se 23. 1. 2006 kona-
lo veřejné projednávání projektu
na obnovu zeleně v Jedličkově síd-
lišti. Samotné projednávání bylo
velmi rušné, v publiku byli zastou-
peni jak příznivci zeleně, tak
i odpůrci. Rada projednávala dopis
p. Lábuse, který není spokojen
s projektem a navrhuje vlastní
řešení. Rada vzala v úvahu, že to
nejsou jediné připomínky k pro-
jektu a rozhodla, že všechny připo-
mínky se budou řešit najednou
a následně se přijme stanovisko.
Bod č. 9 se týkal případné změny
územního plánu v místech za drá-
hou, kde se počítá s vybudováním
velkého záchytného parkoviště.
Tento záměr trvá i nadále, proto
rada města nedoporučila změnu
územního plánu.

Desátý bod byl vyvolán potře-
bou posílit podatelnu MěÚ.
S nástupem nového správního řádu
vzrostla pracnost při zadávání
dokumentů o více než 70 %. Proto
rada města schválila přijetí refe-
rentky na 1/2 úvazku. Zároveň se
zde nabízí možnost příspěvku od
Úřadu práce na přijetí osoby se
změněnou pracovní schopností,
a tím se sníží i nároky na mzdové
prostředky.

Dalších 8 bodů se týkalo nájmů
bytových a nebytových prostor.
Z nich uvádím pouze bod č. 11,
v němž se jednalo opět o prosto-
rách bývalého bufetu Hlinka v č.p.
24 na Husově náměstí. Na opako-
vaně vyvěšený záměr pronájmu
tentokrát dorazily dvě nabídky:
první z Pivovaru Nymburk a druhá
od p. Křápa z Milovic. Radě se
více zamlouvala nabídka č. 2,
a proto bude odbor majetku pokra-
čovat v jednání s milovickým pod-
nikatelem, který by zde chtěl pro-
vozovat pizzerii. 

V bodu č. 20 odbor správy
majetku předložil radě návrhy na
opravy místních komunikací
a chodníků v průběhu letošního
roku. Opravy komunikací jsou plá-
novány ve výši 831 tis. Kč, chod-
níky za 965 tis. Kč. Odbor vypíše
veřejné zakázky, seznam plánova-
ných oprav bude zveřejněn v příš-
tím čísle Listů. Další 4 body při-
pravil finanční výbor a 3 z nich
jsou podrobněji popsány v zasedá-
ní zastupitelstva. Tím čtvrtým byl
souhlas rady s poskytováním
finančních prostředků na moderni-
zaci bydlení. Odbor připraví pravi-
dla pro přijímání žádostí a posky-
tování půjček pro občany.

Bod č. 27 vyvolal diskusi, jak
jsou plněny smlouvy mezi městem
a firmou EREBUS p. RNDr.
Coubala. Rada potvrdila, že město
trvá na uhrazení závazků firmy
EREBUS tak, jak je zakotveno ve
smlouvách. Akceptuje, že ERE-
BUS zřídí ve významných lokali-
tách 3 dřevěná turistická odpočíva-
dla, město zajistí ohlášení stavby
a další administrativu kolem těch-
to dřevěných staveb. V dalším
bodu stavební úřad navrhl nové
pojmenování pro 3 nové ulice,
a sice: Rybízová a Jahodová
v nově budované lokalitě Třeš-
ňovka, a dále ulice U Nadjezdu,
která spojuje ulici Smetanovu a 9.
května. O názvech bude jednat
ještě zastupitelstvo.

Tím se dostal program jednání
do finále. Rada města vzala na
vědomí program zastupitelstva,
informativní zprávu o soužití
nájemníků v Obecním domě
v Litoli, o bezpečnostní situaci ve
městě za rok 2005 a zápis z kultur-
ní a bytové komise. Po krátké
závěrečné diskusi pan starosta jed-
nání ukončil.

1. zasedání zastupitelstva
města se konalo 15. 2. 2006. Ho-
dinu před oficiálním začátkem byli
členové zastupitelstva pozváni na
služebnu Městské policie, kde
měli možnost se seznámit s fungo-
váním městského kamerového
dohlížecího systému. Asi polovina
z nich této možnosti využila
a vyslechla i odborný výklad pana
Luďka Přibyla.

Od 17 hodin pak odstartoval
naplánovaný program. Po úvod-
ních procedurách se velmi rychle
a bez průtahů projednalo a schváli-
lo 5 bodů: věcné břemeno při stav-
bě plynovodní přípojky v Má-
chově ulici, zřizovací listiny ZŠ
Komenského a Hrozného a Měst-
ské knihovny, prodej obecního
pozemku pod garáží na Sídlišti
a rozdělení hospodářského výsled-
ku příspěvkových organizací za
rok 2005. Ve všech případech hla-
sovalo všech 12 přítomných členů
zastupitelstva pro navržené usne-
sení. 

Šestý bod, návrh úpravy rozpo-
čtu na rok 2006, si vyžádal nejvíce
času - téměř 20 minut. Pan staros-
ta podrobně vysvětlil, že zvýšení
příjmové části rozpočtu o 17,6 mil.
Kč je ovlivněno především koneč-
ným stavem zůstatku ke konci
roku ve výši 12,8 mil. Kč a dále
celou řadou menších přesunů
v jednotlivých oddílech rozpočtu.
Současně se mění i výdajová stra-

na rozpočtu, takže ten zůstává
vyrovnaný ve výši 177,5 mil.
Kč. V nastalé diskusi zazněla celá
řada názorů, ale s největší námit-
kou vystoupil pan Horvát.
Navržené úpravy považuje za
změny velkého rozsahu, které se
dělají 5 týdnů po schválení rozpo-
čtu. Pan starosta Houštecký znovu
zdůraznil, že rozpočet města není
dogma, do konce roku 2005 neby-
lo možné předvídat všechny vlivy,
navíc v dotační politice státu panu-
je rovněž dynamika. Úprava roz-
počtu není zakázaná, v minulém
roce takových změn bylo odhadem
80 a ani ze strany nezávislého
auditora nebylo k úpravám připo-
mínek. Pro většinu zastupitelů to
byly dostatečné argumenty, při
hlasování jich bylo 11 pro a 1 se
zdržel. I bod následující se týkal
hospodaření města, a sice rozpo-
čtového výhledu na roky 2007 až
2009. Rozpočtový výhled slouží
pro střednědobé plánování a obsa-
huje základní údaje o příjmech
a výdajích. Pro následující roky se
počítá opět s vyrovnanými rozpo-
čty v rozmezí 149 až 152 mil. Kč,
z toho výdaje na investice se pohy-
bují na úrovni 20 mil. Kč. Do roz-
počtového výhledu nejsou zahrnu-
ty očekávané dotace např. na kana-
lizaci nebo na revitalizaci zámec-
kého vrchu. V diskusi k tomuto
bodu zazněla připomínka pana
Ježka, kterému se zdají neúměrně
vysoké provozní náklady. Při hla-
sování bylo 10 zastupitelů pro, 2 se
zdrželi.

Bod č. 8 byl rovněž rušný.
Hovořilo se o rozdělení dotací
sportovním organizacím, jak bylo
projednáváno v radě města 6. 2.
2006. Připomínky nebyly ani tak
k jednotlivým částkám, jako spíše
ke způsobu užití přidělovaných
financí. Hlasování nakonec pro-
běhlo ve svorné jednotě a zastupi-
telé ke schváleným částkám spor-
tovcům uložili, že je nutné mít na
akce zpracovanou projektovou
dokumentaci a vypsat výběrové
řízení, kterého se zúčastní zástup-
ce města.

Diskutovalo se i k návrhům na
pojmenování nových ulic města
v devátém bodu programu.
Stavební úřad navrhl tyto názvy:
1) Rybízová - nově vzniklá ulice
v lokalitě „Třešňovka“ - hlavní
ulice, navazující na ulici Resslova,
2) Jahodová - nově vzniklá ulice
v lokalitě „Třešňovka“ - boční
ulice, navazující na nově vzniklou
ulici Rybízovou, 3) U Nadjezdu -

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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Informace z jednání rady 
a zastupitelstva města

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

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma Remondis s.r.o,
ul. Čapkova 598, Lysá nad Labem tel. 325 551 448. Podrobnější infor-
mace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa majetku tel. 325 510 231.

referent SM Černá B.

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

3. sobota:
18.3.2006

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
za tratí 1x TDO, 1x BIO

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

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

3. pondělí:
20.3.2006

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
21.3.2006

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
22.3.2006

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
23.3.2006

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
24.3.2006

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

Přistavování kontejnerů v měsících 
březnu - dubnu 2006 (podrobný přehled)

l. sobota:
1.4.2006

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

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

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

stávající komunikace, spojující
ulice Smetanovu a 9. května. Pan
Horvát předložil pozměňovací
návrh, aby místo Jahodové byla
ulice Sadová, ale v řadách zastupi-
telů nenašel podporu, takže výsle-
dek hlasování byl jasný. 

Poté navázal blok 5 informativ-
ních zpráv: o plnění závazků firmy
EREBUS vůči městu, o bezpeč-
nostní situaci ve městě za rok
2005, o dopisu hejtmana Bendla
a dopisu České lékařské komory
Nymburk o situaci ve zdravotnic-
tví, o kontrolách provedených
Kontrolním výborem, zápis z Fi-
nančního výboru. Diskutovalo se
především ke druhé zprávě, kde
zazněla kritika (ne)činnosti Ob-
vodního oddělení Policie ČR, vcel-
ku dobře byla hodnocena činnost
Městské policie, ale pan Sedláček
velmi překvapivě navrhl zvýšení
počtu strážníků o 3-4 osoby. 

Dodatečně zařazeným bodem
bylo projednání stížnosti na pomě-
ry v ZŠ Komenského. Na dané
téma se ve škole uskuteční samo-
statné jednaní v termínu 1. 3.
2006. V závěrečné diskusi bylo
nejzajímavější vystoupení pana L.
Gilányiho za občanské sdružení
Semiramis. Krátce představil cíle
a činnost sdružení a uvedl, že přís-
pěvek 20 tis. Kč, přidělený radou,
je žalostně málo. Roční rozpočet
na činnost sdružení v Lysé je asi
150 tis. Kč, z čehož asi 109 tis. Kč
hodlají získat ze státní dotace
a zbytek od města. Z následujících
vystoupení členů zastupitelstva
bylo patrné, že všeobecný souhlas
s poskytnutím dalších prostředků
tady není, a tak se tím bude rada
zabývat ještě jednou. V dalších
bodech diskuse se hovořilo mj.
o náledí v Čechově ulici, o slabé
činnosti bezpečnostní komise,
o případné výstavbě azylového
domu. Poté pan starosta poděkoval
přítomným za aktivní účast a zase-
dání ukončil.

4. jednání rady města se kona-
lo 20. 2. 2006. Prvním bodem
mělo být vystoupení ředitele Ther-
moservisu, ale kvůli onemocnění
bylo odloženo. V druhém bodu
byla schválena úprava metodiky
pro poskytování odměn ředitelům
škol, bod č. 3 přinesl diskusi, koho
umístit do volného bytu v Domě
s pečovatelskou službou. Dále byl
bez problémů schválen příspěvek
16 tis. Kč na provoz Speciálního
domova Chotěšice, kde je poskyto-

vána péče 4 dětem z Lysé nad La-
bem. Ani pravidla pro poskytování
finančních prostředků na moderni-
zaci bydlení nevyvolala problémy
a byla schválena. V šestém bodu
naopak neprošel návrh na provádě-
ní rámcové smlouvy o provádění
exekucí a rada požádala o více
nabídek, aby bylo možno vybírat,
a k problému se vrátí 20. 3. 2006.
Další 4 body se týkaly pozemků
a nebyly čtenářsky příliš zajímavé.
V bodu č. 12 navrhl odbor správy
majetku, aby byly doplněny zpo-
malovací prahy v Zahradní ulici
přes celou šíři vozovky, protože se
mezi řidiči silně rozmohl „slalom“
v protisměru. Rada konstatovala,
že práh na výjezdu z křižovatky
naopak zpomalí vozidla opouštějí-
cí křižovatku, a tím se paradoxně
křižovatka stane více rizikovou.
Proto s návrhem nesouhlasila
a situaci musí řešit Městská policie
pomocí snímků z radaru. Dalším
bodem bylo schválení firmy
Crhová Ivana na správu bytového
fondu města od 1. 4. 2006. 

Body č. 15 a 16 se týkaly opět
bývalého bufetu Hlinka na Husově
náměstí. Pan Švejda z Milovic
uspěl u rady záměrem na provozo-
vání čajovny v části prostor, ale
požaduje, aby město financovalo
úpravy objektu podle jeho před-
stav. Jde o částku přes 200 tis. Kč,
s čímž rada nesouhlasila, a tak se
bude jednat dále. Další milovický
podnikatel p. Křáp předložil radě
záměr na provozování pizzerie, ale
teprve po výběrovém řízení si pro-
vozovnu prohlédl a konstatoval, že
pro jeho záměr je objekt malý a od
záměru odstupuje. To znamená, že
město je opět na začátku hledání
nového nájemce.

V bloku informativních zpráv
byla nejzajímavější zpráva o při-
pravované koncepci parkování ve
městě. Odbor správy majetku
předložil podnětný materiál, který
však musí být důkladně projednán,
nejlépe na samostatném jednání.
Dále se hovořilo o stížnosti na
poměry na ZŠ Komenského,
o vyvěšení tibetské vlajky na pod-
poru Tibetu dne 10. 3. 2006
a o řešení služebního bytu v ZŠ
Komenského. V závěru jednání
vzala rada města na vědomí zápis
z komise sociální a zdravotní.
Vzhledem k pokročilé hodině se
již nediskutovalo, a tak mohl pan
starosta jednání ukončit.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Dne 13. 2. 2006 Městská poli-
cie v Lysé nad Labem obdržela
nový laserový měřič rychlosti
Lidar ProLaser III.

Jedná se přístroj, který pomocí
laserového paprsku změří rychlost
vozidla a dále zadokumentuje
o jaké vozidlo se jedná, jeho
registrační značku a pořídí foto-
grafii řidiče. Tímto je přesně zado-
kumentováno, kdo s vozidlem jel,
v které ulici ve městě se dopustil
přestupku, o kolik překročil povo-
lenou rychlost a dále, o který den
a čas se jednalo. Po jeho předání

a nastavení jsme již začali s tímto
přístrojem měřit a hned první den
bylo zjištěno 17 přestupců. Měření
s tímto přístrojem je velmi jedno-
duché a vzhledem k tomu, že se
jedná o tzv. „ruční radar“, jeho
nízká váha, malé rozměry a bateri-
ové napájení jej ve spojení se
značným dosahem předurčují
k rychlému a operativnímu použi-
tí. Tímto je vlastně odstraněna
i možnost prozrazení měření
v určitém místě.

Přístroj lze mimo měření rych-
losti využít i k měření vzdáleností

a dále ke stanovení zatí-
ženosti komunikace
průjezdy vozidel.

Věřím, že zakoupení
přístroje a jeho násled-
né využití povede ke
zklidnění dopravní situ-
ace ve městě a tím
i k větší bezpečnosti
občanů v Lysé nad
Labem. 

Luděk Přibyl,
velitel MěP

Radar v Lysé nad Labem již
začal měřit

Pokračování ze str. 2
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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.

Kurz bude zahájen 9. září, bude 
obsahovat 11 výukových hodin, 3 prodloužené 
(1x jako maškarní) a ukončen bude věnečkem 16. 12. 2006.

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.

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

7. 3. Hrabě F. A. Špork a jeho doba
16.30 hod. - beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou v MěK

12. 3. Kdo byl Jan Amos Komenský
14.30 hod. - přednáška ve sborovém domě evang.církve

15. - 19. 3. Výstaviště Lysá n. L.:
Zemědělec
Jaro s koňmi

16. 3. Lakomec (Divadlo AHA!)
19.30 hod. v kině na Husově nám.

31. 3. Noc s Andersenem
Akce pro děti v MěK

31. 3. Koncert Univerzitního komorního sboru
z Velké Británie
19.00 hod. v evangelickém kostele

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

na www.otomtoje.cz.

KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM BŘEZEN
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.)

◆ 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.

H U D B A ,  D I V A D L O

pá. 10.3. divadlo - 20:00
Divadelní a jazzový večer

divadelní spolek Nebuď labuť : Námluvy
(A. P. Čechov)

koncert - 
Tony Viktora, Pavel Kopecký,

Vítek Andršt - latino jazz

čt. 16.3.  divadlo - 19:30 
Lakomec

Slavná satirická komedie 
o náruživé závislosti na mamonu v podání

divadla AHA. Vstupné v předprodeji 
100 Kč (na místě 120 Kč). 

P ř e d p r o d e j  v s t u p e n e k  z a h á j e n  
v  k a v á r n ě  k i n a .

čt. 30.3. film - 19:00
Filmový a hudební večer

Walk the Line 
- film  o Johnny Cashovi

koncert - 21:00
PAJAZZ 

- jazzový večírek s hosty

ne. 2.4. divadlo - 15:00 
Začarovaná pohádka

Pohádka pro malé i velké v podání 
dětského divadla pro děti Hvězdička.

K I N O

ne. 12.3. 15:00 + 18:00
Jak se krotí krokodýli

ČR, 2005, 112 min
„Snowboarďák“ Jirka Mádl v nové 

komedii M. Poledňákové

pá. 17.3. 19:30 
Experti

ČR, 2005, 85 min.
K. Hádek, M. Foret a P. Čtvrtníček v nové

české komedii.

so. 18.3. 19:30
Experti

ČR, 2005, 85 min.
K. Hádek, M. Foret a P. Čtvrtníček v nové

české komedii.

ne. 19.3. 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.

st. 22.3. 20:00
Erasmus 2

VB, FR, 2005, 125 min.
Studentské časy skončily, začíná život…

čt. 23.3. 20:00
Obchodník se smrtí

USA, 2005, 122 min.
N. Cage ve filmu odhalujícím skryté 

zákonitosti světového obchodu 
se zbraněmi, prošpikovaný suchým 

a brutálně černým humorem.

pá. 24.3. 20:00
Důkaz

USA, 2005, 99 min.
Věci, které jsou nehmotné, se dají těžko

dokázat - rozum, láska a víra.

so. 25.3. 19:30
Anděl páně

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
ČR, 2005, 90 min.

I. Trojan v roli nešikovného anděla, který 
je poslán na zem, aby napravil alespoň

jednoho hříšníka.

ne. 26.3. 15:00
Harry Potter a Ohnivý pohár

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
USA, 2005, 107 min.

Čtvrtý školní rok v Bradavicích, ještě 
temnější a akčnější než ty předchozí.

čt. 30.3. 20:00
Walk the Line

USA, 2005, 135 min.
Film o písničkářské legendě Johnny

Cashovi

pá. 31.3. 20:00
Pýcha a předsudek

VB, 2005, 127 min.
Komedie patřící mezi nejlepší adaptace

knih Jane Austenové, ve které se podařilo
zachovat autorčin břitký humor.

so. 1.4.
Jak se krotí krokodýli

ČR, 2005, 112 min
„Snowboarďák“ Jirka Mádl v nové 

komedii M. Poledňákové

ne. 2.4. 15:00 
Začarovaná pohádka

PRO DĚTI
Pohádka pro malé i velké v podání 

dětského divadla Hvězdička.

P Ř I P R A V U J E M E :

Josef Dvořák - Čochtan vypravuje

Změna programu vyhrazena

C E N Y  I N Z E R C E  V  L I S T E C H :

1 strana (vel. A4) ....................................................... 4.000,- Kč 
1/2 str. (vel. A5) ......................................................... 2.000,- Kč 
1/4 str. (vel. A6) ......................................................... 1.000,- Kč 
menší než A6 .......................................................... 7,- Kč/1 cm2

zvýraznění řádku ........................................................... 15,- Kč 
rámeček .......................................................................... + 30 % 
DPH ................................................................................ + 19 % 
sleva při opakování inzerátu 
3x a více ........................................................................... - 20 %

Při platbě na fakturu uvádějte v objednávce fakturační adresu, IČO a DIČ.

Koncert k výročí založení města
Poslední březnový večer navštíví naše město Univerzitní

komorní sbor z Velké Británie. Pěvecký sbor, který čítá 40 stu-
dentů, má ve svém repertoáru hudbu různých období. Pro letošní
jarní turné po České republice si vybral církevní chorály 16. sto-
letí a hudbu století dvacátého. Tu také pod taktovkou Jamese
Brdleyho předvede v pátek 31. března v 19 hodin v evangelic-
kém kostele. O začátek koncertu se postará místní farní orchestr.

JzK
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P O Z VÁ N K A
28. března 1592 se pravděpodobně v Nivnici narodil Jan Amos

Komenský. Nazývají ho „učitel národů“. Právem se tímto velikánem
ducha, synem našeho národa, chlubíme. Jeho velikost však není tím
titulem plně vystižena. Hlavně tím nejsou vystiženy zdroje, ze kte-
rých pro to své učitelské a vychovatelské umění tento biskup proná-
sledované jednoty bratrské, vševěd, spisovatel a básník čerpal. A on
všechno, co poznal, všechno, co uměl, co ho při jeho práci a po celý
strastiplný život sílilo a vedlo, chtěl věnovat, jak to on sám nazýval,
„všeobecné nápravě věcí lidských“ a především svému národu.
Nespravedlivě a krutě z něho vyhnán nikdy ho nepřestal příkladně
milovat. 

O tom KDO BYL JAN AMOS KOMENSKÝ bude v neděli 12.
března od 14.30 hodin přednášet ve sborovém domě ČCE v Lysé
nad Labem Dr. Dagmar Čapková. Tímto Vás zveme.

Kostnická jednota, Lysá nad Labem

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 6. února 2006

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

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

Romana Nováková, odbor kultury

Artur Pospíšil

Martin Zourek

Lucie Rambousková

Jan Lom

Nela Trnková

Ondřej Šesták

Lukáš Vydra

Petra Jelínková

Natálie Šimonová

Daniel Horvát

Nicol Stránská

Erik Bednařík

Ondřej Crha

Štěpán Novák

Barbora Pacourková

Lyský občan a rodák, velký pat-
riot města Lysá nad Labem oslavil
80. Karel byl původní profesí pra-
covníkem filmového studia
Barrandov, dnes je již na zaslouži-
lém odpočinku. Zajímá se stále
o dění ve městě, mluví o jeho
minulosti a velice se zajímá o sou-
časnost a také budoucnost. Často
je vídán na procházkách po našem
městě, kde čerpá náměty na úpra-
vy a zlepšení okolí. Ke všem změ-

nám ve městě dává rád své připo-
mínky. Navštěvuje Spolek rodáků
a přátel včetně jejich akcí, kde se
společensky vyžívá. Velice rád
i v důchodovém věku cestuje
a jeho oblíbeným místem je pobyt
u moře.

Karle, hodně zdraví a životního
elánu Ti za všechny přeje 

Míla Škoch
a redakční rada Listů

Karel Košťál z Poděbradovy ul.
jubilantem

Blahopřejeme
Citát: „Čím je člověk rozumnější a lepší, tím

víc dobra uvidí v lidech.“
Blaise Pascal 

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

narozeniny v měsíci únoru

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Zdenka Palánová

paní Věra Keslerová
pan Jaroslav Březina

pan Jaroslav Hlaváček
pan Ladislav Stružka

85 let
paní Bedřiška Rámišová
paní Emilie Zemanová

95 let
paní Marie Stolejdová

Dne 8. 3. 2006 se dožívá náš tatínek 

Jaroslav Hladík
životního jubilea 88 let.

Vše nejlepší, hodně zdraví a zachování životního 
elánu do dalších let přejí dcery a syn s rodinami,

vnuci a pravnuci.

Ke Dni učitelů přejeme, aby se dařil dialog s rodiči,

s dětmi v souladu s učením J. A. Komenského.

redakce
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nám. 30. června 507, Milovice, tel. do MC - 728 656 530
materske@centrum.cz, http://dobias.info/mc

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí, středa, pátek 9-13 hod. -  úterý, čtvrtek 13.30-18 hod.

Pobytné dospělý 20,- Kč, děti zdarma. Pondělí až čtvrtek pro děti již chodící,
pátek MIMIKLUB pro kojence a batolata.

Nabízíme: V herně je k dispozici přebalovací pult a kolébka pro
nejmenší, velké množství hraček, kuličkový bazén se skluzavkou, perníková 

chaloupka, mnoho výtvarného materiálu, odrážedla, kočárky, dětská 
kuchyňka, na požádání i trampolína aj.  Lze zde zakoupit i občerstvení 

pro děti a dospělé. Maminkám je k dispozici mikrovlnná trouba na ohřev 
vlastního jídla. K zapůjčení je zde velké množství knih týkajících se výchovy
dětí z nakladatelství PORTÁL. Prostory MC lze pronajmout k narozeninovým

oslavám dětí, přednáškám a k prezentacím výrobků.

PRAVIDELNÉ AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA MILOVICE

Pondělky od 20.00 hod - ANGLICKÝ KLUB
- ang. konverzace pro pokročilé. 

Úterky od 19.30 hod - HODINKA AEROBICU pro ženy a dívky.
S sebou pití a podložku na cvičení. Vstup 20,- Kč

Středy od 14.00 hod - PŘEDPORODNÍ KURZY 
A CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

s porodní asistentkou Helenou Šafaříkovou. 
S sebou podložku a  přezůvky. Vstupné 40,- Kč

Pátky od 16.30 a od 18.15 hod.  KURZY BŘIŠNÍHO TANCE
Informace na tel.. 776714718 či carpe_noctem@email.cz a www.djamila-ruya.cz.

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

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

Oznámení
Město Lysá nad Labem, odbor správy majetku města oznamuje obča-

nům, že bude jako každý rok možnost odkoupit během měsíce března
omezené množství dříví za 100 Kč/m3. Bližší informace na tel. čísle 
325 510 231 nebo 325 510 230.

za odbor SM B. Černá

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů, a ještě neuhra-
dili poplatek daný Obecně závaznou vyhláškou města o místních
poplatcích do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili
v hotovosti v pokladně města.

Za finanční odbor Kopecká Alena

U P O Z O R N Ě N Í

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Vás zve v rámci 10. výročí šporkovských oslav
na besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou 

na téma:

Hrabě František Antonín Špork
- a jeho doba

Eremitáže svatých: Václava, Jeronýma
a Františka

Beseda se koná v úterý 7. března 2006 v 16.30 hodin

Vstup ZDARMA!  Všichni jste srdečně zváni!

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí), 289 22 Lysá nad Labem

tel.: 325 55 12 55, e-mail: info@knihovnalysa.cz, http//www.knihovnalysa.cz

pro Vás připravila v rámci akce

Březen - měsíc internetu
● Celý měsíc přístup na internet ZDARMA! 

(vždy po půlhodině)
● amnestie upomínek - odpuštění pokuty za upomínku
● každý čtvrtek výuka břišních tanců pro děti od 15.15 

a 16.00 h.
● ve středu 15. 3. a 29.3. od 16.00 hodin Šikovné ručičky -

vyrábíme s dětmi
● celý březen: Maminka surfuje - dítě si maluje 

- ZDARMA
● celý březen: Internet s prarodiči - děti, přijďte naučit své pra-

rodiče pracovat s internetem - ZDARMA
● 31.3. Noc s Andersenem

Informace v  knihovně.  Všichni  js te  srdečně zváni!
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Budeme malovat, budeme barvit!

Ve středu 1. února byl v prosto-
rách Městské knihovny veřejnosti
představen projekt s názvem
Galerie v průvanu. Zvědaví
návštěvníci si kladli otázku, co
mají ti „galeristé“ vlastně za
lubem. Vždyť z minulého článku
věděli pouze to, že se naše město
v blízké době rozzáří barvami. Ale
co si pod tím představit?

Po úvodní písničce a přivítání
mentorkou projektu, Renatou Vai-
lovou, dostal slovo iniciátor akce,
Jan Kořista. Ten vysvětlil, že se
projekt týká lyského nádraží. Zkus-
te na chvíli zavřít oči a představit

si, jak nyní nádražní prostory vypa-
dají. Kdysi bílá malba čelí neustá-
lým útokům vandalů, kteří na ni
s oblibou vylévají nápoje z automa-
tů a obtiskávají podrážky bot.

Nádraží získalo punc cizího ano-
nymního prostředí, na kterém niko-
mu nezáleží. I když je pro mnohé
pohled na ničené plochy skličující,
stejně zůstávají lhostejní. A právě
to chtějí galeristé změnit.

Pan Kořista promítl na plátno
podnětné fotografie z akcí, které
již v jiných městech proběhly. Tak
například vkusně vymalované
podchody na Praze 4, či doslova

rozjasněné betonové náspy kolem
železnice, které vymalovali žáci
tamní základní školy. Zdůraznil,
že všechny obrázky tvořila veřej-
nost sama, a tak by tomu mělo být
i u nás. Prostor dostanou nejen
školení výtvarníci (bez jejichž
pomoci se neobejdeme), ale pře-
devším děti všech věkových sku-
pin, senioři z místního domova
důchodců a každý, kdo bude mít
chuť se do malování zapojit.

Po zodpovězení dotazů dostali
přítomní možnost, aby vyjádřili
své představy a přání. A jaké návr-

hy tedy zazněly? Například
vykreslit v železničním podchodu
vodní svět, vláčky, rozhovor lys-
kých soch, trpaslíky a draky, stro-
my, pohádkové hrdiny, zvířata či
vesmír. Vše bylo pečlivě zazname-
náno k pozdějšímu posouzení.

Také se toužíte výtvarně vyjád-
řit či nabídnout organizační po-
moc? Aktuální informace získáte
v Městské knihovně. Akce je plá-
nována na přelom května a června
a doprovázet ji bude bohatý kul-
turní program.

Andrea Pencová

Beletrie pro dospělé
Děvčátko, rozdělej ohníček -

M. Šmaus, Devět povídek - J. D.
Salinger, Co muži nechápou - O.
Tylová, Špinavá práce - S. Woods,
Přehlídka kostí - M.Nykanen,
Skorkoviny - Janova, Moucha - P.
Cornwellová, V sedmém kruhu
pekla - D. Scrogginsová

Naučná literatura pro
dospělé

Datum narození a jeho vliv na
náš charakter - J. Kadlecová,
Stíhací bombardéry Luftwaffe nad
Británií - Ch. Goss, Uffizi -
Florencie (Slavné galerie světa),

Metropolitan Museum - New York
(Slavné galerie světa), Dynamika
drogové scény a sociálního klima-
tu mládeže 1997 - 2001

Beletrie pro děti
Kronika rodu Spiderwicků -

Strom ze železa - T. DiTerlizzi,
Sedm sněhuláků a jiné případy
pro začínající detektivy - S.
Hrnčíř, Kdo se tady schovává?,
Dobrodružství Medvídka Pú - W.
Disney, Kocour Vavřinec detektiv
sportovec - D. Lhotová, Rok s
Janičkou - E. Mikolášková,
Letopisy Narnie - Lev, čarodějni-
ce a skříň, Dopisy v láhvi od
Felixe - A. Langenová

DVD
Horory - Dům voskových figurín
Komedie - Příšerná tchýně,
Fanaticky zamilován, Deuce
Bigalow - Evropský gigolo,
Vztekle tvá, Dokonalá partie
Napětí - Mr. a Mrs. Smith,
Přepadení 13. okrsku, Síť 2.0,
Kráčející skála, Odvaha pod pal-

bou, Spiknutí, Černý úsvit
Dobrodružné - Flynn Carsen-
Honba za kopím osudu
Ostatní - Ledové ostří 2
Sci-fi - Pterodaktyl
Pro mládež - Saffi, Noddyho
dobrodružství ve městě hraček,
Dobrodružství žraločáka a lá-
vovky

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

Ve čtvrtek 16. března od 19.30
hodin bude místní kino Hogo-fogo
patřit světové klasice. Divadlo AHA!
zde pod režijní taktovkou Mirka Pokor-
ného zahraje Moliérova Lakomce.

A proč divadelníci sáhli právě po
Lakomci? „Lakomec patří k pilířům
světové dramatiky a každý divadelní
tvůrce se snaží s tímto dílem na svém
jevišti setkat. Divadlo AHA! se do La-
komce pustilo odvážně a s velkou chutí
- a snad je to na výsledku i znát,“ vy-
světluje zařazení této hry režisér. Do
role lakomého Harpagona obsadil ostří-
leného Jarmila Škvrnu. Ten podle slov
režiséra dává svému Harpagonovi vše,
co tato postava vyžaduje: talent, tragi-
komickou nadsázku, přesvědčivost, ale
i obyčejnou lidskost, která z lakotného
monstra činí nemocného lidského tvora,
jemuž je třeba se vysmát, ale je ho
možno i politovat. V dalších rolích uvi-
díme známou divadelní a filmovou
herečku Emmu Černou a členy dnes už
profesionálního Divadla AHA!.

Komedie Lakomec, která má za
sebou čtyřicet úspěšných repríz, je
jednou z několika her pro dospělé,
které má Divadlo AHA! v současnosti

na svém repertoáru. V posledních
letech se však věnuje hlavně divadlu
pro děti a mládež. V divadelním pro-
jektu „Gong dětem“, který je grantově
podporován městskou částí Praha 9
a hlavním městem Prahou, nastudoval
soubor prozatím pět inscenací pro
všechny věkové kategorie dětí a mlá-
deže. Celková škála uváděných her je
však mnohem širší. „Na repertoáru
máme celkem patnáct inscenací, hraje-
me i třicetkrát do měsíce na jevištích
v Praze, ale i v celém Česku,“ upřes-
ňuje Mirek Pokorný. Pro letošní rok
soubor chystá například Erbenovu
Kytici nebo Gogolova Revizora. 

Divadlo AHA! na českých i zahra-
ničních jevištích působí více než dva-
cet let a může se pochlubit celou řadou
ocenění, ale především stovkami
a stovkami odehraných představení
a desetitisíci spokojených diváků.
Kromě autorské tvorby a absurdních
dramat „aháci!“ svébytně interpreto-
vali klasiku i v minulosti. Připomeňme
alespoň velmi úspěšné nastudování
Čechovových povídek Svůj k svému
nebo Sen na motivy Shakespearova
Snu noci svatojánské.

V Lysé nad Labem, tedy před domá-
cím publikem, bude Divadlo AHA! hrát
po delší odmlce. Ač mají štací dostatek,
doma hrají „aháci“ nejraději. A jak se
s Moliérovým Lakomcem poprali?
O tom se budeme moci přesvědčit i my
Lysáci. Já osobně si představení 
16. března ujít určitě nenechám.            

Jana Křížová (jzk)

Pojďte na divadlo
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Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Březen 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 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. Matasová

Ne 5.3. MUDr. Chocholová

Po 6.3. MUDr. Čerňanská

Út 7.3. MUDr. Matasová

St 8.3. MUDr. Chocholová

Čt 9.3. MUDr. Pokorná

Pá 10.3. MUDr. Chocholová

So 11.3. MUDr. Čerňanská

Ne 12.3. MUDr. Pokorná

Po 13.3. MUDr. Čerňanská

Út 14.3. MUDr. Matasová

St 15.3. MUDr. Chocholová

Čt 16.3. MUDr. Pokorná

Pá 17.3. MUDr. Čerňanská

So 18.3. MUDr. Chocholová

Ne 19.3. MUDr. Matasová

Po 20.3. MUDr. Čerňanská

Út 21.3. MUDr. Matasová

St 22.3. MUDr. Chocholová

Čt 23.3. MUDr. Pokorná

Pá 24.3. MUDr. Matasová

So 25.3. MUDr. Pokorná

Ne 26.3. MUDr. Čerňanská

Po 27.3. MUDr. Čerňanská

Út 28.3. MUDr. Matasová

St 29.3. MUDr. Chocholová

Čt 30.3. MUDr. Pokorná

Pá 31.3. MUDr. Pokorná

So 1.4. MUDr. Chocholová

Ne 2.4. MUDr. Chocholová

Do mateřské školy Čtyřlístek
v Lysé nad Labem chodí děti
velmi rády, neboť pro ně pořádáme
spoustu zajímavých a lákavých
akcí. Patří mezi ně návštěva diva-
delních představení ať už
v Nymburku, v Praze, Mladé
Boleslavi, nebo jen v mateřské
škole.

Výborná spolupráce je se
základními školami v Lysé nad
Labem. Navštívili jsme ZŠ B.
Hrozného, kde si malí předškoláci
vyrobili se svými kamarády, ško-
láky, pěkné dárečky k Vánocům.
V ZŠ J. A. Komenského jsme se
zase zúčastnili vyučovací hodiny,
která naše předškoláky velmi zau-
jala.

Před Vánocemi jsme zazpívali
v budově Městského úřadu v Lysé
nad Labem a snad děti svými hlás-
ky potěšily zaměstnance i kolem-

jdoucí vánočními písněmi a kole-
dami a navodily pro ně příjemnou
vánoční atmosféru. Nás naopak
velice potěšil pán, který nám za
naše vystoupení věnoval 1 000 Kč.

Tradičně jsme připravili i vá-
noční posezení s rodiči. Děti pro
své nejbližší vyrobily dárečky
a přáníčka, rodiče přinesli výborné
domácí cukroví a prožili jsme spo-
lečně příjemné odpoledne.

Mnoho akcí nás ještě čeká
(návštěva školy, divadla, jedno-
denní výlet na hory, plavání, spor-
tovní den, škola v přírodě…), ale
velkým přáním všech paní učite-
lek z MŠ Čtyřlístek je, aby od nás
odcházely děti, které budou dobře
připravené na přestup do základní
školy a na mateřskou školu budou
mít hodně hezkých vzpomínek.

Za MŠ Čtyřlístek 
Helena Hüblbauerová, učitelka

MŠ Čtyřlístek

Na jaře loňského roku jsem
byla upozorněna servisním techni-
kem, který kontroluje stav a bez-
pečnost tělovýchovného nářadí na
dětském venkovním hřišti, že hou-
pačky, prolézačky, skluzavky
apod. nevyhovují předpisům EU
a je třeba je nahradit odpovídají-
cím zařízením, jehož cena se
pohybuje kolem 300 000 Kč.

Co dělat? Peníze na nové vyba-
vení nemám. Zrušit hřiště? Vylou-
čeno! Kde si budou děti hrát? Te-
dy sbírka? Ano!

Ústně i písemně jsem seznámi-
la rodiče s dobrovolnou sbírkou
finančních prostředků a umístila
kasičku v mateřské škole. Po

počátečních rozpacích vypadá
konto sbírky k dnešnímu dni vel-
mi radostně, a to díky rodičům
dětí a sponzorům. Máme již 
70 000 Kč a nákup nového zaříze-
ní může začít!

Veřejné poděkování patří všem
sponzorům i dobrovolným dár-
cům, kteří nám pomohli v tíživé
situaci a věřím, že ještě pomohou.
Dobrovolná sbírka pokračuje dál
i v roce 2006.
Hlavními sponzory jsou:
30 000 Kč - pan Petr Vaverka
20 000 Kč - pan Jiří Spudich
10 000 Kč - manželé Ternbachovi

Za všechny děti z MŠ Čtyřlís-
tek děkuje Hana Rambousková

Čtyřlístek sobě

Soutěže, kultura a sport - tak lze
stručně shrnout dění v obchodní
akademii od počátku kalendářního
roku 2006.

Přeshraniční soutěž (Němci a jejich
východní sousedé, setkávání - Češi
a Němci)

Soutěž uspořádalo Ministerstvo
vzdělávání Bádenska - Wurtenberska
a MŠMT České republiky. Zúčastnila
se ho skupina studentů 3.A společně
s žáky partnerské školy - gymnázia
v Bamberku, s nimiž byli v kontaktu
prostřednictvím internetu.

Studenti soutěžili v kategorii
„Hledat a najít“, která obsahovala pět
oblastí:
1. Poznat své sousedy, pozdravit je

a rozloučit se
2. Co k čemu patří - přiřazování pojmů
3. Výběr česko - německých historic-

kých mezníků

4. Významné osobnosti
5. Cesta po městech ČR a Bádenska -
Wurtenberska

Na základě odeslaného odpovědní-
ho lístku mohou studenti vyhrát týden-
ní pobyt v Bádensku - Wurtenbersku.

Maturitní ples IV. ročníků
Konal se 21. ledna, tentokrát

v Kulturním domě v Čelákovicích.
Nejdůležitější částí plesu byl slav-

nostní nástup maturantů, jejich šerpo-
vání a slavnostní přípitek na zdárný
průběh maturitních zkoušek. Ples
zpestřilo předtančení, vystoupení sku-
piny aerobiku a tří cirkusových uměl-
ců. K tanci a poslechu hrála studentům
i jejich rodičům a přátelům skupina
Allegro, která svým repertoárem uspo-
kojila všechny věkové kategorie.
Nechyběla ani bohatá tombola. Pohoda
a dobrá nálada vydržela všem účastní-
kům až do časných ranních hodin.

Lyžařský kurz - Friesovy boudy
Proběhl ve dnech 22. - 28. ledna

a zúčastnilo se ho 37 studentů, převáž-
ně z 1. a 2. ročníků, k nimž se připoji-
lo několik milovníků lyžování ze 3.
ročníků.

Po strastiplné pěší túře, při níž zdo-
lali značné převýšení, dorazili studenti
bez újmy na zdraví na Friesovy boudy,
které se jim odměnily komfortem
a nádherným výhledem na Krkonoše.
Výcvik ve sjezdu i na běžkách probíhal
za skvělých sněhových podmínek,
účastníci kurzu projevili značnou odol-
nost vůči extrémně mrazivému počasí.

Absolvovali také túru na běžkách,
při níž se seznámili s mnoha zajímavý-
mi místy Krkonoš. Celý pobyt byl
završen závody v běhu i ve slalomu.

Okresní kolo soutěže v anglickém
jazyce

Student 2. ročníku Matěj Novák
obsadil v silné konkurenci studentů
gymnázií vynikající 3. místo. Blaho-
přejeme!

S použitím materiálů kolegů
Salačové, Štychové a Doležala 

zpracovala A. Šmídová

OA Lysá nad Labem - co se u nás děje…
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Byli jsme na horách
Tak jsme se dočkali. Jsme

sedmáci a jedeme na lyžařský
výcvik. Slyšeli jsme různé histor-
ky z hor od starších spolužáků, tak
se konečně sami přesvědčíme, co
je a co není pravda. Poslední led-
novou sobotu jsme vyrazili.
Sluníčko svítilo a v Desné bylo
nejen krásně, ale taky hromady
sněhu.

Jen jsme se ubytovali, už to
začalo. Rozjezdit, rozdělit se
a hurá na to. Lyže, běžky a taky
snowboard. Brzy se dostavily
úspěchy, zlepšovali jsme se kaž-
dým dnem. A konečně došlo na
snowboard neboli snoubič. Bylo
to přesně jako v tom známém
filmu - pády, kotrmelce a hromada

náramně veselých situací. Na-
smáli jsme se, jak snad nikdy.
Netrvalo zas tak dlouho a snow-
boardy začaly poslouchat. Back-
sidy a frontsidy se střídaly, došlo
i na smýkané a řezané oblouky,
několik odvážlivců zkusilo i sko-
ky. Snoubičem se nechali zlákat
snad všichni. Teď už jen vyjezdit
styl.

Týden jsme zakončili závody
a karnevalem. Také diskotéka
nechyběla. Jak to rychle uteklo,
škoda. Budeme závidět těm příš-
tím sedmákům, ale nejdřív jim to
pěkně vylíčíme. Ať žijí hory!

Žáci 7.A, B, C,
ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L.

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

JARO S KOŇMI
7. výstava koní a všeho co k nim patří

15. - 19. 3. 2006

ELEGANCE
11. výstava módy, obuvi a koženého zboží

FIT RELAX
2. výstava sportu, sportovních potřeb a vyba-
vení, využití volného času a dovolené, zdraví
a životního stylu

6. - 9. 4. 2006

BABETA
● zboží z druhé ruky

● použité zboží z dovozu
● značkové použité zboží
● použité zboží z Anglie

Šafaříkova 1474 
(naproti výstavišti)
289 22 Lysá nad Labem

platí pro 
1 nákup

SLEVOVÝ KUPON

20%

✂

Nová sezona v Hogo Fogo
kině v Lysé nad Labem

Hogo Fogo Kino v Lysé nad La-
bem má za sebou první rok činnosti.
Během roku 2005 pravidelně probíha-
la filmová představení pro velké i malé
diváky, podařilo se obnovit provoz let-
ního kina v zámeckém parku. Program
byl rozšířen o koncerty, divadelní
představení i výstavy. V kině na
Husově náměstí na diváky čeká pří-
jemná kavárna a pro filmové nadšence
je tu nově otevřena také půjčovna
DVD. Jaké jsou plány na rok 2006? 

V minulém roce v kině v Lysé
zahráli např. Jiří Schmitzer, Spirituál
Kvintet, Karel Plíhal, Wabi Daněk,
Ladislav Smoljak uvedl představení
Hymna, Divadlo Járy Cimrmana zase
„Vyšetřování ztráty třídní knihy“,
v letním kině proběhl velký koncert
Monkey Business, proběhl cyklus
Hogo Fogo festivalů (tematicky zamě-
řených koncertů, workshopů, výstav,
přednášek). 

A co nás čeká v tomto roce? Již ve
čtvrtek 23. 2. proběhne představení
Vítězný únor JANA BURIANA. Pořad
plný nezaujatých vzpomínek na dobu
před listopadem 89, dobu dvou druhů
jogurtů a jedné politické strany je
vhodný pro mládež, která to nezažila,
ale i pro starší, kteří si rádi zavzpomí-
nají na fronty na pomeranče, pašování
dederonových košil či železné nedě-
le… V březnu (16. 3.) je pro diváky při-
pravena slavná satirická komedie

o náruživé závislosti na mamonu Lako-
mec v podání původem lyského DIVA-
DLA AHA! V květnu nás čeká předsta-
vení Divadelní společnosti JOSEFA
DVOŘÁKA Čochtan vypravuje. 

I letos se Hogo Fogo kino bude
podílet na tradiční kulturní události
Lyském Montmartru. Tentokrát festi-
val proběhne 16. a 17. června a kromě
bohatého programu provoněného
Francií, který bude tradičně probíhat
v podzámčí, by měl večer 17.6. v kině
proběhnout koncert VLADIMÍRA
MIŠÍKA a ETC BANDU. 

Na prosinec má provozovatel kina
potvrzen koncert zpěvačky a multiin-
strumentalistky RADŮZY. A to jistě
není vše, další plány jsou v tuto chvíli
ve fázi příprav. Letní kino v zámec-
kém parku by měl oživit festival kapel
z Lysé a okolí, připravena jsou i další
překvapení.

Díky patří všem, kteří kino podpo-
řili svou účastí, nezištnou pomocí
nebo se aktivně podíleli na jeho pro-
gramu. Zvláštní poděkování si zaslou-
ží MěÚ Lysá nad Labem, bez jehož
vstřícného přístupu a finanční podpory
by se fungování kina neobešlo.

Všechny aktuální informace diváci
naleznou na webových stránkách
www.hogo.cz. Zde se také mohou při-
hlásit k pravidelnému zasílání progra-
mu e-mailem.

Nikola Baranová
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O co těm zdravotníkům jde?
Pokusím se stručně, „po sel-

sku“ vysvětlit, proč se nyní sjed-
nocují proti nové vyhlášce
550/2005 Sb. ministerstva zdra-
votnictví tak rozdílné skupiny
zdravotníků, jako jsou praktičtí
lékaři, dětští lékaři, ambulantní
specialisté, stomatologové, lékár-
níci a dokonce „státní“ lékaři
z nemocnic, které nejsou placeny
přímo ministerstvem. Vyhláška
totiž byla sepsána s tak strašnými
chybami a nedostatky, že přímo
ohrožuje fungování mnohých zaří-
zení a hrozí stav, kdy se celý
systém primární péče zhroutí, jako
když cvrnknete do řady domina.
Jedna z chyb jsou tzv.regulační
opatření pro praktické lékaře. 

Pokud jste až dosud přišli
k praktickému lékaři, proběhlo
vyšetření, napsal Vám léky, pří-
padně poslal na laboratorní vyšet-
ření, rtg snímek nebo ke speciali-

stovi. To vše stojí peníze, které
hradila Vaše pojišťovna, Ta však
také sčítala, kolik čeho lékař pře-
depsal a pokud překročil celostátní
průměr, platil sjednanou pokutu.

Teď ale vyšla vyhláška, která
nařizuje, abych za léčbu utratil
nejvýše 98 procent toho co minu-
lý rok (pan ministr říká v televizi
raději jiná čísla, o tomto se nezmi-
ňuje) a pokud to překročím, zapla-
tím to do haléře ze svého. Jako
minulé období již nebere celostát-
ní průměr, ale součet mých loň-
ských pololetních výdajů.

Dopady takových počtů jsou až
komické, kdyby nešlo o tak váž-
nou věc. Již nyní dostáváme od
menších pojišťoven k podpisu
dodatky, kde je napsáno, mými
slovy asi toto: za minulé pololetí
jste utratil 0,00 Kč, tudíž Vám pro-
platíme za léčbu v příštím pololetí
nejvýše 98 procent z 0,00 Kč. To

je opravdu klidně možné, protože
například u zdravotní pojišťovny
ŠKODA mám asi 22 pacientů, vět-
šinou mladých a zdravých, takže
za jeden půlrok třeba nepřijde do
ordinace nikdo. Zato kdyby v dru-
hém půlroce vypukla epidemie
průjmu nebo chřipky, jeden paci-
ent utrpěl větší úraz a jeden byl
vyšetřován pro podezření na
srdeční onemocnění - veškeré
léky, vyšetřování, laboratoře
a rentgeny by mu neplatila již jeho
zdravotní pojišťovna (z jeho pojiš-
tění), ale já sám!!!! Ujišťuji Vás, že
na to nikdo z nás prostě nemá!
Kdo je trochu soudný, musí uznat,
že podepsat něco takového může
jen, s prominutím, blb!

Pud sebezáchovy tedy požene
praktické doktory (pokud budou
přece jen donuceni podepsat)
k úzkostlivému sledování výdajů
a k odmítání pacientů té či oné

pojišťovny. U některé ke konci,
u jiné třeba hned v počátku polo-
letí. Pokaždé jinak. S pravdivým
odůvodněním, že za takovou práci
nejen nic nedostanou, ale ještě na
ni budou doplácet. 

Nejsem proti šetření ve zdra-
votnictví. Ale nelze to dělat takto
primitivně a nedomyšleně. Prak-
tiční lékaři a celá tzv. první linie
odebírají z celkové sumy na zdra-
votnictví pouhých 4,7 procenta
prostředků a tento podíl navíc
klesá! Za to máme být trestáni?

Kdo mi věří tyto řádky,
prosím, podpořte nás podle své
chuti a možností zrušení tak „pro-
myšlené“ vyhlášky. Minimálně
tím, že nebudete věřit tomu, že jde
o stávku milionářů nebo o spor
ODS s ČSSD. Tady jde i politika
stranou. Tady jde opravdu „o kej-
hák“!

MUDr. Zdeněk Hospodka

Z podnětu Odboru životního
prostředí MěÚ Lysá n. L. byl po
téměř dvouletém úsilí registrován
jižní svah Přerovské hůry jako
významný krajinný prvek.

Jedná se o geomorfologicky
významnou část Polabí, která se
svou nadmořskou výškou 230 m
n. m. velmi výrazně uplatňuje
v blízkých i dálkových pohledech.
Svou zelenou hmotou vystupuje
nad obhospodařovanými zeměděl-
skými pozemky z ploché polabské
krajiny a vytváří v krajině domi-
nantu. Spolu se Semickou a Břís-
tevskou hůrou tvoří typický ráz
Polabí v okolí Lysé nad Labem
a Českého Brodu. 

Mimo své krajinné uplatnění je
Přerovská hůra pozoruhodná i z e-
kologického hlediska. Jedná o tzv.

„svědecký slínovcový kopec“, kte-
rý má typické stanovištní podmín-
ky, v rámci Polabí zcela unikátní. 

Na registrované ploše byl zjiš-
těn výskyt tzv. „naturových“ bio-
topů (uvedených ve směrnici
č. 92/43/EHS), a to T1.1 - Mezo-
filní ovsíkové louky, T3.3D -
Úzkolisté trávníky bez výskytu
vstavačovitých a T3.4D - Široko-
listé suché trávníky bez výskytu
vstavačovitých. Nejvýznamnější
druhy se vyskytují na strmých
svazích. Významný krajinný pr-
vek má rozlohu 12,91 ha. 

V současné době je připravo-
ván projekt na odstranění náletů
dřevin, které zarůstají nejcennější
plochy trávníků.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Novinky v oblasti ochrany
přírody a krajiny III.

V lednu a v únoru jsme několikrát
navštívili zimní stadion v Benátkách
nad Jizerou.

V květnu jsme společně navštívili
Bambiriádu v Praze, kde si děti pro-
cvičily svaly např. při lezení po umělé
horolezecké stěně, opičí dráze,
u hasičů, vyzkoušely si neznámé des-
kové hry, prověřily si své znalosti pří-
rodních zákonů u pokusů a zopakova-
ly si i dovednosti při zdravovědě,
kreslení či skládání hlavolamů. No
a my vedoucí jsme získali nové pod-
něty a nápady pro rozvoj naší práce
s dětmi. Byl to pěkný den.

V červnu Klub dobré zprávy
uspořádal akci „Seznámení s orien-
tačním během“, která se konala ve
Dvorcích. Postavili jsme fáborkova-
nou i klasickou trať pro kategorie děti
s rodiči, děti bez rodičů do věku 10
let včetně, děti bez rodičů od 11 do
14 let včetně, mládež od 15 do 18 let.
Další den po zkontrolování tratí jsme
odstartovali závody. Na závody dora-
zila i skupina asi 15 lidí z Kolína,
děti z Dvorců a okolí, známí z Lysé
a Milovic a jedna rodina z Čelákovic.
První tři vítězové v jednotlivých
kategoriích získali pěkné sportovní
ceny a diplomy.

O letních prázdninách jsme jako
občanské sdružení pro děti uspořáda-
li poprvé příměstský tábor, který se
uskutečnil v dětském areálu v Čecho-

vě ulici. Po dobu tří týdnů v srpnu jste
mohli z areálu slyšet dětský hlahol při
pořádaných hrách, i zpěv při nácviku
loutkového představení. Naučili jsme
se rozdělávat oheň, sekat sekerou
a řezat pilou, orientovat se podle
buzoly a mnoho dalších věcí.

Jednou za měsíc (poslední neděli
v měsíci) jsme se scházeli s dětmi na
novém sídlišti a každé úterý v klubov-
ně v mateřské škole Pampeliška nebo
venku. Při těchto schůzkách nezahále-
li ani naši látkoví kamarádi - velcí
maňásci, konkrétně Josífek, kterého
jsme představili veřejnosti v dubnu
2004 na maňáskovém představení.

S klubem jsme také navštívili
Starou Lysou s nachystaným progra-
mem pro děti. Děti soutěžily v míst-
ním lese (pomocí fáborkové trati hle-
daly stanoviště se soutěžemi), jindy
zase měly nachystaný program v par-
ku „Na pahorku“ a při chladnějším
počasí jsme s loutkami zavítali do
místní klubovny hasičů. 

Ke konci roku jsme se zapojili do
celorepublikové soutěže biblických
znalostí „O poklad Krále králů“ pořá-
dané Apoštolskou církví. Tři děti
postoupily do republikového kola,
kde se umístily na předních místech. 

Těší se na Vás vedoucí KDZ:
Míla Souček,

Tereza Sedláčková 
a Marika Benešová

Zajímá Vás, co jsme dělali 
s dětmi v roce 2005?

KLUB DOBRÉ
ZPRÁVY

Občanské sdružení pro děti a mládež
e-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779

P. O. BOX 19, Lysá nad Labem, 289 22
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KLUB DOBRÉ
ZPRÁVY

Občanské sdružení pro děti a mládež
e-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779

P. O. BOX 19, Lysá nad Labem, 289 22

Příměstský tábor
Dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměst-

ském táboře pořádaném občanským sdružením Klub dobré zprávy
z Lysé nad Labem. Jsme občanské sdružení, které se snaží na křes-
ťanských principech vést děti k získání správných postojů k sobě
i k druhým.

Jedná se o akci pro děti z Lysé nad Labem a okolí v pracovní
době rodičů. Doufáme, že se nám tímto podaří naplnit i potřebu
rodičů, kam umístit děti o prázdninách v době svého zaměstnání.

Chceme vám nabídnout v období 7.-11.8. a 14.-18.8. 2006 pří-
městský tábor pro děti, který se uskuteční v dětském areálu
v Čechově ulici.
Program a organizace tábora:
● Termíny tábora: 7.-11.8. a 14.-18.8. 2006
● Místo konání tábora: dětský areál v Čechově ulici.
● Cena tábora je 900Kč/1dítě/1týden
● Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
● Přibližně v čase od 06:30 do 16:00 hodin
● 2 turnusy s možností přihlášení dítěte na 1 nebo oba turnusy

najednou.
● Stravování - oběd budeme mít zajištěn v Kovoně a ostatní sva-

činy budou děti dostávat ve stanoveném čase v areálu či na výle-
tě.

● Každý čtvrtek plánujeme jiný celodenní výlet.
● Každý pátek program pro rodiče.
● Budeme hrát hry, zpívat, soutěžit, poznávat okolí, vyrábět

dárky, batikovat… 
● Přihlášku a další informace obdržíte po zavolání na telefon:

739 524 779 nebo mailem os.kdz@tiscali.cz u hlavní vedoucí
paní Benešové

Každý pátek uvítáme, když rodiče, kteří si přijdou převzít své
děti do areálu, zůstanou s nimi i s námi na opékání. Děti vám před-
vedou to, co se během konkrétního týdne naučily, a vy si s nimi
budete moci vyzkoušet dané dovednosti (viz jednotlivé turnusy). 

I. turnus - Písmáci: děti se seznámí se vznikem písma, knihtis-
kem a vyrobí si i vlastní papír. Společně se ponoříme do tajů arche-
ologie (dovíme se, jak k nám přišla Bible). Jako doprovodný pro-
gram vyzkoušíme různé tábornické dovednosti (např. rozdělávání
ohně) a protáhneme si tělo při různých hrách a orientačním běhu.
V pátek děti své nové dovednosti předvedou rodičům a ti si také
budou moci vyzkoušet rozluštit některé písmo.

II. turnus - Týden v Noemově arše: čeká nás dobrodružný
týden s Noem, který má za úkol zachránit zvířata. Samozřejmě bude
čas na hraní divadla s velkými maňásky a spoustu her. Děti budou
mít možnost nacvičit maňáskové představení s postaveným pódiem
a své umění předvést v pátek rodičům.

KLUB DOBRÉ
ZPRÁVY

Občanské sdružení pro děti a mládež
e-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779

P. O. BOX 19, Lysá nad Labem, 289 22

Co vás s Klubem dobré zprávy
čeká o velikonočních prázdninách?

Novinky pro děti školního věku:

Výlet ve čtvrtek 13. 4. 2006 
Praha - Národní technické muzeum

Předpokládaná cena: 120 Kč na dítě 
Sraz a předání dětí od 07.45 do 08.00 na vlakovém nádraží v Lysé
n. L. u pokladen. Odjezd vlaku v 08.12.

Vlakem pojedeme do Prahy. Pak si prohlédneme Národní tech-
nické muzeum i s rudnými doly. Při pěkném počasí si projdeme
i Letenskou pláň. Do Lysé n. L. se opět budeme vracet vlakem.
Příjezd vlaku v 18.04 do Lysé n. L. Děti budeme předávat na nád-
raží po příjezdu vlaku.

Vybavení s sebou:
Děti dostanou:
● Batoh, pití 1,5 l, jídlo na celý výlet
● Jízdenky na všechny cesty
● Sportovní oblečení dle počasí
● Vstupenky
● Papírové kapesníčky, propisku
● Pláštěnku
Doporučené kapesné 50 Kč pro drobné nákupy dětí

Výlet v pátek 14. 4. 2006 
Praha - ZOO, Trojský park

Předpokládaná cena:120 Kč na dítě 
Sraz a předání dětí od 07.45 do 08.00 na vlakovém nádraží v Lysé
n. L. u pokladen. Odjezd vlaku v 08.12.

Vlakem pojedeme do Prahy. Pak si prohlédneme Trojský park
a ZOO. Do Lysé n. L. se opět budeme vracet vlakem. Příjezd vlaku
v 18.04. Děti budeme předávat na nádraží po příjezdu vlaku.

Vybavení s sebou:
Děti dostanou:
● Batoh, pití 1,5 l, jídlo na celý výlet
● Jízdenky na všechny cesty
● Sportovní oblečení dle počasí
● Vstupenky
● Papírové kapesníčky, propisku
● Pláštěnku
Doporučené kapesné 50 Kč pro drobné nákupy dětí

Rozhodnete-li se přihlásit své dítě na některý z těchto dvou
výletů, zavolejte na telefon 739 524 779, nebo napište na

os.kdz@tiscali.cz a obdržíte závaznou přihlášku a podrobné
informace od paní Benešové. Vyplněné přihlášky prosím

doručte nejpozději do 7. 4. 2006.

Klub dobré zprávy se schází:

Pravidelně každé úterý od 15.00 do 17.00 hodin, většinou
v klubovně mateřské školy „Pampeliška“ v Lysé nad Labem,

Okružní ulice (bývalá opravna obuvi).
Na schůzkách si povídáme o Bibli a jejích zásadách pro život,

sportujeme, hrajeme hry, zpíváme, vyrábíme dárky… Přijďte se
mezi nás podívat!

P E D I K Ú R A
Lucie Cafourková

Poděbradova 68
289 22 Lysá nad Labem
(300 m od kina směr
Stratov)

Tel: 774 849 035

- masáže nohou
- parafín
- francouzská manikúra
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Besedu o využití Husova ná-
městí připravil Spolek pro rozvoj
města Lysá nad Labem na pátek
27. ledna ve vinárně Fotograf.
O tom, že současný stav a budou-
cí úprava největšího náměstí
veřejnost v Lysé zajímá, svědčí
účast více než 30 občanů včetně
starosty, místostarostky a dalších
pěti členů zastupitelstva města.

V první části vystoupil přední
český teoretik architektury profe-
sor Rostislav Švácha s dlouhou
přednáškou na téma regionalis-
mu v architektuře. Regionalis-
mus se snaží - zjednodušeně
řečeno - poznat a navazovat na
regionální stavitelské odlišnosti
a zachovávat určitou místní
a krajovou svébytnost. Za pomo-
ci stovky diapozitivů byli poslu-
chači zasvěceni do vývoje regio-
nalismu od konce 19. století do
současnosti jak ve světě, tak na
našem území. Téměř dvouhodi-
nová a hodně teoretická přednáš-
ka byla kvalitní a poutavá,
o čemž svědčí skutečnost, že ji
posluchači pozorně sledovali až
do konce a nikdo vinárnu neo-
pustil ani o přestávce.

Jen zdánlivě tato přednáška
nesouvisela s problematikou

Husova náměstí. Ještě během
výkladu si i laik uvědomil, že
úpravy se mají dít s ohledem na
okolní prostředí a až poté, kdy
jsou zjištěny převažující potřeby
a požadavky veřejnosti, podle
kterých se pak následně definují
i základní funkce takového veřej-
ného prostranství. A to všechno
i s ohledem na blízkou budouc-
nost a očekávané změny, které
přinese.

V druhé části setkání seznámil
přítomné Ing. Vladislav Šťastný,
předseda Spolku pro rozvoj
města Lysá nad Labem, se čtyřmi
návrhy jeho členů na řešení cent-
rální plochy Husova náměstí.
Návrhy graficky upravil a sjed-
notil architekt Svatopluk Slá-
deček MA tak, že je bylo možné
dataprojektorem promítnout na
plátno. Jeden z návrhů přichází
se zásadní změnou centrální plo-
chy náměstí. Terénní úpravou by
zde totiž mělo vzniknout hlediště
ve tvaru půlkruhu s fontánou po
jeho jedné straně. Návrh pamato-
val i na rozšíření zeleně včetně
stromů. Další dva návrhy byly
méně radikální - počítají s kaš-
nou obklopenou menší zelenou
plochou se stromy v centrální

části a s rozšířením parkoviště na
východní straně náměstí do
nynějšího parku, v jednom
z těchto návrhů dokonce až do
centrální části. Poslední návrh
naopak přicházel s jedinou změ-
nou - kašnou v centrální ploše
umístěnou tak, aby nenarušila
nejčastěji užívané trasy chodců.

Návrhy přiměly účastníky
k živé diskusi, která měla poslou-
žit k prezentaci dalších názorů
a požadavků na řešení náměstí.
Zastánců současného stavu bylo
nejméně. Řada diskutujících
požadovala při úpravách zacho-
vání užívaných tras chodců, jiní
chtěli rozšířit zelené plochy,
několikrát byl zmíněn i problém
s parkováním v centru města,
který je rovněž třeba nějakým
způsobem řešit. Diskutující se
dotkli i otázky financování úprav
a následné údržby.

Z debaty vyplynulo, že
Husovo náměstí by mělo jako
náměstí centrální plnit více funk-
cí. Mělo by tu být shromaždiště,
zeleň, estetický prvek (nejčastěji
se mluvilo o vodním prvku - fon-
tána, kašna apod.), cesty pro pěší
v užívaných trasách, v omezené
míře tu má existovat místo na
parkování, jak to předpokládaly
i všechny prezentované návrhy
členů spolku. Náměstí má plnit
i reprezentativní funkci, jde
o určitou vizitku města, jak v dis-
kusi připomněl i profesor Švácha.
Při vypisování soutěže na archi-
tektonickou studii na úpravu
náměstí budou převažující názory
samozřejmě brány v úvahu.

Setkání bylo oficiálně ukonče-
no po více než třech hodinách,
ale i potom řada účastníků ještě
pokračovala v živých rozhovo-
rech v menších skupinkách.

Shodou okolností se o tři dny
dříve konala v Benátkách nad

Jizerou veřejná prezentace vítěz-
né architektonické studie na
rekonstrukci tamního náměstí
v městské části tzv. Nových
Benátek (nahoře u zámku). I její
autor ing. arch. Pavel Mudruňka
navrhuje v části centrální plochy
shromaždiště, které poslouží
trhům i kulturním a společen-
ským akcím, dalšími úpravami
dává lépe vyniknout tamější kapli
a soše Jana Nepomuckého. Zeleň
situuje do jižní části kolem kašny,
která má být opravena a zprovoz-
něna. Parkovací místa navrhuje
po obvodu centrální plochy na
okraji komunikací. S ohledem na
zvyšující se počet návštěvníků
historické části města se počítá
i s plochou pro nástup a výstup
turistů přijíždějících autobusy,
které budou moci při čekání vyu-
žít plánované odstavné parkoviště
v okrajové části města. Byť jde
v případě benáteckého náměstí
o poněkud odlišnou situaci, i zde
se počítá s vícefunkčním pro-
stranstvím. Nepůjde jen o zpev-
něnou plochu, určenou na parko-
viště či shromáždění, nebo nao-
pak o park se stromy vzrostlými
po celé ploše.

Na závěr připouštím, že úpra-
va Husova náměstí v Lysé nad
Labem nebude levnou záležitos-
tí. Žijeme ale v systému, kdy se
téměř všechny významnější
obecní a městské investice reali-
zují za pomoci státních
a v poslední době i evropských
a krajských dotací. Je to systém,
kdy štěstí přeje připraveným.
Hotová architektonická studie je
jedním ze základních předpokla-
dů, bez kterých se o dotaci nedá
vůbec uvažovat. Navíc umožňuje
realizaci investice po částech tak,
jak budou potřebné peníze k dis-
pozici.

Petr Kopecký

Náměstí má plnit více funkcí

KVALITNÍ VÝPOÈETNÍ 
A DIGITÁLNÍ TECHNIKA

http://obchod.jpc.cz
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Bude se stavět - a co?
Zástavba území „Fruty“ po

demolici je mimořádně cenné
území v centru města v návaznos-
ti na stávající prodejní plochy
Sokolské ulice ( od pošty až po
prodejnu Plus). 

V tomto území určuje schvále-
ný územní plán smíšenou centrál-
ní zástavbu města. Bytové domy -
soukromé, sociální či městské,
obchodní prodejní plochy, správní
úřady, veřejná zeleň, parkovací
plochy a garáže ad.

Autor navrhuje pohledové
nároží (pohled od Husova náměs-
tí) vybudovat s prodejní pasáží
jako dominantní dům se 4. nad-
zemními podlažími a jako vstup
do celkového areálu zástavby.
V pasáži se počítá s plochami pro-
dejen chybějících služeb (pošta,
banka ad. ) a dále ve vyšších nad-
zemních podlažích správní úřady,
advokátské služby, poradny, rea-
litní kanceláře apod.). Podzemní
garážování navrženo s vjezdem
z Pivovarské ulice částečně pod
parkovou úpravou.

Pasáží se prochází do centra
plánovaného území, kde se v par-
kové zástavbě navrhuje dětské

hřiště. Variantně navržen občan-
ský polyfunkční dům ( různé
občanské aktivity, spolková čin-
nost, klub důchodců, taneční sál,
přednášky, koncerty apod.). 

V návaznosti na vstupní část
navazují bytové domy 3. podlažní
s podkrovím podél Jedličkovy
ulice, odsazené parkovištěm při
hlavní silnici včetně zeleně,
pro byty různých kategorií
s podzemním nebo poloza-
puštěným parkovištěm. Pro
každou bytovou jednotku
se počítá s jedním stáním.
V přízemí domů lze umístit
bezbariérové byty, služby,
nerušící řemeslnou výrobu,
případně nebytové prostory
a prodejny. V posledním
nadzemním podlaží lze
uvažovat s dvoupodlažními
byty s vlastními zahradami
na části střechy 3. nadzem-
ního podlaží. 

Podél Pivovarské ulice
se zástavba snižuje a pře-
chází na 2.-3. podlažní
zástavbu „vilových domů“
případně řadových byto-
vých domů (odpovídající

měřítku stávající vilové zástavby
okolí). 

Na rohu Pivovarské ulice a plá-
nované ulice do bytové zóny
Slunéčkovy zahrady byl uvažován
Dům pečovatelské služby pro cca
20 bytových jednotek. 

Toto cenné území si zaslouží
zvláštní pozornost ze strany urba-

nistické koncepce a nemělo by
dojít k bezkoncepční zástavbě růz-
nými investory a majiteli. Proto
bude nutné na základě schvále-
ných podmínek rady a zastupitel-
stva města připravit studii zástav-
by jako podklad pro investorskou
soutěž na zástavbu tohoto území.

Ing. Miloslav Škoch

nedá mi to a musím alespoň
krátce reagovat na Váš článek
z lednových Listů ohledně kauzy
ŠKOLNÍ DRUŽINA. Váš přístup
k této věci je od počátku velice
kritický a pro mě těžko pochopi-
telný. Družina dle Vašeho názoru
funguje tak, jak má. Jedná se tedy
zřejmě jen o akci „několika“
nespokojených matek. Ujišťuji
Vás, že tento názor s Vámi nesdí-
lím i přes veškeré argumenty Vaše
i ostatních zainteresovaných.

Současný stav - a mám na my-
sli zejména samostatné přecháze-
ní dětí z budovy ZŠ B. Hrozného
do budovy ZŠ J. A. Komenského -
je pro mě nepřijatelný a stále se
ptám: Jak je možné, že za své dítě
v době, než dorazí z ranní družiny
do výuky a po výuce do družiny,
zodpovídá rodič? (Vyplývá to
z řádu ŠD, který rodiče podepiso-
vali na začátku školního roku.)
Opravdu je nemožné zajistit pro
tyto dva přechody denně dohled
dospělé osoby? Nevím, jakou
měrou se na laxním přístupu
k tomuto problému podílí nedo-
statečná komunikace mezi oběma
školami, nebo zda je to pouze
neochota věc řešit. Budeme
opravdu čekat, až se něco stane? 

Další věcí, která je - dle mého

názoru - přinejmenším sporná, je
otázka stravování. Kdo dohlíží na
to, jestli děti vůbec do jídelny
dorazí, a když už, zda dojídají,
nebo vracejí jídlo netknuté? A to,
že by si brali kompletní oběd
včetně polévky patří do kategorie
snů. Je správné nechat takto malé
děti, i když už školáky, úplně bez
dozoru? A opravdu si nemyslím,
že jde o rozmazlování.

Jak jsem měla možnost zjistit
na internetu, na převážné většině
škol je přímo v Řádu ŠD uveden
způsob, jak a kde si vychovatelky
děti přebírají (zejména se jedná
o žáky 1. stupně) a to, že na oběd
i z oběda odcházejí společně,
v doprovodu vychovatelky. 

Apeluji proto na zřizovatele
rodící se Školní družiny při ZŠ B.
Hrozného, aby při stanovování
pravidel pro provoz této družiny
v maximální možné míře zohledni-
li stanovisko školské rady z listo-
padu loňského roku, vypracované-
ho na podnět zastupitelstva města. 

Závěrem bych chtěla využít
této příležitosti a poděkovat
vychovatelkám ze ŠD J. A. Ko-
menského za vše, co pro děti děla-
jí, i přes jejich nelehkou situaci. 

Martina Zachariášová,
syn Vít, 1. B, ZŠ B. Hrozného

Vážená paní místostarostko,

Moji prioritou číslo jedna je
vychovat ze svých dětí slušné lidi.
Myslím, že základním předpokla-
dem je být dětem příkladem.
Chovat se slušně, nekrást, nelhat,
zdravit a v neposlední řadě chodit
do práce (nepoložit se do sociální
sítě) a řádně platit daně.

V Lysé bydlím skoro šest let.
Když moje dcera začala chodit do
školky, zaujalo mě, že v poledne
je před školkou deset až patnáct
aut a že většina dětí odchází
domů. Teď, když děti vyzvedávám
kolem 16. hodiny, nepotkám
téměř žádného rodiče a venku
stojí tak dvě auta. Nabízejí se
otázky: „Je v Lysé tak vysoká
nezaměstnanost? Jsem špatná
matka?“ Bohužel zde nemám žád-
nou babičku, protože jsem "napla-
venina" (i když jen poloviční, pro-
tože z Lysé pochází babička mého
muže).

Naše dcera půjde v září do
školy, vybrali jsme jí školu
Bedřicha Hrozného, kde zatím
není družina. Praxe je taková, že
děti v poledne opustí školu a samy
jdou na oběd a pak do družiny
v druhé škole. Odhadem tak 30

minut o nich nikdo nic neví
a pokud do družiny nedojdou,
nikdo je asi ani nebude hledat.
Víte, paní Chloupková, co vše se
může za 30 minut stát? Představte
si malou šestiletou holčičku, která
ještě nedávno chodila do školky,
kde ji všude vodili za ručičku.
Nejmenší zlo je, že si začínající
prvňák neumí přečíst výběr polé-
vek a tak si nedá žádnou a nejhor-
ší je pedofil v zámeckém parku
(noční můra každé matky).

Já pracuji v Nymburce do 15
hodin a můj muž v Praze do
16.30. Ani jeden z nás nemůže být
každý den v poledne před školou
a vyzvednout dceru. Nechci
„celodenní zaopatření dítěte“
(citace z článku pí. Chloupkové),
chci se jen postarat o své dítě
a vychovat z něj slušného člověka.

Závěrem bych se chtěla zeptat,
za kterou stranu se pí. Chloupková
dostala na naši radnici. Určitě ne
za SOCIÁLNÍ demokracii, proto-
že ona sama je mnohem pravico-
vější než ODS (každý se starej
sám - viz její návrh individuálního
hlídaní dětí za úplatu). 
Kajetána Ternbachová - matka

Reakce matky na článek pí. Chloupkové „Reakce
místostarostky p. M. Chloupkové“ z Listů města

Lysé nad Labem 1/2006
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Rok dvoutisícíšestý je, jako před-
chozí, pro každého z nás jiný. Pro
nás, členy Spolku rodáků a p přátel
města Lysá n. L. i pro všechny naše
sympatizanty, je vzhledem k naše-
mu městu významnější. S ohledem
na historii našeho spolku považuji
za vhodnou malou rekapitulaci.

Začalo to v roce 1997. Byly for-
mulovány programové základy
Spolku rodáků a již v témže roce
uskutečněny některé kulturní akce:
na kolech po stopách hraběte Špor-
ka, Šporkovské inspirace, koncert
u příležitosti stého výročí Vlacha
Vrutického a zájezd za obrazem
Petra Brandla. Na první rok dosud
neustanoveného občanského sdru-
žení Spolku rodáků to byla docela
slušná, a možná dokonce bohatá
úroda.

Rok 2006 je tak desátým rokem
naší společenské a kulturní činnos-
ti bez ohledu na to, že občanské
sdružení Spolku rodáků bylo práv-
ně zaregistrováno MV ČR až po
ustanovující valné hromadě 20.
března 1999. V tomto ohledu
můžeme považovat za první činně
jubilejní desátý rok, rok 2006.

Desáté jubileum je naše první,
o kterém můžeme ve skromnosti
prohlásit, že se za ním skrývá množ-
ství obětavé a společensky prospěš-
né práce. Ve „skromnosti“ proto, že
to není zásluhou pouze členů spol-
ku, jeho aktivních členů, ale i záslu-
hou celé řady organizací, sponzorů,
sympatizantů a samozřejmě MěÚ
Lysá n. L. a jeho pracovníků.

Výčet významnější naší činnosti
za uplynulé období můžeme shrnout
takto s tím, že v některých přípa-

dech kromě naší rozhodující úlohy
jsme se podíleli aktivně.

Přednostně lze uvést Slavnosti
hraběte Šporka, zahrnující vždy tři
části, hlavní v areálu zámku, odpo-
lední Svatohubertská mše svatá
a večerní benátská noc
v Byšičkách. Bylo jich devět. Na to
navazují cyklistické výlety za
poznáním historie našeho okolí.
Bylo jich deset, včetně výletu po
naší cyklostezce. Poznávací auto-
busové jednodenní zájezdy měly
přednostně cíle historie rodu Špor-
ků a okolních zajímavostí. Dva
z nich byly směřovány za hranice -
do Německa. Celkem devět zájez-
dů. Přednáškové a vzdělávací akce
v počtu osmi byly věnovány např.
vzpomínce na prof. MUDr
Jedličku, besedě s p. prof. Větvič-
kou, Ing. Otavou apod. V dalších,
více než dvaceti akcích jsme se
aktivně podíleli na koncertech
v kostele sv. Jana Křtitele, při
obnově věže téhož kostela, v „po-
selství“ budoucím občanům města.
Sem patří i spoluúčast na akcích
o záchranu jedné z významných
památek města, barokních soch
v zámeckém parku. Ani lyský
Montmartr nezůstal stranou naší
účasti.

Při výčtu těchto i dalších akcí je
nutné zdůraznit, že všechny byly
otevřeny pro nejširší veřejnost naše-
ho města, která byla včas a kom-
plexně informována prostřednictvím
naší vývěsní skříňky na Husově
náměstí a v poslední době i na webo-
vé stránce na internetové adrese 
www.spolekrodakulysa.unas.cz.

Bernard Knápek, kronikář

I loňský I. reprezentační ples
města připravil Taneční klub
dospělých Lysá nad Labem. Hned
po něm jsem již měl představu
o výzdobě sálu na ten letošní.

Snížený podhled, centrální
kruh, závěsy na stěny, obrazy, háj
milenců, dřevěný parket, figuríny
a další pro zútulnění sálu, zlepšení

p r o s t ř e d í
h a l y
a zejména
a k u s t i k y.
Dostatečná
p ř í p r a v a
a pomoc
členů Ta-
n e č n í h o
klubu byla
základem,
že vytvoří-
me pro
milovníky
tance a zá-

bavy v hale na výstavišti pěkné
kulturní prostředí. Výzdoba nám
dala pořádně zabrat a proto chci
tímto poděkovat:

Milanu Čechovi za koncepci
a návrhy pro tisk, Janě a Petře
Jakubalovým za výbornou aran-
žérskou práci, Daně Papáčkové za
zapůjčení látky a ubrusů, mysli-

veckému sdružení Černava za
zapůjčení stromků a stojanů,
střednímu odbornému učilišti,
jmenovitě paní ředitelce Ing. Ire-
ně Mázlové za obrázky tanečních
motivů a zapůjčení tanečních šatů,
panu V. Červinkovi - Montáno
Přerov za zapůjčení zelených dře-
vin a zeleně, Ferostavu Kolín za
výrobu centrálního kruhu pr. 8 m,
panu Valáškovi za ocelové objím-
ky, panu J. Novákovi za vyvrtání
ocelových hmoždinek pro závěsy,
panu J. Rambouskovi za výrobu
dřevěných rámů na obrazy, panu
Skuhrovcovi za zapůjčení haloge-
nů, paní Noskové za zajištění
bílých růží, Romanu Mokošovi ze
Sport Arsenáu za provedení květi-
nových oblouků a tiskárně
Nymburk - panu Aleši Urbanovi
za pěkný tisk obrazů.

Poděkování za spolupráci patří
Městu Lysá nad Labem, Výsta-

višti Lysá nad Labem a také všem
sponzorům a dárcům. 

Hlavní díl práce ležel na čle-
nech Tanečního klubu, kterým
patří dík, zejména:

Zdeňku Tondlovi za aktivní
pomoc a realizaci ideového návr-
hu, Zdeňku Koštířovi staršímu
a mladšímu za pracovní nasazení
při výzdobě, Láďovi Sobotovi za
technickou pomoc při výzdobě,
MVDr. Petru Matušinovi za zajiš-
tění látky na závěsy a video pro-
jekci, Mirkovi Firmanovi, Luboši
Kloudovi a Honzovi Landovi za
odbornou pomoc a všem ostatním,
zejména děvčatům, zkrátka všem,
kteří obětavě pomáhali.

Bez vás by se výzdobu sálu pro
plesající nepodařilo tak kvalitně
uskutečnit.

Již se těším na spolupráci na
ten příští - třetí.

Ing. Miloslav Škoch

Ohlédnutí za výzdobou II. městského plesu

Výročí spolku rodáků

Letos uplyne 47 let od povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci ve
Lhase, při které zemřelo 80 000
Tibeťanů. 

Dne 10. 3. 2006 bude na budově
radnice symbolicky vyvěšena ti-
betská vlajka, čímž se Lysá nad
Labem připojí k celosvětové akci
„Vlajka pro Tibet“. Na vyjádření
podpory zemi, kde jsou již něko-
lik desítek let porušována základ-
ní lidská práva, násilně potlačová-
na svoboda a snaha o národní své-
bytnost. Desítky politických věz-

ňů jsou mučeny v čínských věze-
ních, již několik let je zadržován
pančhenlama - druhý nejvyšší
duchovní představitel Tibetu.
V říjnu loňského roku zemřel
v průběhu rozsáhlé vlastenecké
převýchovné kampaně 28letý
mnich z kláštera Däpung.

V roce 2005 byl označen Tibet
spolu s Čečenskem za dvě země
s nejhorší situací v oblasti dodržo-
vání lidských práv a svobod.

Alena Frankeová,
odbor kultury

„Vlajka pro Tibet“

PRODEJ 
ŽÁKOVSKÝCH

VÝROBKŮ
SOŠ a SOU 

v Lysé nad Labem
pořádá prodej žákovských 

výrobků

ve středu 15. 3. 2006 10.00 - 17.30 hod.
ve čtvrtek 16. 3. 2006 10.00 - 17.30 hod.
v pátek 17. 3. 2006 10.00 - 17.30 hod.

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

Prodej sukní, kalhot, halenek, sak, plášťů.

Tě š í m e  s e  n a  Va š i  n á v š t ě v u !
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To vtipně dokazuje dramatik
ve své rozverné romantické
komedii s panem Dačickým
z Heslova, znalci mnoha žen.
Housle ne, přesto však musí být
vždy dobře naladěna. Ačkoliv
jsou různé, tím mají také různé
nálady - co dělat, nezbývá než se
zaposlouchat v jaké náladě právě
zní. Jsou různé, v něčem však
stejné, jak to říká Lelio v „Benát-
ské maškarádě“ - „Jedna je tmavá
jak egyptská noc, druhá zas plavá
jak kukuřičná pole - obě jsou
zamilovány, samozřejmě právě do
něho, pověstného svůdníka a lhá-
ře“. Jsou různé - některá plachá,
křehká, studem jen šeptající, nao-
pak jiná zase milostiplná, dravou
láskou naplněná. A nebo naopak,
jak byla žena celá staletí tichá ve
stínu muže a vzápětí jiná je v čele
mocnářství jako Marie Terezie
případně energická, železná Mar-
garet.

Dlouho bojovaly za svá práva.
Až v roce 1910 na konferenci
v Kodani bylo rozhodnuto slavit
MDŽ 8. března. Něco jiného
a velkou něhou naplněn je v máji
Svátek matek ozdobený jabloňo-
vým kvítkem. MDŽ se slavil tak,
že postupně byl převzat muži.

Mohl být spíš MDM, tak halasně
a mlžně s mnoha přípitky byl 
8. březen připomínán. Ti chlapi,
kam stoupnou, všechno pokazí.

Vám patří poděkování, Vám
ženy. Vzpomeňte pánové, jak Vám
v nemocnici usměvavá sestřička
pod hlavou polštář upravila.
A paní doktorka tichým hlasem to
bolavé pohladila. Těm patří ruku
políbit. A ne když televize v bláz-
nivé show předvádí výstředně
oblečené, kteří podobným paním
a dívkám líbají ruce.

Člověka až k slzám dojímá,
když vidí upracované ruce stařen-
ky, jak počítá kovové drobné před
vstupem do obchodu. Budou sta-
čit při dnešních cenách?

To je právě to, co vede k za-
myšlení. Co je to MDŽ? Vyjádřit,
když ne víc, alespoň úctu k že-
nám. Nebo snad raději jim přímo
pomáhat. Proto alespoň toto podě-
kování, Vám ženám.

Žena opravdu nejsou housle,
ale musí se přece jen umět naladit.
Člověk často slyší, že s ženami je
kříž, proto raději užívá pseudo-
nym. (…ale v duchu si pro sebe
jen tak brouká: „líbám ženy Vás
tak rád“).

šonda

Žena nejsou housle…

Výroční valná hromada sboru dobro-
volných hasičů v Byšičkách se konala
28. 1. 2006 v restauraci U Verzichů na
Řehačce. Po přivítání všech přítomných,
přednesl starosta sboru pan Josef Koštíř
zprávu o činnosti SDH za minulý rok
2005.

Stav naší členské základny byl 42
členů z toho 11 mládežníků a mimo to 6
dětí, tzv. přípravka.

V loňském roce jsme měli dva výjez-
dy k požáru chat u Sedlčánek. Zde se
projevilo to, kam se nedostaly velké
hasičské vozy pro ztížený průjezd
lesem, zasáhli jsme my s naší Avií
a technikou. Dopravní vůz Avie je tech-
nicky plně vybaven, ale stáří vozidla
vyžaduje během roku více oprav. Velké
plus je nové závěsné zařízení, které
umožňuje tažení přívěsného vozíku
s koulí. To jsme nejvíc využili pro
dopravu PS - 12 na soutěže mládeže.
Požární čerpadlo bylo díky Jardovi
Kolářskému opraveno a naše mládež
s ním cvičila jak doma, tak při soutě-
žích. S naší technikou jsme nyní celkem
soběstační.

Družstva mládežníků se zúčastnila
celkem sedmi soutěží. Začalo se
Sadskou - štafety a požární útoky. Pak
již pomalu tradiční okrsková soutěž
u nás v Byšičkách O putovní pohár sta-
rosty Václava Houšteckého. Předvedly
se zde i naše nejmenší děti z přípravky.

Pokračovalo se dvoudenní soutěží
v Nymburce, za velkého zájmu mládeže
se tu přespalo ve stanech mimo dosah
rodičů.

18. června proběhla oddechová sou-
těž Florian v Křečkově. Po soutěži se
mládež vyřádila a pěkně zmáchala
v pěně.

Začátek záři patřil Výstavišti v Lysé
nad Labem, kde při dnech záchranářů
probíhaly dětské soutěže. Ani zde se
naši mladí neztratili, získali dobré umís-
tění a spoustu dobrot. Pak přišel další
ročník okrskové soutěže O putovní
pohár starosty města Milovic, bylo
z toho druhé místo se spoustou nabytých
zkušeností.

Závěr soutěžního roku se odehrál
v Loučeni za velkého zájmu startujících.
I zde sbírali naši cenné zkušenosti. Za
odměnu a jejich snažení jsme mládeži
zajistili čtyřdenní tábor v kempu Horní
Bukovina u Mnichova Hradiště. Všem
se zde moc líbilo až na deštivé počasí,
které přálo houbám a každý si dovezl
houbovou nadílku i domů. Ukončením
sezóny byla Mikulášská nadílka se sou-
těžemi a přehlídkou masek. Mikuláš
s andělem přinesli za doprovodu dvou
čertů spoustu dobrot. Musím se přiznat,

že i já jsem dostal za odměnu balíček
sladkostí.

Během prázdnin jsme dětem umož-
nili stanovat u hasičské zbrojnice.
Mohly plně využívat klubovnu i ku-
chyňku. Na oplátku vymalovali naši
klubovnu, zbytek si nechaly na letošní
rok.

Touto cestou bych chtěl naší mládeži
poděkovat za reprezentaci našeho sboru.
Všechno jim jistě nevyšlo, jak si přáli,
ale na to věkové složení jaké mezi nimi
je a i to, že většina z nich zde nebydli
a sejdou se až někdy před soutěží, jsou
jejich výsledky dobré.

Vrátím se k našim dalším spolkovým
činnostem.

Tradičně jsme dodrželi letitý zvyk
pálení čarodějnic a všechno, co k tomu
patří - hudba p. Míly Krále, jídlo, něco
na zapití a dobrá zábava. Přitom jsme
měli dohled na pálení čarodějnic na
Řehačce. Koncem srpna byly Slavnosti
hraběte Šporka. Výborné počasí, per-
fektní organizace a dobrá nálada přispě-
ly k vysoké návštěvnosti a spokojenosti
všech. Chvála těm, kteří se na tomto
úspěchu podíleli.

Po několika dnech oddychu nás
čekalo Staročeské posvíceni. Sobota za
koláči po vesnici, s hudbou p. Josefa
Švejdy, večer posvícenská zábava ve
stanu u hasičárny. V neděli po poledni se
na návsi před kapličkou konala mše
svatá, sloužená novým p. farářem
Pavlem Porochnavcem za zpěvu chrá-
mového sboru kostela sv. Jana Křtitele
pod vedením paní Hrdličkové.

Pondělní večer byl zakončen soused-
ským posezením ve stanu. Hudební
doprovod po celé posvícení obstaral
p. Míla Král za vydatné pomoci p. V.
Odcházela. Hlavní tíhu slavností nesl
p. Martin Rambousek se svým kolekti-
vem, kteří zajistili postavení stanů a sta-
rali se o veškeré občerstvení.

Koncem října jsme se sešli na malém
posezení, při dobrém jídle šéfkuchaře
Hynka Němce, trochou pití a hudby p.
M. Krále, s poděkováním všem hasičům
a občanům naší vesnice za jejich podpo-
ru a pomoc hasičům a vesnici. Není nám
také lhostejný osud soch v zámeckém
parku a přispěli jsme finanční částkou
na jejich obnovu. Nezapomínáme ani na
občany a hasiče, kteří slaví jubilea a při-
jdeme s kytičkou a dárkem popřát
mnoho zdraví a pohody. 

Tímto děkuji všem našim sponzorům
a příznivcům, bez nich bychom si
nemohli dovolit tak bohatou činnost.

Vřelé poděkování patří městskému
úřadu v čele se starostou p. Václavem

Dobrovolní hasiči v Byšičkách

Lysá nad Labem je dnes měs-
tem s přenesenou působností II.
a III. stupně výkonu státní správy
pro obce Jiřice, Milovice, Ostrá,
Stará Lysá, Stratov, Semice,
Přerov nad Labem a Starý Vestec.
Dohromady tvoří tak zvaný Lyský
region.

Před sto lety byla příslušnost
všech těchto obcí politicky okre-
snímu hejtmanství v Mladé Bole-
slavi a soudně k Novým Benátkám.

Podklady pro následující údaje
jsem čerpal z publikace „Seznam
míst Království českého. K rozka-
zu c.k. místodržitelství na základě
úředního udání sestavené“, vyda-
ný v roce 1907.

Všechny zde uvedené názvy
jsou autentické s původní tran-
skripcí. Mikroregiony tehdy
vytvářely farní úřady, proto je zde
uvádím vedle počtu obyvatel
a usedlostí.

Město Lysá nad Labem mělo
680 usedlostí a 4 415 obyvatel.
Přináležející části byly Karlov,
Svatá Anna, Tři Chalupy, Vinička
a Nová Hospoda.
K Lysé patřily obce:
Byšičky - 27 usedlostí - 198 
obyvatel

Dvorce - 46 usedlostí - 227 oby-
vatel.

Samostatnou obcí byla Litol -
91 usedlostí - 528 obyvatel
Další obce dnešního regionu:
Jiřice - 80 usedlostí - 392 obyva-
tel, farnost Mladá
Mladá - 99 - 514
Milovice - 127 - 745
Ostrá - 100 - 532, farnost Lysá
Lysá Stará - 89 - 526
Vrutice Benátecká - 129 - 652
Stratov - 96 - 620
Semice - 128 - 865, farnost
v místě
Přerov nad Labem - 169 - 969,
farnost v místě
Vesce Staré - 51 - 261, farnost
Bříství

Pro ilustraci zde nakonec uvá-
dím údaje o Praze. Královské
hlavní město Praha mělo 8 měst-
ských částí: Staré Město, Nové
město, Malá Strana, Hradčany,
Josefov, Královský Vyšehrad,
Holešovice - Bubny a Libeň
Stará.

V té době mělo město 5 344
usedlostí a 222 831 obyvatel.

Václav Mrkvička, občanské
sdružení Lyský region

Jak to bylo před sto lety

Pokračování na str. 16
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Houšteckým za morální pomoc a finan-
ční dotaci. Nemohu opomenout ani
p. Petra Blechu, který má na úřadě hasi-
če na starost.

Hasičárna žije mládežnickým
ruchem, což plně podporujeme. Rád
bych také viděl, aby to do hasičárny při-
táhlo i starší a pomohli s výcvikem mlá-
deže i jednotky. Děkuji všem, kteří se na
všech akcích podíleli prací, vstřícností
a podporou.

Jeden z dalších bodů WH bylo přije-
tí nových členů - Ivy Koštířové,
Moniky Hejňákové a Hynka Němce.
Dále byla předána čestná uznání - oce-
nění za zásluhy o činnost hasičského
sboru pí Jiřině Svobodové - ředitelce
firmy Toptrans a p. Jaroslavu Kolář-
skému. Výroční valnou hromadou bylo
dekretem propůjčeno Čestné občanství
v SDH Byšičky starostovi Lysé n. L.
p. Václavu Houšteckému se všemi
právy a povinnostmi. Pokračovalo se
diskusí a závěru schůze. Po večeři nám
vyhrávala kapela p. M. Krále a p. V.
Odcházela.

Ještě pár slov o naší vesnici. Co se
podařilo a co nás trápí. Plná spokojenost
je s kabelizací elektriky, už nehrozí vytr-
žení konzolí ze štítů domů. Zvláště se
vydařilo veřejné osvětlení, které zapadá
do starobylé obce. Úchvatné je večerní

osvětlení návsi - kapličky, při sněhové
nadílce. Již pár let usilujeme o obnovu
parku u pomníku padlých ze světových
válek na kraji vesnice. Nedávno se při-
šlo na to, že pozemek parku je soukro-
mým vlastnictvím p. Václava Řeháka, pí
Věry Hoďouskové a Správy silnic.
Majitelé tyto pozemky bezplatně daro-
vali obci, patří jim poděkování.

Co nás nejvíce trápí je kanalizace,
jejíž realizace se vleče již šestý rok. Po
celou tu dobu se již vložila nemalá část
finančních prostředků (výkupy pozem-
ků, projekt atd.) a uskutečnění je v nedo-
hlednu. Víme, že záleží na penězích, ale
rok od roku je všechno dražší. Převážně
to závisí na dotacích. Doufáme, že se
najdou finanční prostředky k naší spo-
kojenosti.

Touto cestou bych chtěl poděkovat
vedení města Lysé nad Labem a všem
pracovníkům úřadu, kteří svou prací
a ochotou pomáhají, aby naše vesnice
nebyla jen na kraji Lysé, ale stala se její
součástí. 

Co říci na závěr? Naše vesnice se
ubírá do krásy. Byly zde na návsi uspo-
řádány dvě svatby, prochází turisté, při-
jíždí spousta cyklistů i autobusové
zájezdy. Záleží jen na nás, jak naši ves-
nici budeme zvelebovat , brát jeden na
druhého ohled a více komunikovat mezi
sebou. V poklidu se dá více vyřešit.

Josef Koštíř, Byšičky

Dobrovolní hasiči v Byšičkách

Provozovna: Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 775, tel./fax: 281 924 974 ●● e-mail: hopo@azeko.cz

D O DAV AT E L  D Ř E V Ě N Ý C H  E U R O O K E N ,  D V E Ř Í  A  Z I M N Í C H  Z A H R A D

V Ý H O D N É   Z I M N Í   S LEV Y ! ! !

Sídlo společnost i :  Přáte ls tv í  79,  104 00 Praha 10,  Tel . / fax :  267 711 399
www.azeko.cz ● e-mai l :  praha@azeko.cz ● zimni .zahrady@azeko.cz

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 pro-

středí

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, přátel-

ský, 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

Kříženec pinče - č. 1
- fena, 2 roky, barva černá, přítulná,

vhodná k dětem, slepá na jedno oko

Kříženec pinče - č. 3
- pes, 1 rok, barva bílozlatá, mazlivá,

vhodná do bytu

Kokršpaněl - č. 5
- pes, 6 roků, barva zlatá, nevhodný

k dětem, potřebuje znalého chovatele

Anglický setr - č. 7
- pes, 3 roky, barva černobílá, kama-

rádský, vhodný na zahradu

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

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

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

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov pro tyto pejsky
Pokračování ze str. 15
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Úspěšný víkend veslařů Slovanu Lysá nad Labem
V sobotu 28. ledna se zúčastni-

la trojice našich veteránů ve slože-
ní: Jan Krumpholc, Zdeněk
Košťák a Pavel Sláma mistrovství
ČR ve veslování na trenažéru.
Toto mistrovství se konalo v nera-
tovické sportovní hale a jeho sou-
částí bylo mimo jiné i vyhlašování
celkových vítězů českého poháru.
Nás pak těší, že se ve svých kate-
goriích na čelních místech umísti-
li i všichni naši zástupci.

V kategorii muži veteráni B 
(40-49 let) jsme měli na mistrov-
ství dvojí zastoupení, a to Jana
Krumpholce a Zdeňka Košťáka.
První ze jmenovaných Jan Krump-
holc zvítězil a je opravdu škoda, že
se nezúčastnil celého ročníku ČP.
Svým výkonem by jistě v celkovém
hodnocení dosáhl minimálně na

medailové umístění. Druhý ze jme-
novaných byl v loňském roce dlou-
hodobě nemocný, a tak se jeho tré-
ninkové manko jistě podepsalo
i pod výkon. Jeho druhé místo
i přes větší odstup za vítězem
v žádném případě není nezdar. Jde
stále o kvalitní čas, který je hlavně
příslibem, že už je vše v pořádku
a že bude dobře připraven na hlav-
ní sezónu na vodě. V kategorii
muži veteráni C (50-59 let) kraluje
již několik let jak na mistrovství
ČR, tak také v ČP Pavel Sláma
a tak nebylo velkým překvapením,
když se tomu tak stalo i letos.

Bude jistě zajímavé sledovat
výsledky těchto závodníků i na
vodě, kdy třeba všichni tři jmeno-
vaní, společně s Karlem Černým,
zasednou do čtyřky párové. Jejich

silová převaha
dává tušit kva-
litní výsledky a to
nejen u nás,
ale i v zahraničí,
kam se všichni
chystají.

V neděli 29.
ledna pak naši dva
vítězové ze soboty
zajeli změřit své
síly s mezinárodní
konkurencí do
rakouského hlav-
ního města Vídně.
Jeli nejen bojovat
v jednotlivcích, ale i posílit druž-
stvo SVK Břeclav v soutěži čtyř-
členných družstev. Ač oba po
sobotním závodu na MR a oka-
mžitém přesunu směr Vídeň jistě

unavení, stali se pro SVK opravdu
výraznou posilou.

V závodě jednotlivců kategorie
muži veteráni B obsadil Jan
Krumpholc pěkné třetí místo,
když v závěru závodu již takticky
šetřil síly na následující dva závo-
dy družstev. Pavel Sláma ani zde
nenalezl přemožitele a i přes troš-
ku kuriózní začátek závodu, když
se pro jazykovou neznalost a po
startovních zmatcích domníval, že
byl závod pro něčí předčasný start
zastaven. Nebyl. Na několik temp
přestal téměř veslovat, a tak vlast-
ně daroval soupeřům náskok.

Dalšími závody, kterých se oba
naši zástupci ve Vídni zúčastnili,
byly jízdy čtyřčlenných družstev,
kde družstvo je tím silnější, čím je
vyrovnanější. V první jízdě starto-
vali oba naši zástupci společně
s borci SVK v kategorii muži
veteráni B a obsadili třetí místo.
Hned do následujícího závodu
nastoupil znovu Jan Krumpholc,
který tak pouze přesedl za jiný tre-
nažér a s jiným, tentokrát starším
družstvem, obsadil skvělé první
místo. 

Svými víkendovými výkony
všichni tři prokázali opravdu vel-
kou odolnost organizmu proti zatí-
žení a vysokou úroveň jejich tré-
novanosti.

Pavel Sláma, předseda VK

Veslaři měli svoji valnou hromadu
3. února se v loděnici VK Slo-

van sešli veslaři na své další,
v pořadí již třetí valné hromadě,
aby zhodnotili činnost za minulé
období a rozhodli o plánech na
letošní rok.
Z důležitých rozhodnutí 
vyjímáme:

1) Ze zprávy o stavu členské
základny mimo jiné vyplynulo, že
někteří členové i přes písemné

vyrozumění neplní dlouhodobě
podmínky členství tak, jak je uve-
deno ve „Stanovách VK“, jako je
např. placení členských příspěvků,
nebo i jen neoznámili ukončení
svého členství v našem VK apod.
VH tak přistoupila k ukončení
jejich členství. Vyzýváme všechny,
kterých se to týká a mají své osob-
ní věci ještě stále v loděnici, aby si
je urychleně vyzvedli. Do konce

dubna 2006 budou všechny skřín-
ky přeznačeny a neoznačené skřín-
ky budou následně vyklizeny. 

2) Valná hromada v souladu
s minulým usnesením schválila
přejmenování veslařského klubu
z původního názvu Veslařský klub
Slovan Lysá nad Labem jen na
Veslařský klub Lysá nad Labem.

3) Valná hromada schválila
návrh nových „Stanov VK“.

4) Valná hromada rozhodla
o udělení čestného členství VK za
výrazné zásluhy v rozvoji veslař-
ského sportu v Lysé n. L, za vý-
razné výsledky ve sportu a propa-
gaci veslování. Jedná se o tyto
členy: Dr. Emanuel Ordnung,
Jaroslav Koleška, Jiří Vejlupek st.,
Jana Baumeltová, František Su-
chánek a Karel Černý.

Pavel Sláma, předseda VK

Vítěz Vídeňského závodu jednotlivců Pavel Sláma

Vítěz Českého poháru pro rok 2005 - 2006  Pavel Sláma

Vítěz mistroství ČR Pavel Sláma

Třetí místo Vídeň závod jednotlivců Jan Krumpholc

Vítěz mistroství ČR J. Krumpholc a druhý v pořadí Z. Košťák
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Jako každoročně pořádali sokolo-
vé v Lysé Silvestrovský běh. Na-
vzdory nepříjemné zimě a kluzkému
terénu přišlo na start celkem 37 zá-
vodníků. A jako vždy od těch
nejmenších, kteří o poctu stát „na
bedně“ bojovali poprvé, až po zku-
šené borce, které ani počasí neodra-
dilo od toho, aby běželi v trenýr-
kách. Jedním z nich je samozřejmě
také každoroční účastník, učitel
Jarda Urban z Kounic, který s sebou
vždy přiveze skupinu svých svěřen-
ců. Takovou drobnou tradicí se
v posledních letech stává také účast
italské rodiny Marsura, jejíž členové
v různých kategoriích skončili 3 x na
medailových místech. V hlavní kate-
gorii - běhu mužů na 6200 m zvítě-
zil Michal Michálek z Mělníka, ten,
který si zvykl k nám do Lysé v pos-
lední době jezdit jenom vyhrávat.
Vítězi jednotlivých kategorií se
stali:
Předškoláci - Nikol Marsura, Itálie
Nejmladší žákyně - Aneta
Kefurtová, Kounice
Nejmladší žáci - Filippo Marsura,
Itálie
Mladší žáci - Petr Jon, Kounice
Starší žáci - Martin Režňák, Újezd
nad Lesy
Dorostenky - Tereza Režňáková,

Kladno
Ženy - Hana Urbanová, Kounice
Muži (hl. kategorie) - Michal
Michálek, Mělník
Muži veteráni - Jaroslav Urban,
Kounice 

Poděkování patří všem členům
Sokola, kteří se na této poslední
sportovní akci v roce 2005 v našem
městě podíleli. 

Připomínám všem sportovcům,
aktivním či pasivním, že v tomto
roce budeme pro veřejnost pořádat
také již XIX. ročník Sokolského 
triatlonu dne 18. června a XXXXII.
ročník Běhu zámeckou zahradou
dne 3. září. 

Jaroslav Denemark

Silvestrovská 
sportovní tradice

I letos se autobus s lyskými
sokoly vydal směrem do hor, a sice
do pomezí Krkonoš a Jizerských
hor. Po zhruba hodině a půl jsme
dorazili do Pasek nad Jizerou.
Počasí bylo vcelku příznivé. I pře-
sto, že bylo pod mrakem a lehce
pod nulou, bylo na mnoha tvářích
znát nadšení nad pěknými sjezdov-
kami, malými frontami u vleků
a upravenými stopami pro běžkaře.
Já osobně patřím mezi ty, kteří
upřednostňují běžky, a vzhledem
k tomu, že tuto část našich hor pří-
liš neznám, přidal jsem se k hlavní
skupině vedené Janou Fišerovou
a Josefem Manhartem. Výlet byl
naplánován směrem na Kořenov
k rozhledně Štěpánka. Zprvu byl
sníh lehce namrzlý a pády na něm
nebyly zrovna nejpříjemnější.
Posléze se však kvalita sněhu zlep-
šila a do toho začal padat čerstvý
prašan. Cesta příjemně ubíhala

a okolo dvanácté jsme byli pod roz-
hlednou. Přišel čas oběda a my jsme
se rozhodli využít občerstvení
v místní horské chatě. Jídlo dobré,
ceny přiměřené - co víc si přát? Za
chvilku už jsme ale rozhýbávali
seděním ztuhlé nohy. Výlet se
dostal do druhé fáze - té pohodlněj-
ší, neboť jsme převážně sjížděli
dolů do Pasek. U autobusu jsme
byli o hodinu dříve, a tak se většina
z nás rozhodla pro malou procház-
ku po okolí, abychom si zkrátili
čekání na sjezdaře. Ti také včas
dorazili a z jejich ohlasů bylo znát,
že to stálo za to. Paradoxně se při
našem odjezdu roztrhaly mraky
a z azurově modrého nebe na nás
vysvitlo pravé horské sluníčko - no,
nemůže být všechno dokonalé. Rád
bych tímto poděkoval sestře Janě
Fišerové za výbornou organizaci
celého výletu.

Nejedlý Luděk

Sokolský zimní výlet 2006

Závody ve šplhu - nová tradice
Dobrý den, vážení čtenáři, dne 12. 2. 2005 se v naší Sokolovně v Lysé nad

Labem konaly již potřetí závody ve šplhu vypsané pro závodníky 
v 8 kategoriích, počínaje kategorií předškolního žactva a konče kategorií
mužů. Závodníci šplhali ve dvou kolech, přičemž se jim započítal pouze lepší
čas. Ten nakonec rozhodl o vítězi.
Zde jsou výsledky šplhounů:

Příjmení, jméno Jednota Čas Pořadí

Předškolní A - Tyč 2 m
KŘENOVÁ Šárka Sokol Lysá n. L. 5,5 1

Mladší žákyně I - Tyč 4 m
KŘENOVÁ Adélka Sokol Lysá n. L. 7,3 1

Mladší žáci I - Tyč 4,5 m
TLAMICHA Jakub Sokol Lysá n. L. 15,7 1

Mladší žákyně II - Tyč 4 m
NOVÁKOVÁ Eliška Sokol Mělník 6,6 1
KŘIVÁNKOVÁ Lenka Sokol Lysá n. L. 8,75 2
ŠNÝDLOVÁ Pavlína Sokol Mělník 9,1 3

Mladší žáci II - Tyč 4,5 m
KUČERA Václav Sokol Lysá n. L. 4,9 1
JURÁŠ Radovan Sokol Lysá n. L. 8,15 2

Starší žákyně IV - Tyč 4,5 m
BOČKOVÁ Lucie Sokol Mělník 4,8 1
ŠANDOVÁ Kateřina Sokol Mělník 7,4 2

Starší žáci IV - Lano s přírazem 4,5 m
ŠIMEK Daniel Sokol Mělník 6,7 1
KŘIVÁNEK Lukáš Sokol Lysá n. L. 6,85 2

Muži - Lano bez přírazu 4,5 m
FIRMAN Miroslav Sokol Lysá n. L. 5,5 1
KŘENA Martin Sokol Lysá n. L. 5,7 2
JŮZA David Sokol Lysá n. L. 6,1 3
NEJEDLÝ Luděk Sokol Lysá n. L. 8,17 4
KŘENA Michal Sokol Lysá n. L. 8,6 5
TLAMICHA Zdeněk - 9,5 6

Těšíme se na příští rok! Nazdar!
David Jůza

Zveme příznivce fotbalu 
na městské derby utkání I. A třídy 

FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - TJ LITOL
Hraje se v sobotu 25. března 2006

na stadionu Slovanu od 15.00 hodin.


