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V dnešním čísle najdete:
● Kladení věnců - str. 3
● Dovoz ojetých vozidel -

str. 5
● Den Země - str. 5
● Velikonoční bohoslužby

- str. 8
● Úspěchy ZUŠ - str. 9
● Hasiči v Lysé 
- str. 12-13

Pranostiky
● Je - li duben pěkný,

bude květen ještě lepší.

● Prší - li o Velikonoč.
Hodu, bude v létě
nouze o vodu.

● Svatý Vojtíšek sundavá
kožíšek.

● Na sv. Jiří vylézají
hadi, štíři. (24.4.)

Duben

Investice města v letošním roce
Za odbor městského investora

bych Vás chtěla seznámit s pláno-
vanými investičními akcemi měs-
ta pro letošní rok.

Od konce ledna pokračuje II.
etapa demolice budov v areálu
bývalé Fruty s termínem dokonče-
ní květen 2006. Rada města se na
svém 5. jednání zabývala otázkou
dalšího postupu záměru zástavby
pozemků v této lokalitě. Jedná se
o počáteční jednání. O dalším
postupu Vás budeme informovat. 

V měsíci říjnu loňského roku
byla podána žádost o dotaci na
výstavbu kanalizace v níže uvede-
ných lokalitách. Prozatím není
znám výsledek, zda Město Lysá
nad Labem získá potřebné finanč-
ní prostředky z Operačního pro-
gramu ŽP. V případě kladného
vyřízení se jedná o tyto lokality:
kanalizace - K Borku, Družstev-
ní, Palackého, kanalizace - Za
Kruhovkou, Družstevní, kanali-
zace - Okrsek, kanalizace - Lom.
Současně s výstavbou kanalizace
by se realizovala výstavba vodo-
vodu v lokalitách K Borku -
Družstevní - Palackého, Za Kru-
hovkou - Družstevní. Dále Město
Lysá nad Labem plánuje v letoš-

ním roce výstavbu kanalizace ul.
Pivovarská v rozsahu cca 200 bm.
Jelikož se jedná o zakázku malého
rozsahu, bude tato zakázka reali-
zována společně s výše uvedený-
mi investicemi. 

V oblasti výstavby komunikací
pokračuje výstavba komunikace
do průmyslové zóny s termínem
dokončení srpen 2006. Na tuto
investici bude navazovat výstavba
komunikace v ulici Na Mlíčníku.
Od loňského roku pokračuje vý-
stavba komunikace ulice Křiží-
kova a s ohledem na klimatické
podmínky bude stavba dokončena
v měsíci dubnu 2006.

Z důvodu bezpečnosti chodců
Město Lysá nad Labem plánuje
vybudování chodníku v ulici Druž-
stevní přes les zvaný „Borek“.
Jelikož se jedná o lesní pozemek
ve vlastnictví soukromé osoby, je
požádáno nyní o souhlas se stav-
bou na cizím pozemku. Chodník
předpokládáme vybudovat do do-
by zprovoznění I. etapy obchvatu.

V rámci spoluprací s STE a.s.
Město Lysá nad Labem plánuje
kabelizaci vrchního vedení v ulici
Sojovická včetně vybudování
nového veřejného osvětlení a pře-

dláždění chodníků. Protože v ak-
ciové společnosti dochází k vnitř-
ní reorganizaci, nebyl nám ze stra-
ny STE sdělen přesnější termín
realizace. Dle naších předpokladů
se bude jednat o letní období. 

V rámci kapitoly vzdělávání je
v této chvíli prováděna výměna
osvětlení ve 4 třídách ZŠ Komen-
ského. V měsíci březnu bylo
vypsáno výběrové řízení na výmě-
nu oken včetně zateplení fasády
výše uvedené školy pavilon „B“
a „C“. Na základě podaných nabí-
dek bude rozsah prací blíže speci-
fikován. V rozpočtu města je na
tuto akci uvolněna částka ve výši
3.214 tis. Kč. V době letních
prázdnin bude z důvodu špatného
technického stavu provedena
výměna vnitřních rozvodů elektro
pavilonů „D“ a „E“.

Závěrem bych ráda upozornila
na pokračování výstavby inženýr-
ských sítí včetně komunikace
v nově vzniklé lokalitě Třešňovka
pro 16 rodinných domků. Veškeré
náklady jsou plně hrazeny z pro-
středků vlastníků stavebních
pozemků. 

Jana Javorčíková,
odbor městského investora

Duben...
Se svými náladami se hodně podobá nám

lidem. Možná, že to od nich odkoukal za tu
dobu, co ho najmenovali do kalendáře.
Nehonosil se vždy čtyřkou. Ve starém řím-
ském kalendáři býval druhým měsícem
v roce. V dubnu se otvíralo ve střední Itálii
jaro, dostal jméno aprilis. Latinské aperire
znamená otevírati se, ve smyslu otvírání pří-
rody. U nás slovo april dostalo úplně jiný
význam. O dubnu dokonce tvrdíme, že nemů-
že mít jiné počasí než aprilové. Toto nálado-
vé počasí souvisí s vpády jednou chladného
vzduchu od severu a v opačném případě zase
teplého od jihu. Při tom se střídají sněhové
přeháňky s dešťovými a slunečními paprsky
dubnového sluníčka, které občas prokouknou
skulinami mraků. Duben se obyčejně chlubí
svátky jara - Velikonocemi.

J. Křížová
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V březnu se konala dvě jednání
rady města a jedno zasedání zastu-
pitelstva města. Vzhledem k tomu,
že zastupitelstvo se sešlo 29. 3.
2006, tedy až po druhé redakční
uzávěrce, přečtete si informace
z něj až v příštím čísle.

5. jednání rady města se kona-
lo 6. 3. 2006. Objemná složka a 35
bodů programu dávaly tušit nároč-
ný průběh. První bod proběhl
hladce, rada schválila 2 příspěvky
Klubu dobré zprávy (referoval
o akcích v březnových Listech) ve
výši 10 tis. Kč na příměstský tábor
a 2 tis. Kč na závod v orientačním
běhu. Další dva body se projedná-
valy společně skoro půl hodiny
a radní v nich rozdělovali 950
tis. Kč společenským a sportov-
ním organizacím, pracujícím
s dětmi a mládeží do 18 let. Odbor
školství a kultury připravil návrhy,
ale po delší diskusi rada rozhodla,
že se výpočet musí přepracovat
a bude se jednat ještě jednou. Ve
čtvrtém bodu rada města poskytla
příspěvek 6,2 tis. Kč ZŠ
Komenského na lyžařský zájezd,
i když ani tady hlasování nebylo
jednoznačné. 

Bod následující naproti tomu
proběhl hladce. Město bude obci
Stratov poskytovat služby Sboru
dobrovolných hasičů a Stratov při-
spěje částkou 10 tis. Kč ročně na
provozní náklady jednotky požár-
ní ochrany. Konečné slovo při uza-
vření smlouvy bude mít zastupitel-
stvo. Bod č. 6 vyvolal opět skoro
půlhodinovou diskusi, hovořilo se
o zástavbě bývalého areálu Fruty.
Likvidace starých budov se chýlí
ke konci, takže co dál? O záměru
bude jednat stavební komise
a odbor městského investora
znovu osloví možné dodavatele
staveb.

Další bod se týkal věcného bře-
mene při výstavbě vodovodu
„U Cihelny“. V bodu č. 8 se jedna-
lo o spolupráci s občanským sdru-
žením LysaFree. Sdružení poskytu-
je cenově přijatelné připojení na
internet, ale dívá se také do
budoucnosti, kde se signál bude
šířit optickými vlákny. Proto
LysaFree chce využít plánovaných
rekonstrukcí kanalizace a do výko-
pů položit chráničky (tzv. husí
krky), do nichž se optické vlákno
v případě potřeby uloží. Tím se
ušetří následné rozkopávání komu-
nikací. Smlouvu budou ještě dopra-
covávat zástupci LysaFree s právní-
kem města, aby nejpozději do polo-
viny května mohlo zastupitelstvo
smlouvu schválit. V devátém bodu
rada bez problémů schválila 4 pří-
sedící Okresního soudu Nymburk,
ale i tady je ještě potřeba souhlasu
zastupitelstva.

Bod č. 11 opět vyvolal diskusi
a týkal se případné výstavby
Areálu volného času a zdraví na
Kačíně. Jde o to, že tabákový kon-
cern Philip Morris ČR z Dobro-
činného fondu uvolňuje 3 x 333
tis. Kč na různé městské projekty.
Pokud by vše dobře dopadlo
a dotace by byla přidělena, vznik-
lo by na území města nové dětské
hřiště. 

Následujících 11 bodů se týka-
lo pozemků a nebytových prostorů
a nebylo příliš zajímavých. Body
č. 22 až 26 byly nabídky na prove-
dení stavebních prací - opravy
schodišť, ulic a chodníků. Rada
vzala nabídky na vědomí, ale
z důvodu odstranění některých
nedostatků o nich bude rozhodovat
příště.

Zajímavý byl bod č. 27, v němž
se jednalo o pojmenování ulic na
Sídlišti. V průběhu minulých dese-
tiletí se vžilo pojmenování 3 ulic:
Průběžná, Lomená, Uzavřená,
byly instalovány dokonce uliční
cedule (asi kolem r. 1980), ale
všichni obyvatelé mají v občan-
ských průkazech uvedeno bydliště
Sídliště s č.p. Pokud by byly ulice
oficiálně pojmenovány a schvále-
ny zastupitelstvem, bude provede-
na změna v centrálním registru
obyvatel a následně je nutné změ-
nit občanské průkazy, živnosten-
ské listy atd. Vzhledem k blížícím
se volbám to není nejšťastnější
řešení, a proto se rada pragmaticky
rozhodla ponechat všude Sídliště
a odbor správy majetku musí ulič-
ní cedule demontovat.

Následující dva body byly pro-
jednávány současně, protože se
týkaly jednoho tématu, a sice
nakládání s odpady ve městě.
V druhém pololetí končí desetiletá
smlouva firmě Rethmann-Jeřala,
nyní Remondis. Odbor správy
majetku připravuje výběrové říze-
ní na nového partnera a rada města
schválila rozsah zadávací doku-
mentace a 5-člennou výběrovou
komisi, v níž kromě dvou „sklád-
kových“ specialistů (Ing. Petr
Holý, RNDr. Václav Morch)
budou pracovat i zastupitelé p.
Mgr. Tomek, p. RSDr. Šturm a p.
M. Horvát.

Další tři body měly společného
jmenovatele: městskou zeleň
a dotace. Město chce zvelebit park
U Křížku a v Třešňovce, na obě
akce je požádáno o dotaci na pro-
jekt. Pokud dotace bude přidělena,
pak studii na první akci vypracuje
Ing. Řeháková ze Dřís za 18,5 tis.
Kč, na druhou p. Matouš Jebavý
z Prahy 4 za 50 tis. Kč. Třetí akcí
je obnova zámeckého stromořadí,
projekt by měl zpracovat Ing.
Marek z Kostelce nad Labem za

36 tis. Kč. Vzhledem k zahájeným
pracím musí být projekt vypraco-
ván bez ohledu na dotaci, protože
do konce roku 2007 musí být stro-
mořadí opět vysázeno. 

V závěru jednání rada města
vzala na vědomí zápis z bytové
komise. V krátké diskusi rada oce-
nila osvětlení přechodu pro chodce
v Jedličkově ulici, což je zásluhou
odboru správy majetku a p. Bílka,
a doporučuje obdobně postupovat
i u dalších přechodů. Potom mohl
pan starosta více než 4-hodinový
jednací maraton ukončit. 

6. jednání rady města se kona-
lo 20. 3. 2006. Na pořadu jednání
byly opět více než tři desítky
bodů, ale většina z nich proběhla
naprosto hladce. V prvním jedna-
cím bodu rada města schválila
příspěvek 4 tis. Kč pro Středisko
rané péče v Praze, které poskytuje
odbornou péči jednomu dítěti
z Lysé nad Labem. V druhém
bodu šlo o podstatně více peněz,
a to o 476 tis. Kč. Tato částka bude
uhrazena jednomu ze soukromých
vlastníků, jehož pozemek bude
využit na stavbu průmyslové
komunikace. Rada schválila kupní
smlouvu, ale poslední slovo bude
mít zastupitelstvo. Ve třetím bodu
město získalo - tentokrát bezplatně
- do svého majetku 158 m2 od
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Pozemek
bude využit ke stavbě cyklostezky
a chodníku v Poděbradově ulici.

Náročné zimní období ovlivnilo
i investiční akce ve městě. Proto
rada města celkem bez diskusí
schválila prodloužení termínů
výstavby komunikace v Křižíkově
ulici do 30. 4. a inženýrských sítí
v Třešňovce do 12. 6. 2006.

Velmi obsáhlý materiál byl
předložen v pátém jednacím bodu.
Odbor životního prostředí předsta-
vil Koncepci environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) v Lysé nad Labem pro
období 2006-2010. Pod složitým
názvem se skrývá velká řada čin-
ností a akcí, sloužících k tomu,
abychom se všichni chovali k ži-
votnímu prostředí ohleduplně.
Koncepce klade největší důraz na
výchovu, řeší oblast školství,
mimoškolní výchovu, veřejnost,
veřejnou správu a podnikovou
sféru. Náklady budou letos asi 20
tis. Kč, další finance poskytne
Středočeský kraj.

Další dva body byly opakované
- rozdělení dotací pro sportovní
a společenské organizace na rok
2006. Odbor školství a kultury na
základě připomínek z minulé rady
provedl požadované úpravy, a tak
bylo rozdělení dotací schváleno
a doporučeno k projednání v za-

stupitelstvu. Osmý bod přinesl tro-
chu odlehčení - jednalo se o vydá-
ní omalovánek s tématikou města
pro malé děti. Po úspěchu prvního
dílu z roku 2003 připraví autor pan
Petr Kopecký druhou část, na jejíž
vydání přispěje město částkou do
30 tis. Kč.

Bod č. 10 udělá radost těm,
kdož navštěvují občasné koncerty
v Muzeu B. Hrozného. Město
zakoupí 30 židlí (do celkové část-
ky 20 tis. Kč), které budou využí-
vány při kulturních akcích
v muzeu. Blok dalších 7 bodů se
týkal pozemků, bytových a neby-
tových prostor. Z tohoto bloku
uvádím jen bod č. 15, v němž se
jednalo o řešení nájmu č.p. 24,
bývalého bufetu na Husově
náměstí. Na opakovaný záměr
pronájmu došly 3 obálky: dvě
z nich nabízely prodej teplých
jídel, případně masných a pekař-
ských výrobků, třetí pak byla od
Komerční banky z Prahy 1, která
by zde chtěla zřídit pobočku. Jak
lze předpokládat, jejich nabídka
byla nejvyšší. S ohledem na
závažnost rozhodnutí se bude ještě
jednat a snad již konečné rozhod-
nutí padne na radě začátkem
dubna.

Další tři body se týkaly zeleně
ve městě, ale zároveň přinesly
nejdelší diskusi z celého progra-
mu. Rada města v bodu č. 18 po
dlouhé diskusi změnila původní
rozhodnutí z minula, takže projekt
na obnovu zeleně v Zámecké ulici
bude zpracovávat Ing. Řeháková
ze Dřís za 42 tis. Kč. Obdobně
tomu bylo i u bodu č. 19, kdy stu-
dii proveditelnosti na úpravu
parku Třešňovka - Lom zpracuje
Ing. Marek z Kostelce n. Černými
Lesy za 92 tis. Kč. V obou přípa-
dech byl důvodem změny poměr
mezi cenou a odbornými předpo-
klady. Rada posledně dala před-
nost nabídkám s minimální cenou,
ale na základě argumentů z odbo-
ru životního prostředí i ze správy
majetku rada města své rozhodnu-
tí změnila. Bod č. 20 již nebyl tak
kontroverzní. Odbor správy majet-
ku zadal zakázku na odborné ošet-
ření 17 lip srdčitých v ulici Na
Mlíčníku. V listopadu minulého
roku si občané této ulice stěžovali,
že padání listí, květů a větví jim
působí těžkosti při údržbě nemovi-
tostí. Proto odbor uznal za vhodné
vyhlásit veřejnou zakázku na
odbornou úpravu stromů, při níž
by se vyšlo vstříc jak vlastníkům
domů, tak by se zachovala zeleň
v přijatelném stavu. Jediná doru-
čená nabídka byla od Ing.Marka
Žďárského, který patří k předním
odborníkům v této oblasti v ČR

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
a s nímž má město dobré zkuše-
nosti. Nabídka obsahovala 4 ceno-
vě odstupňované varianty, z nichž
rada vybrala tu za 98 tis. Kč. Pro
zajímavost uvádím, že ekologická
a estetická hodnota stromů převy-
šuje 1 mil.Kč a zásahem se tento
majetek města zhodnotí a na řadu
let stabilizuje.

Zajímavý byl i bod č. 21,
v němž rada schválila výměnu
osvětlení objektů kostela a ZŠ
Hrozného. Firma Elektroservis
p.Bílka instaluje svítidla s nižším
příkonem, ale s 2 x vyšší svítivos-
tí, takže náklady 37 tis. Kč se vrátí
během jednoho roku. 

Bod č. 23 byl opakovaným pro-

jednáváním řešení křižovatky
u kina na Husově náměstí. Na
veřejnou zakázku města se přihlá-
sily 2 firmy, ale ani jedna z nabí-
dek se radě nelíbila. Výsledkem
tohoto bodu je úkol pro pana sta-
rostu, který tento problém bude
řešit osobně. 

Také další tři body byly projed-
návány napodruhé. Šlo o nabídky
na přeložení chodníku v Okružní
ulici, zpevnění ulice Kpt. Jaroše
a přeložení chodníku v Průběžné
ulici mezi č.p. 1455 až 1458.
Odbor správy majetku ve spolu-
práci s dodavateli ceny upravil,
takže první zakázku získala firma
Stavební práce Stříbrný za 201 tis.
Kč, druhou a třetí zakázku prove-

de PROLYS za 138 tis. Kč a 108
tis. Kč.

Tím se program dostal do závě-
rečné části. Další čtyři body se
týkaly opět pronájmů, bod č. 28
informoval o programu jednání
zastupitelstva. Potom se však opět
rozvinula diskuse o projektu na
úpravu zeleně na Jedličkově sídliš-
ti. Projekt byl kladně hodnocen
Ministerstvem životního prostředí,
ale obyvatelé sídliště nesouhlasí
s razantním pokácením takového
množství stromů, jak o tom svědčí
dopis obyvatel z Jedličkovy ulice
č.p. 1411-1412. Lze předpokládat,
že na toto téma se bude diskutovat
i na zastupitelstvu.

Posledním jednacím bodem

pod č. 32 byly zápisy z jednání
komise sociální a zdravotní
a z komise kulturní, které rada
vzala na vědomí. Závěrečnou dis-
kusi měl „na svědomí“ pan staros-
ta, jenž informoval o petici občanů
převážně ze Zahradní ulice, kteří
se obávají dalších aktivit nového
vlastníka objektů bývalého
ORNISu. Poslední informací bylo
sdělení, že dne 11. 5. 2006 vystou-
pí v Lysé nad Labem p. PhDr.
Hnízdo, ředitel Zastoupení Stře-
dočeského kraje v Bruselu. Bude
referovat o aktivitách kraje v EU
a o možnostech čerpání finančních
dotací z evropských fondů.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem 

Pokračování ze str. 2

Kdo ruší TV signál v Lysé nad Labem?
V druhém březnovém týdnu se

řada občanů obrátila na MěÚ se
stížností, že od 28.2.2006 dochází
na určitém území města k rušení
vysílání na všech 4 televizních
programech. Jde o oblast mezi
Komenského ulicí a ulicí ČSA.
Výrazně se zhoršila kvalita obra-
zu, večer se navíc přidává zrnění,
takže sledování televize je přinej-
menším problematické. Jako
možná příčina bylo určeno vysílá-
ní městského kamerového systé-
mu. Dotazem u dodavatelské
firmy MKDS BESY, s.r.o. bylo
zjištěno, že používaná frekvence
10,2 GHz je zcela mimo pásma
vysílání TV signálu. Navíc kame-
rový systém začal fungovat od
konce prosince 2005, takže lze
s jistotou říci, že kamery v rušení
TV „nejedou“.

V pondělí 13. 3. 2006 provedli
technici Českého telekomunikač-
ního úřadu (dále ČTÚ) měření sig-
nálu a zjistili, že signál z vysílače
Praha-Žižkov je v uvedené lokali-
tě ovlivněn radiovým stínem
Zámeckého vrchu. Rozhodující
skutečností je však fakt, že dne 
9. 3. 2006 Eurotel Praha, spol.
s.r.o. spustil provoz základnové
stanice technologie CDMA
1xEVDO (bezdrátový internet)

v Lysé nad Labem na věži kostela.
Kdo z občanů má namontovánu

širokopásmovou anténu (matraci)
s anténním zesilovačem, tomu se
oba signály poskládají a výsled-
kem je zdeformovaný obraz. Kdo
zesilovač nemá, ten změnu vůbec
nezjistí.

Zhoršení kvality všech přijíma-
ných TV programů je způsobeno
nedostatečnou elektromagnetic-
kou kompatibilitou (dále EMC),
příp. nízkou selektivitou použi-
tého širokopásmového zesilovače
(u kterého dochází ke vzniku tzv.
intermodulačních produktů) pro
příjem v pásmu UHF s vysílacím
rádiovým zařízením operátora sítě
GSM Eurotelu. Vysílací rádiové
zařízení je provozováno na zákla-
dě vydaného povolení čís. 117
968/TI v souladu s ustanovením 
§ 57 zákona čís. 151/2000 Sb.
o telekomunikacích a o změně
dalších zákonů. Zároveň splňuje
znění § 10 citovaného zákona
a zákon čís. 22/1997 Sb. o tech-
nických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých
zákonů.

Protože vysílací kmitočty toho-
to zařízení nespadají do TV
pásma, nedochází ke škodlivému
rušení podle § 88 zákona čís.

151/2000 Sb. o telekomunikacích,
a o změně dalších zákonů, resp. 
§ 100 zákona čís. 127/2005 Sb.
o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících
zákonů, ale projevuje se tzv. škod-
livé ovlivňování, které je způsobe-
no právě výše uvedenou nedosta-
tečnou EMC.

Na měřicím přístroji Promax
MC 944 jsou všechny programy
z přijímaných vysílačů bez jaké-
hokoliv projevu rušení. Projevuje
se pouze případné snížení kvality
přijímaných programů odrazy od
zástavby ve směru příjmu.

Český telekomunikační úřad na
místě měří a vyhodnocuje hodno-
ty frekvencí, ovlivňujících televiz-
ní příjem, a u operátora Eurotel
zařizuje výměnu stávajících tele-
vizních anténních zesilovačů za
zesilovače se zabudovanou pás-
movou zádrží na frekvenci
464,775 MHz. 

Ze strany ČTÚ není zjištěno
porušení ustanovení zákona čís.
127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, a tudíž
není důvod k zahájení správního
řízení s provozovatelem vysílací-
ho zařízení podle zákona čís.
500/2004 Sb. správní řád. 

Stížnosti na rušení TV příjmu
je možné podat buď hromadně, ze
strany MěÚ, nebo individuálně na
telefonním čísle 224 004 539
okolo 8 hodiny, nebo na mailové
adrese odborného referenta ČTÚ
p. Jana Čadila: cadilj@ctu.cz

Obdobný problém již řešily
ČTÚ a Eurotel v Kladně a na
Dobříši. Měření se provádí indivi-
duálně u každé antény. Pokud se
zjistí, že k intermodulaci dochází,
je vyměněn anténní zesilovač na
náklady Eurotelu. Pokud je vše
v normě, hradí výměnu občan.

Dne 15. 3. 2006 byla zaslána
oficiální stížnost města na ČTÚ,
podepsaná starostou p.Václavem
Houšteckým. Na jejím základě se
bude pokračovat s individuálním
měřením signálu u jednotlivých
antén. U koho z občanů k rušení
TV signálu dochází a nechce jed-
nat přímo s ČTÚ, může se obrátit
na sekretariát starosty osobně
nebo telefonicky na 325 510 203,
pí. Bašusová, kde stačí nahlásit
adresu, a to nejpozději do 31. 3.
2006. Městský úřad pak zajistí
další postup.

Z podkladů ČTÚ zpracoval:
Ing. Miloš Dvořák,

tajemník MěÚ

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

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ  VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

8. května 2006 v 9.00 hodin

Sraz před městským hřbitovem

Profireal, a.s. přijme zprostředkovatele finančních 
půjček pro oblast Lysá nad Labem a okolí

Nabízíme: žádaný a dobře prodejný produkt, kompletní zaškole-
ní, motivační programy, zázemí stabilní a úspěšné společnosti.

Pro info volejte: 321 719 730 nebo 737 174 020 p. Kubeš
www.profireal.cz
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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 informace 
Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa majetku tel. 325 510 231.

referent SM Černá B.

S E P A R A Č N Í  D V Ů R
Celoročně kromě nedělí a svátků je otevřen separační dvůr pro ty, kteří

nechtějí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze zde odkládat
veškerý odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma a živnostníky, kteří
nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za úplatu. Separační dvůr je
umístěn v ul. Pivovarská naproti Hasičské zbrojnici s touto pracovní dobou:

Po, St: 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 So: 9.00 - 12.00
referent SM Černá B.

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

3. sobota:
15.4.2006

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:
17.4.2006

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
18.4.2006

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
19.4.2006

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
20.4.2006

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
21.4.2006

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

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

l. sobota:
6.5.2006

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

Výběrové řízení
Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí

půjčky z fondu rozvoje bydlení na území města.
Výběrové řízení i poskytnutí půjčky se řídí Obecně závaznou

vyhláškou č.1 Města Lysá nad Labem o vytvoření a použití pro-
středků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na
území města, která byla schválena ZM dne 31. 3. 1999 a jejího
dodatku ze dne 25. 11. 1999, a pravidly fondu ze dne 20. 2. 2006.

Tiskopisy žádostí o půjčku můžete získat na finančním odboru
nebo na internetových stránkách města. Kompletně vyplněné žádos-
ti včetně příloh se přijímají v podatelně města do 10. 4. 2006. 

Bližší informace podá ing. Polenová, pí. Gillová tel. 325 510 272.

Žádost musí obsahovat - vyplněný tiskopis žádosti a přílohy:

-  prohlášení nebo jiný doklad o vlastnictví domu či bytu - výpis
z katastru

-  stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce, na niž nebo
v jejímž rámci je žádáno o půjčku

-  předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je žádána půjčka
s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů

-  o půjčku žádají vždy manželé společně
-  doklad o příjmu - žadatel je schopen sjednanou splátku platit
-  půjčka se neposkytuje opakovaně na tituly do stejné nemovitosti,

které žadatel jedenkrát čerpal

Žádosti, u nichž MěÚ zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně
vybavené, se nemohou vracet žadatelům k přepracování (tzn., že
opravení a doplnění podání má postavení nového podání). 

Půjčka je poskytována na konkrétní tituly, viz tiskopis žádosti,
a proto lze čerpat pouze bezhotovostním platebním stykem - úhra-
dou faktur na účet dodavatele prostřednictvím ČS a.s. Lysá nad
Labem.

Dne 10. března 2006
Městský úřad
finanční odbor

289 22 Lysá nad Labem

Kamerový systém má první
výsledky

Po zkušebním provozu Městského kamerového dohlížecího systému
(MKDS) v Lysé nad Labem bylo za jeho pomoci dosaženo prvních
výsledků. Nejvíce se osvědčila kamera před nádražní budovou. Touto
kamerou byl dne 10. 3. 2006 v 00.07 hod. zjištěn pachatel, který se
pokoušel vloupat do informačního systému „Eva“, který je umístěn
v hale podchodu. Dále byla dne 10. 3. 2006 ve 22.10 hod. v tomto pro-
storu zjištěna osoba, která zde kouří. Dalším šetřením bylo zjištěno,že se
jedná o osobu v celostátním pátrání. Dne 11. 3. 2006 ve 22.49 hod. byla
v přednádražím prostoru zjištěna skupinka mladíků, která zde prodávala
drogy. Všechny shora uvedené případy byly předány PČR k provedení
dalších opatření.

Luděk Přibyl, velitel MěP

Den otevřených dveří  
Městský úřad a Městská Policie Lysá nad Labem pořádá dne 8. 4.

2006 den otevřených dveří na Městské policii. Občané se zde mohou
v době 9.00 - 10.00 hod. a 13.00 - 14.00 hod. seznámit s provozem
Městského kamerového dohlížecího systému. Dozvíte se, jak MKDS
funguje, jak se zálohují nahraná data, kdo je oprávněn s MKDS pracovat
a plno dalších zajímavých věcí. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Luděk Přibyl, velitel MěP

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

se uskuteční
ve dnech 26. a 27. dubna 2006,

vždy od 09.00 do 12.00 
a od 13.00 do 18.00 hodin.

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

Místo sběru:
garáž městského úřadu (naproti chirurgie + roentgen).

Pořádá Město Lysá nad Labem ve spolupráci s Diakonií Broumov.
Bližší informace na telefonu 325 510 224 nebo 606 509 502.
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Dovoz ojetých vozidel z ciziny a jejich schvalování
Vzhledem ke skutečnosti, že se

množí dotazy na odboru dopravy
MěÚ Lysá nad Labem, jak regist-
rovat vozidlo z dovozu, podávám
motoristické veřejnosti základní
informace, a to k nejžádanějšímu
dovozu ojetého staršího automobi-
lu do osmi let stáří.

Vozidlo, které jste si v zahraničí
zcela určitě dobře prohlédl
a vybral, musí vlastnit technický
průkaz, ve kterém najdete první
registraci vozidla v cizině a da-
tum posledního vyřazení z provo-
zu, nebo vystavení JCD (jednotná
celní deklarace), není starší osmi
let. V tomtéž technickém průkaze
najdete identifikační číslo vozidla
(VIN) se sedmnácti znaky, které na
vozidle řádně zkontrolujte. Pokud
vozidlo nebude vyřazeno z provo-

zu, necháte si ho vyřadit a rozhod-
nete se, zda využijete možnosti
převozu po vlastní ose na převoz-
ních značkách (za poplatek), nebo
na podvalníku.

Při dovozu do ČR, navštívíte
zpravidla v místě bydliště stanici
technické kontroly, která má
technika s oprávněním pro vysta-
vení protokolu před schválením
vozidla do provozu.

V převážné většině zároveň
vystaví protokol o technické pro-
hlídce (STK + EM). Po převzetí
protokolu si sjednáte zákonné
pojištění a dostavíte se na přísluš-
ný městský úřad, odbor dopravy
do kanceláře technika, který
schvaluje IDV. Vyzvednete si
tiskopis pro schválení IDV
a registraci vozidla. Vyplnění je

velice jednoduché. V pokladně
zaplatíte správní poplatek k dané-
mu případu 2000,- Kč za schvále-
ní a 800,- Kč za registraci vozidla.
Takto připravené doklady v pořadí
Žádost o schválení IDV, Žádost
o registraci vozidla, Technický
protokol před schválením,
Protokol STK, Protokol EM,
zahraniční technický průkaz,
doklad o nabytí vozidla, zákonné
pojištění vozidla, pokladní doklad
za poplatek (2 800,- Kč) předáte
v podatelně MěÚ v Lysé nad
Labem, kde bude Vaše žádost
zaprezentována a dostane spiso-
vou značku. Pokud bude vše řádně
vyplněno a doloženo, proběhne
proces schvalování vozidla.
Vozidlo musí splňovat zákonem
dané podmínky pro provoz na

pozemních komunikacích (zák.
č. 56/2001 Sb.).

Splní-li tyto podmínky, je
schváleno a zároveň registrováno
do centrálního registru vozidel.
Vozidlu bude vydán český tech-
nický průkaz, registrační značka
s vylepenou známkou STK + EM,
malý technický průkaz (ORV). 

Posledním krokem bude před-
volání z MěÚ, kam se dostavíte
s vozidlem ke kontrole a fotodo-
kumentaci. Proti podpisu převez-
mete veškeré doklady, včetně
registrační značky a rozhodnutí
o schválení. Tímto momentem
odjíždíte od úřadu s přáním
„Mnoho šťastných kilometrů bez
nehod“. 

Fiala Pavel,
technik odboru dopravy

Den Země 2006 v Lysé nad Labem
Pro letošní oslavy Dne Země,

který se pravidelně slaví dne 
22. dubna, připravil odbor životní-
ho prostředí Městského úřadu
Lysá nad Labem v rámci environ-
mentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty několik doprovodných
akcí. Navazujeme tak na tradiční
akce, které jak doufáme, se stanou
pevnou součástí společenského
i vzdělávacího dění v našem
městě.

„Fata Morgana a jarní výsta-
va motýlů“ je tématicky zaměře-
ný výlet na poznání nového tro-
pického skleníku v Botanické
zahradě v Praze Troji a netradiční
výstavu živých motýlů v prosto-
rách skleníku. Skleník je rozdělen
do tří samostatných částí s rozdíl-
nou teplotou a vlhkostí vzduchu,
v nichž se návštěvník postupně
seznamuje s rostlinstvem tropic-
kého a částečně i subtropického
klimatického pásma. Po návštěvě
skleníku je možné zhlédnout
i venkovní expozici Botanické
zahrady (drobné cibuloviny, narci-
sy, tulipány). Výlet na výstavu se
uskuteční v sobotu 15. 4. 2006,
sraz zájemců je v 8.55 hodin
u pokladen ČD Lysá n.L. Vstupné
do skleníku činí 45,- a 90,- Kč.

„Cyklovýlet s ptačí budkou
na Čihadla.“ Jak se již stalo tra-
dicí i pro letošní jaro jsme připra-
vili cyklovýlet. Tentokrát se
s odborným lesním hospodářem
p. Karlem Bendlem seznámíme se
základy lesního hospodářství
a myslivostí. Na podporu hnízdění
zpěvného ptactva budeme rozvě-

šovat ptačí budky a zároveň bude
mít každý účastník možnost zasa-
dit si svůj stromek. Sraz účastníků
je v sobotu 22. 4. 2006 ve 13.30
hodin před starou radnicí na
Husově náměstí. V případě ne-
příznivého počasí se cyklovýlet
odkládá na neděli 30. 4. 2006,

opět ve 13.30 hodin. Pro každého,
kdo si bude chtít vyrobit a doma
nebo s námi v lese umístit vlastní
budku, doporučujeme při výrobě
dodržet následující velikosti.

„Tulipány v Průhonicích“
bude další z výletů, tentokrát do
dendrologické zahrady Výzkum-

ného ústavu okrasného zahradnic-
tví v Průhonicích (nejedná se
o zámecký park). Dendrologická
zahrada byla založena v r. 1974 na
pozemcích bývalé zahrady
Dendrologické společnosti a při-
lehlých plochách. Jejím hlavním
posláním je soustřeďování a hod-
nocení genofondu domácích
a cizokrajných dřevin z hlediska
využití v zahradní a krajinářské
tvorbě. Kromě inzerovaných tuli-
pánů je zde soustředěn bohatý sor-
timent keřů, stromů, pnoucích
rostlin a trvalek. Výlet na výstavu
se uskuteční v sobotu 29. 4. 2006.
Sraz zájemců je v 8.55 hodin
u pokladen ČD Lysá n. L. Vstupné
do zahrady je 20,- a 40,- Kč.

„Ovocné stromy v české kra-
jině“ je název výstavy, kterou
spolu s odborem životního prostře-
dí připravily Ovocné školky Mcely
a Polabské muzeum Poděbrady.
V budově Muzea B. Hrozného
v Lysé n. L. bude od úterý 25. 4.
do pátku 12. 5. zpřístupněna
výstava na téma ovocné stromy.
Výstava zájemcům přiblíží pojmy,
jako je ovocnářství, staré krajové
odrůdy, principy krajinářského
uplatnění ovocných stromů,
moderní trendy ve využití ovoce.
Dozvíte se i o průkopnících ovoc-
nářství v našem regionu a historii
ovocnářství na Mladoboleslavsku
a Nymbursku. Výstava bude pří-
stupná ve dnech Út - Pá; 9 - 12
a 13 - 16 hod., So a Ne 10 - 16 hod.
Vstupné je 5,- Kč a 10,- Kč.

Stanislav Svoboda,
Luděk Horčička, OŽP

rozměr budky menší sýkory, strakapoud, dudci,
(cm) druh brhlíci, sýkory, menší 

sýkory lejsci špačci sovy

dno 12x12 12x12 15x15 20x20 - 30x30
průměr vletu 2,8 3,2 -3,5 4,7 - 5 9 -13
vnitřní výška 20 - 25 20 - 25 26 - 28 35 - 40
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

18. 3. - 23. 4. Perníkové Velikonoce
Výstava v Muzeu B. Hrozného

27. 3. - 26. 5. Jaro v Lysé n. L. očima MVDr. Jana Kořínka
Výstava fotografií v bývalém augustiniánském klášteře

6. - 9. 4. Výstava Elegance a Fit Relax
Výstaviště

8. 4. Crawling Kings Posshooks
21.00 hod. bluesový koncert v Café Baru (kino na Hus. nám.)

15. 4. Výlet na výstavu „Fata Morgana a jarní výstava motýlů“
do Botanické zahrady v Praze. Sraz v 8.55 hod. u pokladny ČD.

22. 4. Cyklovýlet s ptačí budkou na Čihadla
Sraz ve 13.30 hod. před radnicí

22. 4. - 31. 5. Mezi vztahy mezilidskými
vernisáž výstavy Jana Kubely v kině na Hus. nám.

22. 4. OCZE + VOCZE Sunflower Bitches 20.00 hod.
25. 4. - 12. 5. Výstava „Ovocné stromy v české krajině“

Muzeum B. Hrozného

27. 4. Malý Amadeus
18.00 hod. koncert v ZUŠ

27. - 30. 4. Výstava Senior-Handicap: aktivní život a Narcis 
Výstaviště

29. 4. Výlet na výstavu „Tulipány v Průhonicích“
do Botanické zahrady v Praze. Sraz v 8.55 hod. u pokladny ČD.

29. 4. Dajana Blues Band
21.30 hod. bluesový večer v Café Baru (kino na Hus. nám.)

2. 5. Slohy 19. století
16.30 hod. beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou v MěK

8. 5. Kladení věnců
9.00 hod. městský hřbitov

10. 5. Čochtan vypravuje
Představení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka
20.00 hod. v kině na Husově nám.

6. 6. Slohy 20. století
16.30 hod. beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou v MěK

17. 6. Lyský Montmartre
Žižkova ulička - koncerty, výtvarníci, divadelníci
21.00 hod. koncert Vladimíra Mišíka v kině na Husově nám.

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

na www.otomtoje.cz.

KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM DUBEN

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 ,
V E R N I S Á Ž

10.5. 20:00

JOSEF DVOŘÁK:
Čochtan vypravuje

Představení Divadelní společnosti
Josefa Dvořáka na motivy hry

Voskovce a Wericha Divotvorný hrnec
Předprodej zahájen v Café Baru kina 

Cena: předprodej 250 Kč,
na místě 300 Kč

8.4. 21:00
Crawling Kings Posshooks

- bluesový koncert v Café Baru

22.4. 20:00
„Mezi vztahy mezilidskými“

- vernisáž výstavy Jana Kubely 
(výběr z olejomaleb), výstava potrvá do

konce května
- v rámci večera zahrají OCZE + VOCZE

Sunflower Bitches 

29.4. 21:30
Dajana Blues Band

- bluesový večer v Café Baru

K I N O

čt. 6.4. 20:00
Saw II

USA, 2005, 93 min.
Z téhle show se vypadnout nedá. V téhle
show prostě přežijete, nebo ne. Ten kdo

zabije ostatní, zaslouží si žít.

pá. 7.4. 20:00
Gejša

USA, 2005, 145 min.
Krásná Zhang Ziyi ve výpravném filmu 

o chudé holčičce, která se vypracuje 
na slavnou gejšu.

so. 8.4. 19:30
Ještě žiju s věšákem, čepicí 

a plácačkou
ČR, 2006, 90 min.

Jaroslav Dušek se v roli přednosty stanice
stává průvodcem po životě nádražáků. 

ne. 9.4. 15:00
Zathura - vesmírné 

dobrodružství
USA, 2006, 113 min.

Na putování mezi hvězdami nepotřebujete
kosmickou loď - stačí ta správná desková

hra.

pá. 14.4. 20:00
Mariňák

USA, 2006, 123 min.
Sarkastický pohled na válku v Perském

zálivu očima odstřelovače.

so. 15.4. 19:30
Mnichov

USA, 2006, 162 min.
S. Spielberg popisuje teroristický útok na
výpravu  Izraelců během olympijských her

v r.1972 a následnou odvetu, kterou na
teroristy přichystala tajná služba Mossad.

ne. 16.4. 15:00
Karcoolka

USA, 2006, 85 min.
Skutečný příběh Červené Karkulky.

čt. 20.4. 19:30
Doba ledová 2: Obleva

USA, 2006
V pokračování animovaného hitu z roku

2002 se vracejí mamut Manfred, lenochod
Sid a šavlozubý tygr Diego.

pá. 21.4. 20:00
Experti

ČR, 2006, 88 min.
SEK.SEM.SEXEM! od producentů

Snowboarďáků !

ne. 23.4. 15:00
Fimfárum 2

ČR, 2006, 90 min.
Ve filmu ožívají další čtyři pohádky 

J. Wericha, plné zemitého humoru, hluboké
moudrosti a laskavého pochopení.

čt. 27.4. 20:00
Růžový panter
USA, 2006, 92 min.

Inspektor Clouseau. Jméno, které vzbuzuje
hrůzu ve všech zločincích světa - a také 

ve všech lidech, kteří měli tu čest 
se s ním setkat.

pá. 28.4. 20:00
Rafťáci

ČR, 2005, 104 min.
„Snowborďáci“ Mádl s Kotkem vyrážejí 

na vodu.

so. 29.4. 19:30
Rafťáci

ČR, 2005, 104 min.
„Snowborďáci“ Mádl s Kotkem vyrážejí 

na vodu.

ne. 30.4. 15:00
Bambi II

USA, 2005, 75 min.
Nový animovaný film o lesních zvířátkách

pro nejmenší

Změna programu vyhrazena

P O Z N A M E N E J T E  S I  D O
K A L E N D Á Ř E

8. ročník Lyského Montmartru
kdy: sobota 17. 6. 2006
kde: Žižkova ulička a její okolí v lyském podzámčí 
večer: 21.00 hodin - kino HOGO-FOGO a koncert Vladimíra Mišíka 
Podrobnosti za měsíc. 

Všechny příznivce i ty, kteří tuto akci teprve objevují, zvou pořadatelé
a těší se na příjemně prožitý den.

Beletrie pro dospělé
Zázraky osudu - I. Brandejsová,

Bylo takové ticho - L. Čivrný, Histor-
ky - Na koho se nezapomíná - J. Mose-
rová-Davidová, Generál SS - S. Has-
sel, Odveta (Mnichov 1972) - G.
Jonas, Žena v kurzu a další fejetonové
povídání - Z. Ortová, Slepý dům - J.
Abrahamová, Hrníček z lásky - T. Ku-
bátová, Bojím se svého syna? - V. Ře-
háčková, Mrazivý ráj - Dívka u svědků
Jehovových - J. Frey, Experiment - H.
Denker

Naučná literatura pro
dospělé

Nejkrutější ženy v dějinách -
S. Klein, Korálové moře - M. Moran,
Malá encyklopedie Velikonoc -
V. Vavřinová, Trialog o mimozemšťa-
nech - J. Grygar, Po dobrém nebo po
zlém? - Z. Matějček, Moderní slovník
softwaru, Kuchyně, Domácí technika -
P. Velfel, Koupelny, bazény, sauny - J.
Benda, Městské brány v Čechách - T.
Koutek, Biologické principy ochrany

přírody Lékařem divokých zvířat - W.
B. Karesh, Věda na dlani, Řeč těla -
A. Pease, Alergie u dětí - É. Bidat,
Lhaní - D. Dalloz, Logopedická pre-
vence - D. Kutálková, Hry pro mamin-
ky s dětmi - J. Hanšpachová

Beletrie pro děti
Přežít - J. Wilsonová, Střípky odva-

hy - V. Jansová, Kolotoč lásek - L.
Stínil, Okno plné strachu - P. Nacht-
manová, Lechtání rybiček - P. Nacht-
manová, První slova - M. Martín,
Dávej, ber! - Z. Francková, Hra na
lásku - Z. Francková, Trampoty pěti
holek - V. Svobodová, Horká stopa - H.
J. Press, Operace zlaté žezlo - J. Press

Naučná literatura pro
děti

Děsivý zeměpis - Hučící řeky, Dě-
sivá literatura - Hororové příběhy, Ze-
mě - Dokéo, Věda a technika - Dokéo,
Ilustrovaná encyklopedie astronomie -
J. Mittonová, S. Mitton

VHS
Dobrodružné - Legenda o Zorrovi,
Kerberos, Království prstenu

DVD 
Napětí - Do hlubiny
Horor - Jeskyně
Válečný - Poslední výsadek

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu městské knihovny
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí), 289 22 Lysá nad Labem,

tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz; http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Slohy 19. století
● novorománský ● novogotický 

● novorenesance ● secese ● purismus

Beseda se koná v úterý 2. května 2006 v 16:30 hodin

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

     

      

 
 

          

        

            

        

✂

Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka

Malý Amadeus
Koncert v rámci celoročního mozartovského projektu 
k 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta

dne 27.dubna 2006 - sál ZUŠ v 18.00 hod.

Blahopřejeme
Citát: „Každý  život má svoji velikost.“

Gorkij 

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

narozeniny v měsíci březnu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
pan František Král

pan Václav Votrubec
paní Miloslava Nováková

85 let
pan Josef Vaněček

paní Marie Lajnerová
paní Miloslava Černá

90 let
paní Marie Zítová

92 let
paní Štěpánka Veselá

paní Anežka Havelková

93 let
pan Josef Henyš

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

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,

e-mail: info@knihovnalysa.cz; http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na besedu s paní 
P a e d D r.  M a r i í  K o ř í n k o v o u

na téma:
Slohy 20. století

● kubismus ● obloučkový sloh ● moderna 
● funkcionalismus

Beseda se koná v úterý 6. června 2006 v 16:30 hodin

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

SENIOR - HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT
5. výstava pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma

NARCIS
5. výstava narcisů, tulipánů a dalších cibulovin

27. - 30. 4. 2006
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Panovník Hospodin provždy
odstraní smrt (Izaiáš 25,8)

Prorok Izaiáš tímto svým výro-
kem vyhlédl opravdu daleko. Starý
zákon totiž zůstává způsobem svého
vnímání života a světa pěkně při zemi.
I ty nejvěhlasnější postavy, s nimiž se
v něm setkáváme, umřou a nikdo nad
jejich hrobem ani nenaznačí, že by
z něj mohly vstát. Nejoptimističtější
výpověď, učiněná zde na jejich adresu,
zní: „Zemřel stár a sytý dnů.“ Tento
starozákonní realismus má ovšem
v bibli své místo. Dává najevo, že se
o životě - i o tom věčném - rozhoduje
na zemi. Co nebylo založeno na ní, to
se v očistci nedožene. Za čím není
čestný zápas, to Boží milost nepodpo-
ří. Syrový starozákonní realismus je
obranou proti zbožné vypočítavosti,
které člověk tak snadno propadá.

Prorok Izaiáš je jako Judejec realis-
ta. Přesto vidí dál než jeho současníci.
Takový přesah je pro život nesmírně
důležitý. Realismus, který nedokáže
vyhlédnout za své hranice, totiž sám
sebe neunese. Troskotá na otázce:
„Proč jednat eticky racionálně, žijeme-
li absurdní, tedy narozením a smrtí
omezený život?“ Je to zvláštní, ale člo-
věk potřebuje k eticky racionálnímu
jednání biologicky iracionální motiva-
ci! Pokud smrt všechny lidské projevy
jednou znivelizuje, proč být čestný,
proč milovat, proč se obětovat? Stroze
realistický pohled na život, vnímaný
v souladu s přírodními vědami jako
interval mezi narozením a smrtí, vede
k eticky iracionálnímu jednání.

Prorok Izaiáš chce, aby si jeho lid
mohl počínat eticky racionálně. Proto

mu vyhlašuje: „Panovník Hospodin
provždy odstraní smrt.“ Odmítá myš-
lenku, že by svět byl absurdní, že by
život byl jen marným pachtěním, že by
pravda, spravedlnost a láska měly stej-
nou kvalitu jako lež, zrada a nenávist.
Proto věří, že Hospodin do svého stvo-
ření spásně zasáhne. Víra v přemože-
nou smrt je dnes obvykle pokládána za
výraz intelektuální omezenosti. Ale
opak je pravdou. Víra v přemoženou
smrt brání zániku eticky racionálního
světa! Nedovoluje smazat rozdíl mezi
dobrem a zlem a propadnout tak cynis-
mu. Víra v přemoženou smrt dává
odvahu k životu, i když v něm trosko-
tám a hledím smrti do tváře.

Panovník Hospodin provždy
odstranil smrt tím, že ji nechal na
Golgotě dopadnout na sebe sama.
Jeho tvůrčí moc se zde rozhodujícím
způsobem střetla s mocí ničivou.
Ježíš, který v sobě ztělesňuje souhrn
všeho eticky racionálního, zde narazil
na iracionální projev lidské zloby.
Přišel od Boha, postavil se na naši
stranu a my - místo, abychom jásali -
ho přibijeme na kříž! Není radikálněj-
ší obžaloby našich lidských způsobů.
Ale právě k tomuto realistickému
pohledu na sebe sama nás chce
Panovník Hospodin přivést. Proto
Ježíš nesestupuje z kříže. Umírá na
něm, aby třetího dne vstal z mrtvých
a otevřel nám tak výhled za naše bio-
logické hranice. A my jsme díky tomu
mohli eticky racionálně jednat. 

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

OMLUVA
V posledním mém příspěvku do lednového čísla Listů -

„Hovořili jsme o kříži a kalichu“, došlo nějakým nedopatřením
k omylu. V předposledním řádku básně „Kříž“ má být: „naprázdno
vyjde kříž i hrob“, otištěno bylo „naprosto…“

D. Molnár

Tímto se panu Molnárovi omlouváme za chybu, která vznikla při
přepisování článku. Tiskárna

Českobratrská církev evangelická

O VELIKONOCÍCH VÁS ZVEME

14.4. od 18,00 bohoslužby v Lysé n. L. s vysluhováním večeře
Páně (kostel)

16.4. od 9,00 bohoslužby v Lysé n. L. s vysluhováním 
večeře Páně (kostel)

od 10,30 bohoslužby v Milovicích (kulturní dům v ul. 5. Května)
od 14,00 bohoslužby v Čelákovicích s Večeří Páně (modlitebna ve

Vašátkově ul.)
17.4. od 9,00 bohoslužby v Lysé n. L; hudební nešpory - pěvecký

sbor, orchestr (kostel)

Vzpomínka
Dne 7. května 2006 uplyne 1. výročí úmrtí P. Tadeusza Barnow-

ského, faráře římsko-katolické farnosti v Lysé nad Labem, působící-
ho v letech 1999-2005. Vzpomeňte v modlitbě. 

Farníci římsko-katolické farnosti v Lysé nad Labem

SETKÁNÍ S ARTETERAPIÍ
Občanské sdružení EMPATIE pořádá dne 19. 4. 2006 v 19.30

hod. v salonku U Bílé labutě přednášku na téma arteterapie a její
využití v praxi. Přednáší mgr. Zdena Hanková.

Římsko-katolická farnost 
Vás zve na velikonoční triduum,

tj. svatý týden

Zelený čtvrtek - památka večeře Páně: Liturgie ustanovení
Eucharistie mše v 18.00 hodin ve společenské místnosti v areálu
farního dvora.
Velký pátek - obřady uctění kříže v 17.00 hodin
Bílá sobota - Vigilie Vzkříšení Páně tzv. obřad světla, obnovy
křestních slibů, slova a Eucharistie ze slavnostním Alleluja bude se
konat při západu slunce ve 20.00 hodin.
Hod Boží velikonoční jako obvykle v neděli v 9.30 hodin dopo-
ledne.

Jistě není občana Lysé nad Labem, který by se nesetkal při různých pří-
ležitostech s nádhernými fotografiemi pana MVDr. Jana Kořínka. Mnoho
jeho krásných fotografií však leží pouze v zásuvkách, a proto jsme se roz-
hodli bohatství těchto zásuvek postupně odtajnit a odhalit jejich tajemství. 

Ve vstupní chodbě budovy bývalého augustiniánského kláštera, nyní sídla
Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, jsme
proto letos připravili cyklus ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ - výběr z foto-
grafií MVDr. Jana Kořínka. Na první část nazvanou

Jaro v Lysé nad Labem 
očima MVDr. Jana Kořínka

si Vás dovolujeme pozvat v době
od 27. 3. 2006 do 26. 5. 2006

v pondělí a ve středu od 9,00 do 17,00 hod.,
v pátek od 9,00 do 13,00 hod.

T ě š í m e  s e  n a  V a š i  n á v š t ě v u .

P O Z V Á N K A
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Úspěchy lyského hudebního mládí
V únorových a březnových

dnech probíhala okresní a krajská
kola soutěže základních umělec-
kých škol ve hře na dechové a bicí
nástroje a v sólovém a komorním
zpěvu. Ve většině škol, tedy
i v naší, je nejprve uspořádáno
školní kolo, ve kterém jsou vybrá-
ni ti nejlepší reprezentanti do kola
okresního. Po školním kole v ZUŠ
F. A. Šporka bylo doporučeno do
okresního kola 19 soutěžících - 17
ve hře na dechové a bicí nástroje
a 2 ve zpěvu. 

Do ZUŠ Poděbrady, kde se
konalo okresní kolo ve hře na
dechové a bicí nástroje, jsme se
vydali 7. února 2006. V soutěžním
klání spolu s dětmi z poděbradské
a nymburské ZUŠ obstáli naši žáci
velmi dobře - získali celkem 14x
1.místo s postupem do krajského
kola. V oboru zobcová flétna to
byla Lenka Strnadová (učitel V.
Andršt), v oboru klarinet - Jan
Czech (uč. Z. Erben ml.), Kateřina
Vokounová, Adam Rymarczyk
(uč. V. Andršt), v oboru saxofon -
Jakub Zajan (uč. V. Andršt), Ema
Klementová, Jana Flídrová (uč. Z.
Erben ml.), v oboru hoboj - Eva
Otradovská (uč. Z. Erben ml.), ve
hře na příčnou flétnu - Eliška

Fialová, Iveta Boháčková, Kate-
řina Brázdová (uč. V. Andršt), ve
hře na trubku - David Czech, Vác-
lav Flídr (uč. Z. Erben ), a ve hře
na bicí nástroje Milan Janoušek
(uč. Lukáš Buk).

Hned další den - 8. února - čeka-
lo naše zpěvačky okresní kolo sou-
těže v sólovém zpěvu v ZUŠ Nym-
burk. I tady naše škola bodovala -
Tereza Hladíková získala ve své
kategorii 1. místo s postupem do
krajského kola, Jana Flídrová obsa-
dila 2. místo (uč. Jana Štromská).

Sotva se soutěžící stačili na-
dechnout, byla tady kola krajská.
To ve hře na dechové a bicí nástro-
je proběhlo ve dnech 8. a 9. břez-
na v ZUŠ F. Kmocha v Kolíně. Po
soutěžním maratónu, který pro
naši „výpravu“ po oba dny zname-
nal ranní odjezd a příjezd kolem
půl jedenácté večer, si na konto
soutěžních úspěchů můžeme při-
psat další - naši žáci totiž v silné
konkurenci 36 ZUŠek z celého
Středočeského kraje obsadili ve
svých kategoriích kromě několika
druhých a třetích míst a čestných
uznání také sedm 1. míst! Mezi
krajské vítěze patří David Czech,
Václav Flídr, Jakub Zajan, Ema
Klementová a Jana Flídrová. Ne

každé 1. místo však znamená
možnost postoupit do kola celo-
státního, postup je výsadou jen
těch skutečně vynikajících inter-
pretů.

Pro naši poměrně malou školu
je proto velkým úspěchem, že
mezi desítkami soutěžících z celé-
ho kraje si vybojovali 1.místo
s postupem do celostátního kola
soutěže Jan Czech (klarinet)
a Eva Otradovská (hoboj). Oba
naši postupující žáci pracují pod
vedením zástupce ředitele Zbyška
Erbena ml. 

Celostátní kolo proběhne ve
Vysokém Mýtě ve dnech 7. - 9. 4.
2006. My můžeme našim mladým
hudebníkům jen držet palce, aby
své mimořádné výkony z krajské-
ho kola zopakovali či ještě vylep-
šili a znovu úspěšně reprezentova-
li jak školu, tak své město. 

Krajského kola soutěže v sólo-
vém zpěvu dne 15. 3. 2006 v ZUŠ
Brandýs nad Labem se zúčastnila
Tereza Hladíková, která obdržela
diplom za účast v soutěži.

Smyslem existence základních
uměleckých škol určitě není jen
snaha lámat rekordy v počtu vítěz-
ství v soutěžích. Děti, které uspějí
v podobných soutěžních kláních,

jsou jen zlomkem z celkového
počtu našich žáků. ZUŠ je školou,
která má ve všech dětech, jež
k tomu mají předpoklady, vycho-
vávat estetické cítění, dávat jim
základy uměleckých oborů, pod-
porovat jejich talent, kultivovat
dětskou duši. A když tyto procesy
probíhají správným směrem a set-
kají se s výjimečným nadáním,
mohou se objevit i výsledky, kte-
rých se našim dětem podařilo
v letošním školním roce dosáh-
nout. S tichým obdivem si uvědo-
mujeme hodiny a hodiny usilovné
snahy jak dětí samých, tak jejich
učitelů a korepetitorek a také
pochopení a podporu rodičů.
Všichni zúčastnění si zaslouží
uznání za svou práci a za to, že šíří
dobré jméno školy i města. 

A poznámka na závěr - účastní-
ku krajského kola v Kolíně také
nemohly ujít vzájemné vztahy
mezi našimi žáky - fandění a pod-
pora ostatních, radost z jejich
úspěchů, scházející řevnivost mezi
soutěžícími - zkrátka náš tým si
vedl velmi dobře nejen na soutěž-
ním pódiu. I to je pro naši ZUŠku
dobrá vizitka.

za ZUŠ F. A. Šporka
Vlasta Blažková

Lyžování s MŠ Ostrá
Jaro už se pomalu hlásí o slovo,

ale my bychom zde rádi zmínili
jednu více než vydařenou zimní
akci MŠ Ostrá. V týdnu jarních
prázdnin od 11. do 18. 2. ředitelka
školky paní Eva Černá uspořádala
pro zájemce z řad dětí a jejich
rodičů pobyt na horách s lyžař-

ským výcvikem. Velkou oporou jí
přitom byla parta lidí z Klubu
mladých Nymburk, který také
funguje pod vedením paní Černé.
Děti z osterské školky se s „klubá-
ky“ dobře znají již z předchozích
akcí, a tak si vzájemně dobře
rozuměli. Od soboty do soboty si
tak kamarádi mohli naplno užít
sněhu v Jizerských horách a ještě
se s pomocí šikovných a trpěli-
vých instruktorů naučit ovládat
svoje lyže. Stranou našeho zájmu
nezůstal ani nedaleký aquapark
a lunapark v centru Babylon Libe-

rec, kde jsme se během jednoho
celého dne všichni dosyta vymá-
chali a vyřádili na nejrůznějších
atrakcích. Na závěr pobytu byl
připraven lyžařský slalom, který
všechny děti projely bez zaváhání,
a poté byly pasovány do řad lyža-
řů. Na jejich tvářích se zračila

ohromná radost z úspěchu a my
víme, že tento týden dal našim
dětem výborný lyžařský základ
a chuť brázdit sjezdovky, kdykoli
k tomu bude příležitost.

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat paní Evě Černé z MŠ
Ostrá a Klubu mladých Nymburk
za vynikající nápad a organizaci,
za trpělivost a elán, které do akce
vložili. Nemalý dík patří také
panu Janu Hradeckému a Obec-
nímu úřadu Ostrá za velkou pod-
poru školkovské akce.

Rodiče dětí MŠ Ostrá

Aháci doma zahráli Lakomce
Téměř do posledního místa

bylo ve čtvrtek 16. března večer
obsazeno lyské kino Hogo Fogo.
Divadlo AHA! zde pod režijní
taktovkou Mirka Pokorného po
dlouhé době domácímu publiku
představilo svůj nezaměnitelný
styl, herecký um a divadelní šarm
v inscenaci Moliérova Lakomce.
„Moc jsem se na dnešní předsta-
vení těšil,“ svěřil se představitel
hlavní role Jarmil Škvrna. „Jeho“
Harpagon byl vskutku odporně
hamižný, starý, komický, na sebe
nedbalý… Ti, co tohoto skvělého
herce až tak neznají, jej po „sho-

zení“ masky jen těžko poznávali.
Představení, kterému vévodil
právě Jarmil Škvrna, nechyběly
znaky dobré podívané, vyrovnané
herecké výkony, tempo, humor,
jednoduchá funkční scéna, hloub-
ka a síla vlastní výpovědi. To vše
také publikum ocenilo dlouhým
a bouřlivým potleskem. Škoda
jen, že se s inscenacemi „aháků“
nesetkáváme v našem městě tak
často. I když kdo ví? Třeba teď po
úspěšném představení Lakomce
uvidíme v brzké době další
z „aháckých“ her.

Jana Křížová

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

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

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

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

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

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

privat, 721 704 500 mobil, e-mail: blazekfra@atlas.cz
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Simulační hra o Evropské unii

Po jarních prázdninách se
několik studentů z Obchodní aka-
demie v Lysé nad Labem vydalo
do německého města Lichtenfels,
kde je čekalo třídenní sehrání
simulační hry na téma rozšíření
Evropské unie. V jednání byly
čtyři státy, a to Bulharsko, Ukra-
jina, Turecko a Chorvatsko.

V sobotu ráno jsme všichni plni
očekávání postávali před školou
a vyhlíželi autobus. Všude bylo
plno smíchu a pokřikování, pře-
stože cesta byla dlouhá. Kolem
17.00 jsme dorazili na místo, které
nám mělo pro příští dny sloužit
jako domov.

V neděli ráno jsme po snídani
zamířili do společenské místnosti,
kde probíhalo postupné seznamo-
vání a hraní her mezi studenty. Po
obědě následovala krátká přednáš-
ka o zemích a smyslu EU. Poté
nás čekal první úkol. Ve skupin-
kách jsme dostali různý materiál

o historii EU v ang-
ličtině a naším úko-
lem bylo vybrat z něj
co nejvíce důležitých
informací, a ty pak
prezentovat ostatním.

V pondělí ráno
jsme byli rozděleni
do skupin, které
představovaly orgány
EU. Jednalo se
o Evropský parla-
ment, Evropskou

radu, Evropskou komisi, dále zde
bylo osm zastupitelů kandidát-
ských zemí a média. Každá skupi-
na měla svůj úkol, kterým jsme se
zabývali až do úterního odpoled-
ne. Celá hra končila konferencí,
kde padlo rozhodnutí o přijetí tří
nových států: Bulharska, Chorvat-
ska a Ukrajiny.

Během těchto dní jsme si na
vlastní kůži mohli zkusit celý pro-
ces přijímání nových států.
Myslíme si, že i pro ty, kterým
politika nic neříká, byla hra zají-
mavá a každému z nás něco přine-
sla, ať už šlo o nové přátele, nové
informace o EU, ale především
o zlepšení anglické konverzace.
Těchto pár dní, které jsme mohli
v Německu strávit, byly pro
všechny určitě přínosem a tuto
zkušenost bychom doporučili
všem, kteří mají alespoň trochu
zájem o anglický jazyk.

Na bezprostřední dojmy ze

simulační hry o Evropské unii
jsme se zeptali studenta čtvrtého
ročníku:
1) Jak se vám v Lichtenfelsu
líbilo?
Musím upřímně přiznat, že jsem
do Lichtenfelsu odjížděl s jistými
rozpaky, a to hlavně proto, že jsem
si nedokázal dobře představit, jak
bude simulační hra probíhat a jak
se budu schopen do celého dění
zapojit. Ale velice brzy jsem zjis-
til, že atmosféra, která na setkání
panovala, mě naprosto pohltila,
a stejně jako ostatní jsem se snažil
podávat co nejlepší výkony.
2) Co konkrétně jste měli na 
starosti?
Spolu s dalším studentem jsme
představovali novináře, kteří měli
za úkol „znepříjemňovat“ život
politikům a přinášet aktuální zprá-
vy o jednání. Dopadlo to tak, že
z nás všichni měli pořádný
respekt.
3) Co angličtina, neměl jste pro-
blémy s terminologií?
Zpočátku samozřejmě ano, ale
postupem doby, jsem se tak vžil

do cizojazyčného prostředí, že
jsem i na své spolužáky na pokoji
mluvil anglicky. Byla to opravdu
skvělá škola.
4) Co jste na celém pobytu oce-
ňoval nejvíce?
Kromě praktického používání
angličtiny také to, že jsem se
dozvěděl spoustu zajímavých věcí
o Evropské unii a o tom, jak jed-
nají její jednotlivé orgány. Také se
mi hodně líbilo, že téměř všichni
účastníci brali celou věc nesmírně
vážně a byli schopni se za svou
věc i „poprat“. Politika mě zatím
moc „nebrala“, ale poznal jsem, že
to může být docela zajímavá věc.
5) Takže byste svým mladším
kolegům a kolegyním účast na
této nebo podobných akcích
doporučil?
Určitě. Byla by škoda nevyužít
těch možností, které nám naše
škola dnes nabízí.

Děkuji za rozhovor.
Se studentem 4. ročníku OA

Lysá nad Labem Jakubem Juříč-
kem rozmlouvala

Alena Šmídová

Oznamujeme všem našim klientům stávajícím i budoucím 

otevření nové kanceláře v Lysé nad Labem, Masarykova
ulice 1102 (v budově pečovatelské služby).
Přijďte se informovat na nejvýhodnější ceny povinného 

ručení a pojištění domácnosti. Těšíme se na Vaši návštěvu vždy

v pondělí a středu 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.30
hod. V ostatních dnech je možné domluvení schůzky 

na tel.: 325 511 801, 604 293 150, 605 118 844.

Eva Ptáčková, oblastní ředitelka

Škola hrou, ale jakou ?
Přesně 28. března uplynulo 414

let, co se narodil významný pedagog
a myslitel Jan Amos Komen-ský.
Díky němu také hodně lidí tento den
oslavuje, neboť je nazván Dnem uči-
telů. Tato významná osobnost asi
utkvěla v mysli všem žákům, kteří
studují český jazyk a mají povinnou
literaturu. Což jsou vlastně v České
republice všichni. Komenský napsal
totiž velice mnoho slavných děl.
Nej-známnější je asi Orbis pictus
nebo Velká didaktika. V ní jsou
popsány základní rady pedagogům,
jak žáky učit, aby je vyučovaná
látka bavila. Základním rysem toho-
to díla je, že centrem pozornosti je
vždy žák. Ale není to ve skutečnosti
tak, že se do středu pozornosti staví
učitel, který „vždy“ všechno ví
a zná? Učitel, který je neomylný
a nemá chyby?!

A co třeba myšlenka, že výuka
má směřovat k praktickým potře-
bám života? Pokud si pamatuji
z posledního ročníku, kdy jsem
absolvovala matematiku, to opravdu
tak nevypadalo. 

Nepochybuji, že se mi do života

„hodí“ umět počítat, dělit nebo
násobit. Ale co budu dělat s takový-
mi vektory nebo kvadratickými rov-
nicemi, to je mi dodnes záhadou.
Nebo, když si vzpomenu, že jsem
v prvním ročníku zapáleně počítala
chemické rovnice, které mi sice
měly být potřebné do dalšího živo-
ta, ale nakonec to dopadlo tak, že
užitečný byl jen jejich výsledek do
následujícího testu. No, alespoň
něco. Musím být skromná, ne?
Kromě jiných je ještě jeden bod,
který mě zaujal. Podle Komenského
se má stát škola „dílnou lidskosti“,
má být odstraněno vše, co z ní dělá
mučírnu. Tak proč tedy musíme
psát těžké testy, absolvovat zkouše-
ní u tabule a vytvářet nekonečně
dlouhé referáty? Nebo proč se sklá-
dá maturita? Vždyť jen na ni se
musíme učit velmi dlouho. Kdyby
teď nade mnou stál nějaký učitel,
určitě by se na mě pohoršené podí-
val a řekl by, že se učíme pro sebe
a pro život a ne pro známky A měl
by pravdu. Vždyť učitelé mají
vždycky pravdu...

Andrea Musilová



Minule jsem naznačila, že
lyské nádraží čeká velká proměna.
Celý podchod a část vstupních
prostor se rozjasní barvami
a obrázky. Jak vůbec pokračují
přípravy a k jaké zásadní změně
došlo?

Pracovní skupiny mají napilno
a dolaďují detaily. Důležité je, že
datum hlavního programu se pře-
sunulo na sobotu 10. června.
Možná si lámete hlavu nad tím,
kdo bude malůvky tvořit a zda již
bylo vybráno konečné téma.
Vždyť minulý měsíc, během před-
stavení Galerie v průvanu, padlo
tolik zajímavých nápadů! Vzpo-
mínáte? Podmořský svět, vesmír,
rozhovor lyských soch, pohádky,
zvířata či železnice...

Podnětů bylo mnoho a naše
„umělecká sekce“ se opravdu
zapotila. Nešlo jen o to, vybrat
motiv, výtvarníci zvažovali i jiné
faktory, jako například náročnost
zpracování, použití vhodných
barev a přizpůsobení se schopnos-
tem zúčastněných, protože řadu
obrázků budou tvořit předškoláci,

žáci nebo senioři z místního
domova na zámku.

Na čem se tedy umělci shodli?
Zatím prozradím jen to, že část
podchodu bude patřit netradičně
ztvárněným vláčkům. Ta druhá se
rozdělí na barevné oblasti, chce-
te-li „skvrny,“ ve kterých vznik-
nou obrázky dle libovolných
přání. Tato „políčka“ různých
velikostí a tvarů se připraví něko-
lik dnů dopředu, aby podklad pro
následnou výzdobu řádně pro-
schnul. Již samotné pojetí skvrn
bude zajímavé, můžeme se těšit na
odstíny chladné i teplé až žhnoucí,
jemné kontury a výrazné barevné
přechody.

Také si přejete umístit na lys-
kém nádraží svůj obrázek? Již
víte, co byste rádi kreslili? Stačí
zajít do městské knihovny
a „zaregistrovat“ si políčko pro
dané dílko. Výtvarná sekce se
k projednání dalších podrobností
sejde 24. dubna v 18.00 hod.
v základní umělecké škole, kam
jste rovněž srdečně zváni.

Andrea Pencová
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15. výročí odletu sovětských vzdušných sil
V současné době, kdy centrum

občanské pozornosti je orientová-
no na mocí zavánějící předvolební
aktivity našich politických vůdců
různých stran, je vhodné si připo-
menout, že před nedávnou minu-
lostí politická moc byla totalitní,
vedená jednou stranou a tvrdě
zajišťována mohutnou silou nezva-
né mocnosti. 

Pobyt vojsk Sovětského svazu
na území našeho státu trval téměř
23 let. Zabydlelo se tu téměř 
17 000 rodin, 73 500 vojáků,
1 220 tanků, 173 vrtulníků a na
třech betonových letištích 76
bojových letounů.

Po roce 1989 nastaly „nové
únorové události“ - 12. 2. 1990
zaslal M. Gorbačov V. Havlovi
dopis, v němž mimo jiné vyslovil
ujištění „že mezi námi nejsou roz-
díly v pochopení toho, že sovětská
vojska musí být úplně stažena
z Československa v nejkratších
možných termínech…“

Dne 15. 2. občané Mimoně
a delegace měst, která sousedí
s vojenským prostorem Kuřivody,
za účasti zástupců z Milovic se
sešli, aby podpořili návrh čs.
vlády na urychlený odsun sovět-
ských vojsk.

V Milovicích se konala v sobo-
tu 24. 2. tisková konference, na
níž uvedl velitel Střední skupiny

vojsk E. Vorobjov, že odsun pro-
běhne ve třech etapách.

26. února 1990 začala dvou-
denní pracovní návštěva preziden-
ta V. Havla v Moskvě. Byla pode-
psána dohoda o odchodu sovět-
ských vojsk, a to první etapa do
31. 5. 1990, druhá do 31. 12.
1990, třetí do 30. 6. 1991.
Současně sovětská strana v přija-
tém komuniké vyslovila politová-
ní nad událostmi roku 1968.

Občané Milovic zaslali 28. 2.
otevřený dopis zmocněnci vlády
pro záležitosti dočasného pobytu
sovětských vojsk v ČSSR gen.
R. Ducháčkovi s žádostí o přiděle-
ní československé jednotky k och-
raně obecné veřejné bezpečnosti.

V rámci třetí etapy zbývalo
z letecké techniky na letišti Mladá
necelých 40 % původního stavu
letounů a 12 % vrtulníků.
Sovětské velitelství Střední skupi-
ny vojsk v Milovicích stanovilo
odlet této techniky hromadně na
den 28. února 1991. Ten den za
účasti gen. Vorobjeva, gen.
Ducháčka a četných vojenských
osobností sovětských a několika
zástupců naší armády organizova-
ně poloslavnostně odlétalo 28
bojových letounů, 14 transport-
ních a 21 vojenských vrtulníků.

Krátce nato byla rozkazem
MNO ustanovena Letištní správa

Mladá, jako VÚ 6112, kam jsem
jako reaktivovaný voják z povolá-
ní dnem 1. září 1991 nastoupil.
Není účelem tohoto článku psát
o nájezdech a odvozech rozličné-
ho materiálu rozličnými velitel-
skými kádry tehdejšího velitelské-
ho sboru.

Vojáci základní služby měli za
úkol střežit určené objekty
a vzhledem k tomu, že byl vyřa-
zen topný systém v celém prosto-
ru letiště, se vyčleněná část vojáků
podílela na odvodnění budov před
nastávající topnou sezonou.

Tehdy přišla z místní pošty
zvláštní informace, a to, že vojáci
zasílají domů balíky do 10 kg, což
je naprosto opačné než bývá obvy-
klé. Byl zjištěn překvapující obsah
- balíky obsahovaly demontované
vodovodní elektrické spotřebiče,
takže si na to musela „posvítit“
nově u armády vytvářená Vojen-
ská policie.

V první polovině následujícího
roku byl zřízen v milovickém pro-
storu pyrotechnický odřad / 32
prtlo, který ve spolupráci s naším
VÚ systematicky hledal a likvido-
val neuklizenou munici po odcho-
du okupačních vojsk.

Dále pro potřebný kontakt
v péči o nemovitosti byla v tomto
prostoru vládou ustanovena státní
organizace PRIVUM, která i na

letišti pronajímala různé objekty
bytové i vojenského charakteru
(hangáry, úkryty letounů).

V novodobé historii se mnohé
z 220 budov na letišti Mladá staly
nepoužitelným torzem, kromě
několika budov původně Karlo-
varských staveb nyní perfektně
rekonstruovaných na bytovky
právě nabízené k prodeji u lesa
v severním okraji letištního pro-
storu. V centru prostoru je funkční
velký kuchyňský objekt obhospo-
dařovaný fy POOL - Boží Dar.
Postupně zanikly oba vojenské
útvary a k 1. lednu 2006 byla zru-
šena i s.o. PRIVUM.

A tak jsem přesně v den, kdy
před 15 lety byla v Mladé ranvej
vojenským letectvem navždy
uvolněna, vzal fotoaparát abych
zachytil, zda anabáze obdobného
letiště Žatec, které pro strategic-
kou hospodářskou investici bylo
v posledních letech za 400 mil. Kč
ze státního rozpočtu přeměněno
na zelenou louku - zóna TRIANG-
LE, a potom nečekaně strategický
korejský partner - automobilku
HYUNDAI svůj záměr vyřadil,
zda anabáze tohoto letiště má lid-
sky, ekonomicky i státnicky lepší
úděl…

plk. Ing. Josef Křena,
předseda Územní rady 

VSR Nymburk

Zveme Vás na prezentační a poradenskou akci
firmy RYOR dne 14. 4. 2006 od 10 do 16 hod.

Po dobu akce sleva 20% na veškerý sortiment firmy RYOR.

Těšíme se na návštěvu!

DROGERIE Jaroslav Matouš
Náměstí Bedřicha Hrozného 894, Lysá nad Labem  

Barevné nádraží
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Dobrovolný hasičský sbor Města Lysá nad Labem 
na prahu roku 2006

Motto: … „Těm, kdož šlechetnému
úkolu svůj život zasvětili, těm, kdož
s nasazením vlastního života se živlu
postavili, těm patří náš dík a jejich
jména do kronik“…

Dne 28. ledna 2006 se ve slavnost-
ně upravené hasičské zbrojnici konala
výroční valná hromada Sboru dobro-
volných hasičů Města Lysá nad
Labem. Jednání se zúčastnili i pozvaní

hosté: zástupci Města Lysá nad
Labem, vážený pan starosta Václav
Houštecký a místostarostka paní
Marcela Chloupková; za Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje
pplk. František Hep, velitel Městské
policie Lysá nad Labem pan Luděk
Přibyl a zástupci okolních Sborů dob-
rovolných hasičů z Byšiček, Dvorců,
Staré Lysé, Milovic, ale i Čelákovic
a Jiren.

Ještě před zahájením jednání hasiči
povstáním, minutou ticha a pietním
položením věnce k pomníku v areálu
hasičské zbrojnice uctili památku
všech kolegů, kteří se dnešních dní již
nedožili. 

Potom se již jednání odvíjelo podle
předem schváleného programu.
Dlouholetá, svědomitá pokladní paní
Žantovská seznámila přítomné s hos-
podařením sboru za uplynulé období.
Po zprávě pokladní se slova ujal sta-
rosta Sboru dobrovolných hasičů pan
Petr Šácha a ve svém příspěvku
podrobně připomněl činnost Sboru
v uplynulém roce. Aby se tyto infor-
mace dostaly i k Vám, občanům naše-
ho města, a abyste si mohli sami udě-
lat představu o naší práci, dovoluji si
otisknout ze zprávy o činnosti sboru to
nejdůležitější.

Cituji: „Rok 2005 jsme zahájili tra-
dičně hasičským plesem 22. ledna
v sále výstaviště. Ples se vydařil, ale
některá místa zůstala volná. Přesto
jsme se dobře bavili ve společnosti
kamarádů a známých. 

Je již pravidlem po desetiletí, že
aktivní členové sboru docházejí pravi-
delně vždy každé pondělí do zbrojni-
ce. Zde se provádí ošetřování osobní
výstroje, údržba a opravy techniky,
školení, praktický výcvik a seznámení

s rozborem zásahů v uplynulém týdnu.
Jen při těchto pondělcích zde bylo
v r. 2005 odpracováno 1256 hodin. 

Na některé pracovní akce nám krát-
ký pondělní večer nestačí, a proto byly
vyhlášeny na dny 30. dubna a 8. října
celodenní pracovní brigády. Ani tyto
dny nestačily a museli jsme přidat
další soboty. Možná jste si povšimli,
že máme opravené a zabetonované

díry na parkovišti, zateplená vrata do
garáží, natřený plot a vjezdová vrata
do areálu zbrojnice. To jsou takové
nejviditelnější důkazy o provedené
práci. A také se uklízelo. Je neuvěřitel-
né, kolik kontejnerů a vozíků se dá při
úklidu naplnit a to nejen posekanou
trávou a vyřezaným roštím. Při těchto
sobotních brigádách zde bylo odpraco-
váno dalších 680 hodin. 

K brigádě dne 30. dubna bych při-
dal ještě pár slov. Toho dne dopoledne
jsme totiž museli vyjet k požáru han-
gáru na letiště v Milovicích a po půl-
noci na 1. máje na požár skladu textilu
v Milovicích. Naše jednotka se zaslou-
žila o dopadení žháře, který tento
objekt zapálil. 

Jednalo se o mladého člověka,
který před lety usiloval o vstoupení do
našeho sboru, a když nebyl přijat
k nám, zkoušel to v Milovicích, kam
se přestěhoval. Zde však také brzy zji-
stili jeho kvality a ani oni ho mezi
sebou nenechali. Koupil si tedy hasič-
skou uniformu a k zásahům jezdil po

svém způsobu - zapálil a pak hrdinně
hasil. 

V Milovicích totiž bylo ze začátku
loňského roku těch požárů mnohem
více, a přestože se polapenému proká-
zal jen jeden případ, požáry po jeho
odhalení ustaly. Ne nadlouho. Minulé
pondělí dotyčný objekt skladu textilu
vyhořel kompletně celý. 

Příčina požáru je v šetření. Je ale
podivné, že požár byl ohlášen v dopo-
ledních hodinách, až když byl tento
objekt rozhořen a celý v plamenech.
Stále se okolo nás pohybují lidé s pás-
kou na očích, kteří nejen nepřivolají
hasiče, když vidí oheň, ale bohužel
neposkytnou ani osobní pomoc. Co si
my hasiči myslíme o takových lidech,
kteří ujedou i od dopravní nehody bez
poskytnutí pomoci zraněným, zde
nemusím ani říkat. 

Z příjemnějších akcí to bylo pořá-
dání oslav patrona hasičů svatého
Floriána a Dne otevřených dveří v ha-
sičské zbrojnici 8. května. Zahrála nám
hasičská dechovka, předvedly se
mažoretky a počasí se odpoledne
umoudřilo, takže všichni domácí
i hosté si mohli posedět a popovídat.
Byl to již druhý ročník oslav pořáda-
ných zde v hasičské zbrojnici a setkává
se se zvyšujícím zájmem veřejnosti. 

Účastnili jsme se v rámci preven-
tivně výchovné činnosti a přiblížení
požární ochrany veřejnosti také něko-
lika akcí, které pořádaly jiné sbory,
jako například 1. května při otevření
nové hasičské zbrojnice v Sadské,
nebo 18. června 100. výročí oslav
založení hasičského sboru v Kou-
nicích. 

Účastnili jsme se jako pořadatelé
Šporkových slavností na zámku v Lysé
nad Labem a 1. ročníku adventních
oslav spojených se slavnostním rozsví-
cením vánočního stromku na lyském
náměstí. 

V listopadu bylo zorganizováno
a provedeno profesní školení řidičů
zásahových jednotek Lyského okrsku.

Dne 10. prosince se konala na závěr
roku mikulášská zábava.

Zde v hasičské zbrojnici došlo ke
změně správce objektu, neboť Pavel
Hlaváček se stará o rodinu v Poděbra-
dech. Město uzavřelo novou smlouvu
na správce zbrojnice s jiným členem
sboru, a to s panem Jindřichem Ziegel-
heimem, strojmistrem Sboru.

A co nás nyní trápí a mrzí? 
Víte, že od roku 1993 jsme budova-

li novou radiovou síť na svolávání
výjezdové jednotky, vybavení jednot-
ky novými radiostanicemi jak vozidlo-
vými, tak i osobními. Přes deset let to
bez problémů fungovalo. Po roce 2002
se navíc přešlo na svolávání pomocí
mobilních telefonů. Léta ladění, plá-
nování a financování. Několik radio-
stanic jsme dostali od státu, ale téměř
300 000,- Kč zde vložilo do radiopro-
vozu Město Lysá nad Labem. 

Jaké bylo naše překvapení, když

jsme byli 1. ledna státem vyzváni
k okamžitému ukončení radioprovozu.
Zatímco se na krajských ředitelstvích
Hasičského záchranného sboru stavěla
nová operační střediska, vybavená
moderní spojovací a počítačovou tech-
nikou, zapomněli odpovědní činitelé
na generálním ředitelství HZS, že
v republice jsou tisíce dobrovolných
požárních jednotek, se kterými by
měla tato operační střediska a jednotky
HZS umět komunikovat. Nevzali včas
v úvahu, že končí hasičům výjimka ze
zákona č. 151/2005 Sb. o telekomuni-
kacích pro provozování radiostanic
s kanálovou roztečí 25 kHz. V součas-
né době je tedy spojení mezi jednotka-
mi u zásahu improvizované spojkami
a signály, tak jako před 100 lety, a spo-
jení s operačním střediskem je zajiště-
no v případě nutnosti mobilními tele-
fony, jejichž provoz je hrazen z vlast-
ních kapes hasičů.

Děkuji  veliteli jednotky a starosto-
vi Města Lysá nad Labem za to, že byl
operativně zakoupen 1 ks mobilního
telefonu do zásahového vozidla pro
nejnutnější komunikaci s operačním
střediskem profesionálních hasičů.
Bez spojení není velení. Kdo byl na
vojně a kdo má všech pět pohromadě,
ví, co toto rčení znamená. 

Nemohu citovat názor svůj a členů
výjezdové jednotky na tuto situaci
a ani to, co si myslíme o těch, kteří ji
zapříčinili. Do výroční zprávy určitě
nepatří neslušné výrazy. Takový způ-
sob hospodaření s investovanými
finančními prostředky by si u sebe
doma nikdo z nás nedovolil. Je s podi-
vem, co si dovolí státní úředníci, kteří
jsou placeni z daní nás všech. Máme
sice již od státu slíbeny 3 nové vozid-
lové radiostanice, ale podle nás už
měly fungovat před vydáním zákazu
používat ty staré. 

Mám pro vás i několik údajů o čin-
nosti hasičské dechovky. Toto hudební
těleso reprezentuje při svých vystou-
peních nejenom náš sbor, ale i Město
Lysá. Přehled účinkování a akcí je
dlouhý, např.:

3. dubna - účast na 6. mezinárod-
ním maratonu dechovek v Lysé

1. května oslavy otevření nové
hasičské zbrojnice v Sadské

8. května slavnostní položení
věnců při oslavách 60 let od ukončení
2. světové války a odpoledne účinko-
vání zde v hasičské zbrojnici 

10. června 125 let hasičského
sboru v německém Alt Ruppinu

27. srpna Šporkovy oslavy 
11. září - kolonáda Poděbrady
28. října - Den české státnosti Lysá

nad Labem
26. listopadu - rozsvěcení vánoční-

ho stromu Lysá nad Labem
3. prosince - vystoupení na

Konopišti
11. prosince - vánoční koncert

Lysá nad Labem
17. prosince - oslavy 100 let diva-
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dla Pod Palmovkou
24. prosince hraní v domově

důchodců a z věže kostela. 
I když si vloni hudba nepřivezla

žádnou cenu ze zahraničního festivalu,
hraní a akcí měla dostatek. I jim patří
poděkování za práci a především pak
jejich kapelníkovi panu ing. Jiřímu
Fišerovi, který s velkou trpělivostí toto
těleso vede. 

Slyšeli jste, že činností a práce jsme
měli v loňském roce mnoho. Při někte-
rých akcích jsem se opět utvrdil
v poznání, že funkce starosty sboru se
skutečně nazývá od pojmů starat se
a mít starosti. Víme, že Sbor dobrovol-
ných hasičů je sdružení osob, které
svou práci dělají dobrovolně. Srdce
dobrovolníka je nejsilnější zbraní a co
si vezme za své, to dokáže. Je však
třeba si uvědomit, že dobrovolný je jen
vstup do sboru. Jakmile se staneme
jeho členy, vzali jsme si za své plnit
schválené stanovy hasičského sdruže-
ní, úkoly uložené zvolenými zástupci
výboru sboru a v neposlední řadě
povinnosti stanovené zákony pro členy
zásahové jednotky. Někdy jsou to
i úkoly a povinnosti pro někoho nepří-
jemné. Děkuji všem, kteří chápou
správný význam slova dobrovolný
hasič a v uplynulém roce přiložili ruku
k dílu vždy, když bylo potřeba.
Myslím, že v tomto kolektivu je tako-
vých drtivá většina a menšina se to od
nich brzy naučí“. Konec citátu.

Na zprávu starosty Sboru navázalo
vystoupení velitele jednotky Sboru
dobrovolných hasičů tedy tzv. „mok-
rých hasičů“ pana Bc. Miroslava
Konečného. Ten ve svém vystoupení
uvedl několik čísel ze statistiky.
Připomněl, že v roce 2005 jednotka
zasahovala celkem u 51 událostí.
Z toho u 30 požárů, 6 dopravních
nehod, 6 výjezdů na úniky ropných
látek, 7 technických pomocí a 5 pla-
ných poplachů. Při těchto událostech
naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
Škody dosáhly výše 300.000,- Kč.
Uchráněné hodnoty bezmála
500.000,- Kč.

V roce 2005 hasičům přálo štěstí.
Nepostihlo je tolik poruch výjezdové
techniky jako v minulých letech.
Většinu oprav techniky hasiči díky
zručnosti některých řidičů - strojníků
zvládli svépomocí. I když ve zbrojnici
tak někteří trávili spoustu volného
času. Díky jim došlo k ušetření finanč-
ních prostředků. Za ty pak mohlo dojít
k dovybavení dalších členů zásahový-

mi obleky pro
větší bezpeč-
nost u zásahů.
I k nákupu
modernějšího
v y b a v e n í :
v a k u o v ý c h
nosítek, hliní-
kových trha-
cích háků
a žebříků,
seker a rozdě-
lovačů, ale
také nového
věšáku a lavi-
ce do šatny

a sušáku na zásahovou obuv.
V závěru svého vystoupení pan

velitel poděkoval všem za poctivě
odvedenou práci.

Hasiči mají na starost mimo jiné
i výchovu svých nástupců. Pan
Vladimír Juříček, vedoucí kolektivu
mladých hasičů, nás ve svém vystou-
pení seznámil s činností mládeže
v roce 2005. 

Cituji: „V roce 2005 měl oddíl mlá-
deže 22 členů. Ti se pravidelně se
svými vedoucími scházeli každý pátek
od 16.00 do 18.00 hodin v naší hasič-
ské zbrojnici.

V roce 2005 se náš kolektiv 
účastnil celkem 12 akcí. U některých
jsme byli organizátory nebo spolupo-
řadateli.

Nyní k jednotlivým akcím: 23. 4.
2005 jsme byli pozváni od SDH Čelá-
kovice k účasti na Memoriálu Ladi-
slava Bači. Jednalo se o soutěž v po-
žárním útoku. Této soutěže se zúčast-
nilo družstvo starších i mladších žáků.
Starší obsadili 6. místo, mladší 4.
místo.

7. 5. 2005 se v Sadské uskutečnilo
jarní kolo hry Plamen, a to v požárním
útoku a ve štafetách dvojic. Jednalo se
o okresní soutěž a družstvo starších
i mladších obsadilo 7. místo.

21. 5. 2005 se v Byšičkách usku-
tečnil nám dobře známý Závod branné
všestrannosti. Jednalo se již o 4. ročník
soutěže a o 2. ročník soutěže o putov-
ní pohár starosty města Lysá nad
Labem v kategorii mladších žáků. Zde
jsme byli organizátory a spolupořada-
teli. Starší žáci obsadili 1. místo, mlad-
ší obsadili 1. a 3. místo.

4. a 5. 6. 2005 proběhla v areálu
HZS Nymburk druhá část soutěže jar-
ního kola hry Plamen. Zde obsadilo
družstvo starších 8. místo a družstvo
mladších 5. místo.

18. 6. 2005 proběhla v Křečkově
soutěž O putovní pohár sv. Floriána
v požárním útoku a štafetách. Akce se
účastnilo družstvo mladších žáků,
kteří obsadili 2. místo, a družstvo star-
ších, kteří obsadili 3. místo.

2. až 9. 7. 2005 jsme uspořádali pro
naše členy letní tábor, který proběhl
malinko netradičně, a to tak, že jsme
odjeli do Rokytnice nad Jizerou. Zde
jsme byli ubytováni v pěkném penzio-
nu, nikoli ve stanech jako vždy před-
tím. Tuto akci pomohl zajistit pan Petr
Šácha, který se nám také celou dobu
aktivně věnoval. Velké poděkování
patří také panu Antonínu Fialovi, který

se ujal role šefkuchaře a celou dobu se
staral o kuchyň a vaření pro všechny
zúčastněné. Celkem 21 osob včetně
vedoucích.

11. 9. 2005 se na Výstavišti v Lysé
nad Labem uskutečnila akce 4 dny se
záchranáři. Při této příležitosti jsme
byli organizátory a spolupořadateli
společně s okresním sdružením hasičů
v Nymburce a s Výstavištěm Lysá nad
Labem soutěže pro kolektivy mladých
hasičů s názvem Hasičský pětiboj.
Soutěž se uskutečnila na venkovní
ploše Výstaviště a do Lysé se sjelo cel-
kem 19 družstev mladých hasičů.

17. 9. 2005 jsme byli organizátory
a spolupořadateli závodu 3. Lyseckého
okrsku v požárním útoku O putovní
pohár starosty města Milovice pro
kategorii starších žáků. Akce proběhla
na Hakenově stadionu v Milovicích
a jednalo se již o 4. ročník. V kategorii
starších žáků jsme obsadili 1. místo.
V kategorii mladších žáků 2. místo

1. 10. 2005 jsme přijali pozvání od
SDH Lužany na soutěž v požárním
útoku. Jednalo se o Memoriál pana
Fišery. V kategorii mladších jsme si
odvezli trofej za 1. místo a v kategorii
starších žáků jsme obsadili 5. místo

8. 10. 2005 se kolektivy mladých
hasičů sjely do obce Loučeň, kde pro-
běhlo podzimní kolo hry Plamen, a to
v závodu branné všestrannosti, čímž
byl zahájen nový ročník soutěže
2005/2006.

Zde se kolek-
tiv mladších
umístil na 5.
místě a kolektiv
starších na 5. a 9.
místě.

5. 11. 2005
jsme s dětmi nav-
štívili ZOO Li-
berec a Hasičské
muzeum Chras-
tava. Akce se
účastnilo 17 dětí

2. 12. 2005
proběhla v naší
hasičárně tradiční
mikulášská besídka. Celkem bylo pří-
tomno 29 dětí. Mikulášskou besídkou
byl ukončen výcvikový rok 2005 a děti
se opět sejdou 3. března 2006.

Děti za rok 2005 sebraly a odevz-
daly celkem 595 kg starého papíru
a odpracovaly několik hodin na úpravě
naší hasičárny.

Rok 2005 pro mladé hasiče lze
hodnotit jako velmi úspěšný. Děkuji
všem sponzorům a členům z řad SDH,
kteří se podíleli na úspěšném chodu
a při zajištění jednotlivých akcí mla-
dých hasičů.“ Konec citátu.

Po těchto informacích valná hro-
mada pokračovala dalším bodem, a to
předáním věrnostních vyznamenání za
10, 20, 30 i 40 let práce ve Sboru a pře-
dáním malých dárků pro aktivním
členy a přijetím nové členky paní
Marušky Kábrtové. Pak již následova-
la diskuse, usnesení a závěr.

Po ukončení formálního jednání
následovalo posezení s malým pohoš-
těním, během něhož jsme promítli
„filmy pro pamětníky“, například

z pohřbu našeho významného kolegy
pana Havlína v roce 1973, oslav 100.
a 120. výročí založení sboru z roku
1978 a 1998 a ostatní zajímavé záběry
z minulých let. To bylo vzpomínek, že
bylo o čem si povídat. Rozcházeli
jsme se ve večerních hodinách.

Vážení spoluobčané! V souvislosti
s blížícími se komunálními volbami,
tedy s blížícím se koncem volebního
období, bych chtěl jménem dobrovol-
ného hasičského sboru veřejně podě-
kovat vedení města v čele s panem sta-
rostou Houšteckým a místostarostkou
paní Chloupkovou, celé radě města
a zastupitelstvu města za přízeň a pod-
poru, které se nám ze strany města za
jejich funkčního období dostalo. Víme,
že jednou z priorit je zajištění bezpeč-
nosti občanů. Proto město Lysá nad
Labem věnuje každoročně nemalou
finanční částku na provoz hasičského
sboru nejen v Lysé, ale i v Byšičkách
a Dvorcích.

My, hasiči jsme si toho vědomi a na
oplátku poskytujeme a chceme
v budoucnu poskytovat občanům Lysé
nad Labem a okolí službu v podobě
nadstandardního zajištění občanů při
požárech, dopravních nehodách
i jiných mimořádných událostech. A to
nadále dobrovolně, avšak na profesio-
nální úrovni.

Neumíme si představit, že by
mohlo dojít třeba i k útlumu naší čin-

nosti. Potom by zde musel v případě
potřeby zasahovat některý ze vzdále-
nějších hasičských sborů. Občané by
tak jednoduše o tuto službu přišli. Co
by znamenal pozdější příjezd hasičů,
to si každý z nás jistě domyslí sám. Je
to pro nás velmi zavazující, a to nejen
z těchto důvodů, ale i s ohledem na tra-
dice našeho sboru.

Naše činnost je, jak vyplývá z toho-
to článku, rozmanitá a různorodá.
Myslíme si, že se nám naše práce daří,
i když víme, kde nás „ještě tlačí boty“.
Víme také, abychom stačili držet krok
s vývojem, budeme mít v dalších
letech stále co zlepšovat. 

Vážení spoluobčané, závěrem mi
dovolte vyslovit přání, abyste krizová
čísla telefonů 150, popřípadě 112,
měli pouze uložena v pamětích svých
telefonních přístrojů pro případ nouze,
ale abyste na tato čísla nikdy nemuseli
volat!

Za Sbor dobrovolných hasičů
Lysá nad Labem

Jiří Zima, zástupce starosty
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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.

P Ř I P R AV I L I  J S M E  N A  D U B E N

Po 10.4. od 14:00 hod. PLETENÍ POMLÁZKY 
- sraz u vrby u Italského hřbitova. S sebou pentličky, zahradnické nůžky 

nebo nůž. Zdarma.

St 12.4. od 15:00 hod. SETKÁNÍ DVOJČAT A VÍCERČAT

St 12.4. od 15:00 hod. PROBLEMATIKA PÁNEVNÍHO DNA 
- inkontinence u žen všech věkových kategorií, ukázka cviků spojených 

posilováním na overalech a gymbalech. Vhodné pro maminky po porodu.
Přednáší a cviky ukáže fyzioterapeutka Mgr. Karina Janoščová.

Vstupné 30,- Kč.

Pá 14.4. od 10:00 hod. DĚTIČKY, PROTÁHNĚTE RUČIČKY 
- cvičení pro děti od 6 měsíců do 2 let. Cvičení povede paní Bára Nováková.

Vstupné dospělý 20,- Kč, děti zdarma. 

Po 17.4. Zavřeno - Státní svátek

Út 18.4. od 10:00 hod. CVIČENÍ S DĚTMI OD 2 LET 
- s písničkou a říkankou. A nebude chybět ani opičí dráha s klouzačkou a tram-

polínou. Vstupné 20,- Kč za dítě. 

St 19.4. od 9:30 _ OSLAVA 2. NAROZENIN MC MILOVICE 
- odpadá cvičení pro těhotné.

Čt 20.4. od 15:00 hod. VÝCHOVA DĚVČAT, VÝCHOVA CHLAPCŮ aneb
otcové a dcery, matky a synové. Přednáška Mgr. Hájkové, vstupné 40,- Kč. 

Pozor! Od 15:00 hod. herna otevřena pouze pro zájemce o přednášku. 

Čt 20.4. - HOROSKOPY - Jaké mají vlastnosti děti a dospělí narození 
v jednotlivých znameních zvěrokruhu se budete v průběhu několika 

přednášek dozvídat na setkání s Mgr. Věrou Vrbovou. Možná vás zajímá,
proč děti narozené v jedné rodině se stejnými výchovnými postupy, reagují
naprosto odlišně. Silné a slabé stránky jednotlivých znamení lze výchovou

ovlivnit. Soubor přednášek se bude konat pouze v případě, že o ně bude zájem,
proto neváhejte a přijďte. Vstupné 20,- Kč. 

Pá 21.4. od 9.00 hod. - AROMATERAPIE 
- přednáška Magdy Burdové spojená s ukázkami masáží dětí. 

Možnost zakoupení olejů značek Salus a Eoné. Vstupné 40.- Kč.

Čt 27.4. od 14:00 hod. PREZENTACE FINANČNÍHO PORADCE 
- chcete investovat uspořené peníze? Potřebujete hypotéku a nevíte si rady?

Přijďte se poradit. 

Čt 27.4. od 19:30 - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 
- Budeme zdobit trička, malovat stříkat a batikovat. Budeme pracovat také
s modelovací hlínou. Ve volném čase vyrobíme výrobky na prodej v MC.

Uděláme si příjemný večer, něco se naučíme a také přispějeme na 
provoz MC. Vstupné 40,- Kč. Dobrou náladu a tvořivé nápady s sebou. 

Pá 28.4. od 9:00 hod. POSEZENÍ U ČAJÍČKU 
- pro maminky a jejich miminka do 1 roku. Cvičení Báry Novákové 

s dětmi do 1 roku, tanečky s miminky v bříšku i v náručí, papání 
našich miminek. K dispozici porodní asistentka a laktační poradkyně. 

Vstupné 20,- Kč za dospělého. 

MATEŘSKÉ CENTRUM MILOVICE MÁ 
2. NAROZENINY

a zve všechny své kamarády 
VE STŘEDU 19.4. OD 9 HODIN NA NAROZENINOVOU PÁRTY

Co všechno uvidíte a zažijete?
v 9:30 Divadýlko „O panence, která tence plakala“

v 11:00 Slavnostní rozkrojení dortu
ve 14:00 Výtvarka - výroba berušek a soutěž v hledání berušek

v 16:00 Bublinková show
Přijďte a buďte s námi celý den. 

K dispozici je mikrovlná trouba na ohřev jídla.

26. - 27. května 2006 - Nymburk, městský park Pod hradbami

Záštitu převzali:
- místopředseda Senátu Parlamentu ČR MVDr. Jiří Liška,
- starosta města Nymburka a člen Rady Středočeského kraje pan Ladislav Kutík.
- statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje Mgr. Josef Vacek

Mediální partnerství:
- TV PORT
- Nymburský deník

Letošní celostátní motto: „BÁJ(EČ)NÝ DĚTSKÝ SVĚT“
Poprvé letos se chystá Bambiriáda i v Nymburce. Tato největší tuzemská pre-

zentační akce dětských a mládežnických sdružení a center volného času
Bambiriáda 2006, pořádaná Českou radou dětí a mládeže, otevře brány
„Báječného dětského světa“ ve 26 městech ČR, konkrétně pod nymburskými
hradbami v pátek a sobotu 26. a 27. května. 

Už nyní se můžete těšit na moderátora ČT Aleše Juchelku, kterého znáte
z pořadu Medúza a který se ujme po oba dny mikrofonu na nymburském pódiu. 

Co všechno se zatím chystá?
- vojenské ležení z poloviny 15. století s ukázkami použití zbraní,
- terapeutická trampolína,
- raftové čluny,
- tee-pee,
- možnost jízdy na dvoukole,
- kontaktní zvířata,
- bludiště a mnoho dalších ukázek toho, co je možné ve volném čase dělat.

Vše bude připraveno i pro děti se zrakovým postižením!

Aktuální informace Vám budou přinášet reportéři a novináři z řad dětí a mládeže.

Kdo se stará o to, aby vše proběhlo co nejlépe?
Skautská střediska Krahujec, Cefeus a Modrá flotila,
o.s. Polabské ekocentrum ČSOP,
o.s. Vítej, maminko!,
TJ Sokol,
Klub dobré zprávy Lysá nad Labem, o.s. Přístav z Poděbrad a mnoho dalších dob-
rovolníků. 

Oslovili jsme 90 obecních a městských úřadů okresu Nymburk s prosbou
o pomoc s vyhledáním možných dalších sdružení pracujících s dětmi a mládeží,
129 MŠ, ZŠ a SŠ a 15 dalších o.s. a jiných organizací.

K dnešnímu dni je přihlášeno již 18 sdružení, spolků, DDM a jiných organi-
zací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase z (bývalého) okresu Nymburk,
ale nechybí ani Čelákovice, Český Brod či Kolín. 

Připojujeme přihlášku pro další, kdo by rádi svou činnost na Bambiriádě
v Nymburce aktivně prezentovali. Prosíme o její vyplnění (do 28.2.) a zaslání na
adresu Markéta Literová, Vodárenská 131, Nymburk, 288 02.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a hodně se na Bambiriádu těšíme!
Štáb Bambiriády Nymburk 2006

Hledáme místní sponzory Bambiriády, za finanční či jinou pomoc
nabízíme:
- Umístění loga partnera na tiskové konferenci v polovině května

a v tiskových materiálech, které zde dostanou novináři.
- Umístění loga partnera (vč. aktivního odkazu) po dobu 2 měsíců na

internetové stránce věnované regionální Bambiriádě.
- Umístění loga sponzora po celou dobu konání v prostoru akce (part-

ner si dodá vlastní logo - desku či reklamní plachtu). Umístění loga je
mimo hlavní pódium (zde jsou jen celostátní partneři).

- Distribuce informací prostřednictvím letáku (příp. propagačních
předmětů) při konání akce v informačním stanu.

- Verbální poděkování moderátorem v průběhu akce.
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30. dubna zase vzplanou ve
všech koutech naší země ohně.
V této noci, u nás filipojakubské,
u Němců noci Valpuřiny se budou
„pálit čarodějnice“. Kde se tu
vzaly a proč ?

Spolu s jinými svátky, které si
církev přizpůsobila ke své víře,
pochází tento zvyk od předkřes-

ťanských obřadů oslavy jara. Toho
dne hořely a hoří hranice na
ochranu proti čárům, kouzlům
a rejdům čarodějnic, které v tuto
magickou noc pořádají svůj sabat.

Jaro je počátkem nového života
a oheň jej očišťuje od všeho zlého.
Bude tomu tak i letos ?

Jana Křížová

Keltské tradiceZástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Duben 2006
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

Po 3.4. MUDr. Čerňanská

Út 4.4. MUDr. Matasová

St 5.4. MUDr. Chocholová

Čt 6.4. MUDr. Pokorná

Pá 7.4. MUDr. Chocholová

So 8.4. MUDr. Čerňanská

Ne 9.4. MUDr. Pokorná

Po 10.4. MUDr. Čerňanská

Út 11.4. MUDr. Matasová

St 12.4. MUDr. Chocholová

Čt 13.4. MUDr. Pokorná

Pá 14.4. MUDr. Čerňanská

So 15.4. MUDr. Matasová

Ne 16.4. MUDr. Matasová

Po 17.4. MUDr. Čerňanská

Út 18.4. MUDr. Matasová

St 19.4. MUDr. Chocholová

Čt 20.4. MUDr. Pokorná

Pá 21.4. MUDr. Matasová

So 22.4. MUDr. Pokorná

Ne 23.4. MUDr. Čerňanská

Po 24.4. MUDr. Čerňanská

Út 25.4. MUDr. Matasová

St 26.4. MUDr. Chocholová

Čt 27.4. MUDr. Pokorná

Pá 28.4. MUDr. Pokorná

So 29.4. MUDr. Chocholová

Ne 30.4. MUDr. Chocholová

Co mě trápí ?
Město nechalo zbourat Frutu.

Zmizel tak nenávratně objekt,
který patřil k historii města. Kdysi
panský pivovar v majetku knížete
Rudolfa Kinského byl od roku
1905 spravován sládkem Janem
Slunečkem. Ten ho také po 25 leté
správě odkoupil a zmodernizoval.
Parostrojní pivovar, jak hrdě hlá-
sala dobová reklama, zásoboval
dokonce město po určitou dobu
jednosměrným 120 voltovým
proudem. (Fr. Borský - Lysá nad
Labem).

V roce 1949 byl pivovar zná-
rodněn a Středočeská Fruta zde
zřídila konzervárnu zeleniny. Rok
1970 přinesl technologickou pře-
stavbu, která zaručovala v sezoně
práci 80 zaměstnancům. Změna
režimu a zejména odchod okupač-
ních vojsk z Milovic znamenal
úpadek a neodvratný konec výro-
by. Po, dodneška ne zcela objasně-
ných předcházejících finančních
transakcích, odkoupilo v roce
1997 pustnoucí výrobnu s pozem-
kem přes 10 000 m2 město za 6,5

mil. Kč. Dnešní reálná cena
samotného pozemku je kolem 15
mil. Kč, ideální hodnota pro
budoucí potřeby města ještě
násobně větší.

Ne všichni tehdy koupi schva-
lovali. Úmysl tehdejšího vedení
města byl však jasný. Bylo třeba
zajistit, aby tento perspektivní
pozemek nepřešel do rukou spe-
kulantů, neboť vedení města zde
počítalo s vybudováním občanské
vybavenosti, s kulturním nebo
sportovním polyfunkčním cent-
rem. Umístění pozemku uprostřed
města s dostatečným prostorem
pro zamýšlenou výstavbu, s dos-
tupností všech potřebných inže-
nýrských sítí i místem pro parko-
viště, je jedinečné a bylo by vel-
kým hříchem záměr znehodnotit
neuváženou zástavbou.

Město nepotřebuje ani tak nutně
další prodejny, provozovny nebo
obytné domy v tomto významném
prostoru, ale reprezentativní spole-
čenský sál, vhodnou sportovní
halu, případně bazén nebo kluziš-

tě. Koncerty, divadelní představe-
ní, taneční a další společenské
akce se dnes pořádají buď ve stu-
deném kostele, přeplněném kině,
nebo akusticky nevyhovující hale
výstaviště. Stejné je to i s možnos-
tí si zabruslit, zaplavat či pořádat
halová sportovní utkání. Za tím
vším musí dnes obyvatelé města
jezdit jinam. Ano, v současnosti na
podobný „přepych“ peníze nejsou,
ale v budoucnosti určitě budou !
Pokud se však místa lehkovážně
vzdáme a necháme ho zaplevelit
nevhodnými objekty, těžko bude-
me v budoucnosti hledat adekvátní
náhradu.

Názor na uvedené využití loka-
lity není nový. Již před více než 30
lety byl zpracován návrh na pře-
měnu pozemku na kulturní a spo-
lečenský areál. Dnes je tato vize
ještě aktuálnější. Lze očekávat, že
město nadále poroste. Mluví pro
to blízkost Prahy a velmi dobré
vlakové a silniční spojení. Po
dobudování obchvatu dojde zajisté
i ke zklidnění provozu v přilehlé

Jedličkově ulici.
Jak by se mělo tedy postupovat

v budoucnosti? Celý pozemek je
třeba vyrovnat a vyčistit, aby mohl
sloužit například jako dočasné par-
koviště. To by přinášelo městu
finanční prostředky a vedlo by
k odstranění nevhodného parková-
ní na Husově náměstí a v Masa-
rykově ulici. Současně je třeba
s dlouhodobou perspektivou sta-
novit priority rozvoje města, jeho
kulturní, společenské, případně
i sportovní potřeby. To nemůže být
zakázka pouze pro architekta, ale
musí se na řešení podílet více pro-
fesní tým, a to je dlouhodobá zále-
žitost. Řešení nelze uspěchat ani
podřídit momentálním finančním
potřebám. Rovněž je třeba uvažo-
vat o účelné začlenění sousední
„Slunečkovy zahrady“. Všechno
chce svůj čas. Unáhlený spěch
může přivodit nenapravitelné
škody pro město. S tím máme již
své zkušenosti.

Václav Mrkvička,
občanské sdružení Lyský region

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
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Město Lysá nad Labem - seznam pej-
sků, kteří čekají na svého nového
pána

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

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

Německý ovčák - č. 10
- pes, 4 roky, barva černá s pálením,

ostřejší pejsek, vhodný k hlídání
objektu

Německý ovčák - č. 13
- pes, 6 roků, barva černá, vhodný do

rodiny 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 obča-
nům, kteří projeví zájem o naše opuš-
těné pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Myslivci hodnotili
Výroční členská schůze

Mysliveckého sdružení Lysá nad
Labem „DOUBRAVA“ se konala
18. února 2006 za přítomnosti
pana Václava Houšteckého, sta-
rosty našeho města, zástupců
honebního společenstva a zás-
tupců sousedního Mysliveckého
sdružení „RAŠTICE“ Stará Ly-
sá. Byla hodnocena práce mys-
livců za uplynulý rok.

Dnešní myslivecká činnost je
velice náročná na volný čas
a v průběhu celého roku je mnoho
různorodé práce v honitbě.

Pokračovali jsme v dalším
obdělání políček pro zvěř, která
mají význam hlavně v zimním
období jako přirozená potrava
pro zvěř. Letošní zima byla veli-
ce náročná na přikrmování zvěře.
Muselo být zajištěno 18 balíků
vojtěšky, 800 kg ječmen - oves,
30 pytlů kukuřice, zajištěné sbě-
rem po sklizni, různý další odpad
pšenice a kamenná sůl. Každý
myslivec musí do svých přiděle-
ných zásypů a krmelců neustále
doplňovat krmivo, aby zvěř byla
v dobrém kondičním stavu.
Zásypy ve velkém počtu navště-
vuje i zpěvné ptactvo.

Výroční členská schůze se
zabývala i otázkou docílit zlepše-
ní stavů drobné zvěře, to je
koroptví, bažantů a zajíců.
V roce 2005 podle docílených
výsledků došlo ke znatelnému
zlepšení stavů zajíců a bažantů
v honitbě. V tomto roce za při-
spění honebního společenstva
jsme zakoupili 6 ks živých zajíců
k osvěžení krve a chovu zajíců.

Černá zvěř - divoké prase se
do naší honitby dostává jako zvěř
přebíhavá, a to z honitby Vojen-

ských lesů Mladá - Milovice
a v průběhu roku se hlavně sdru-
žuje v plodinách slunečnice
a kukuřice, kde působí nadměrné
škody zemědělcům. V průběhu
roku i několik kusů černé zvěře
ulovíme, jak dokazuje snímek.

Myslivci ve spolupráci s ho-
nebním společenstvem zabezpe-
čují zlepšení životního prostředí
v okolí našeho města. Je nám
velice smutno při pohledu na
nově založené divoké skládky
nejen různých odpadků, ale
i vyřazených praček, ledniček,
televizorů a dalších věcí, které do
přírody vůbec nepatří. V roce
2005 provedli myslivci očistu
lesního úseku „Vinička“, kde
jsme odvezli ledničky, sporák,
gauč a jiné odpady z lesa. V sou-
časné době hlavně v úseku honit-
by dolní „Vinička“ jsou odhoze-
né igelitové pytle různého odpa-
du, autobaterie atd. přímo
u krmelců pro zvěř. 

Někteří občané si pletou les se
smetištěm a vůbec nemají svědo-
mí, jak poškozují přírodu!

V našem příspěvku jsme ve
zkratce naznačili, co dnešní mys-
livecká činnost obnáší. Samotný
lov zvěře je až to poslední, co je
dáno myslivci jako odměna za
celoroční vykonanou práci v pří-
rodě. Při dnešních stavech zvěře
je tento lov jako regulační
a výběrový z chovatelského hle-
diska. Věříme, že zvýšenou
aktivní prací dosáhneme do
budoucna ještě lepších výsledků
ve stavech zvěře. Doufáme ve
zlepšení situace v čistotě přírody
za spolupráce všech občanů
našeho města.

Josef Sajfrt

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
AKVARISTIKA

SKALKOVÉ A OKRASNÉ KVĚTINY
SUKULENTY

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

Duben čeká za dveřmi …
Potřebujete jarní sadbu zeleniny, květin (muškáty), 

skalniček aj.? Jsme na Vás připraveni!
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Tel.:  774 819 001, 608 481 800
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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

KVALITNÍ VÝPOÈETNÍ 
A DIGITÁLNÍ TECHNIKA

http://obchod.jpc.cz

GEOFOT, spol. s r.o.
- VEŠKERÉ GEODETICKÉ PRÁCE

- GEOMETRICKÉ PLÁNY 
- VYTYČOVÁNÍ POZEMKŮ

Stará Lysá 141, PSČ 289 26
e-mail: geofot@lysa.cz

Tel.: 774 331 760, 608 258 663, 325 552 420
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Olga Novotná
Šafaříkova ul., Lysá nad Labem (u výstaviště)

Tel.: 325 552 297

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY:
Po 13.00 - 17.30 hod.

Út - Pá 7.30 - 12.00 hod., 13.30 - 17.30 hod.
So 7.30 - 11.30 hod.

ZAHRÁDKÁŘ - BARVY
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.

PRAVIDELNÉ AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA MILOVICE

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.

Dětské šibřinky
V sobotu 25.

února uspořádal So-
kol dětské šibřinky.

Začaly ve 14 hodin v místní soko-
lovně. Účast byla hojná a to od
batolat po starší žactvo. Všechny
děti přišly v nejrůznějších mas-
kách. Šibřinky zahájily mažoretky
z Nymburka pod vedením Petry
Jůzové. Potom následovala po-
hádka O dvanácti měsíčkách, kte-
rou sehráli cvičitelé a cvičitelky
za pomoci mladší žákyně Lenky
Křivánkové a dorostenky Terezy
Brantové. Pohádku dětem vyprá-
věl starosta naší Jednoty Jaroslav
Denemark. Po pohádce si děti
zatančily spolu s dvanácti měsíč-

ky a potom následovaly různé
soutěže. Největší úspěch mělo
přetahování lanem, kdy si děti
mohly změřit síly se sokolskými
cvičiteli. Soutěže se střídaly
s tanečky všeho druhu. Celou akci
vtipně moderovala Lenka Sou-
kupová. Šibřinky zakončila pře-
hlídka všech masek. Každá z nich
byla samozřejmě ta nejkrásnější,
a tak se porota rozhodla odměnit
všechny masky čokoládovou
medailí. Rodiče i děti byli spoko-
jeni, a poté, co odešli, zůstal nám
v tělocvičně dobrý pocit z příjem-
ně stráveného odpoledne.

Za všechny cvičitele 
Jitka Brantová

TJ SOKOL LYSÁ N. L.
Cvičení žen 2006

Pondělí 19,00 - 20,30 Pokročilé 
cv. Hana Houžvičková 
(instruktorka aerobiku, mezinárodní certifi-
kát FISAF, III. Tř. rytmické gymnastiky a I.
Tř. aerobiku)
Pobyty se cvičením u moře i tuzemské.

Step aerobik: 23.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 26.6.,
Bodystyling: 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6.,

Mix aerobik: 2.1., 16.1., 30.1.,6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 1.5.,
15.5., 29.5., 12.6., 19.6.,

Úterý 18,00 - 19,00 AEROBIK PRO "NÁCTILETÉ"
cv. Štěpánka Machová
Aerobně - taneční cvičení pro holčičky.

Úterý 19,00 - 20,00 Středně pokroč. 
od 7.3.06 cv. Veronika Šimková

P - vlase, Aerobik mix, Bodystyling, Step

Úterý 20,15 - 21,15 Nácvik sletových skladeb
cv. Horčičková M.

Středa 19,00 - 20,15 Mírně pokročilé 
cv. Petra Jůzová
Aerobik mix, Bodystyling, Step aerobik

Čtvrtek 19,00 - 20,00 Zdravotní cvič.
od 9.3.06 cv. Jana Bäumeltová

(učitelka TV na základní škole )
Zdravotně - rehabilitační cvičení v poma-
lém tempu vhodné pro každou věkovou
skupinu.

Vstupné jednorázové: 30Kč
Členky TJ SOKOL: 700 Kč/rok, (možnost cvičení 5x týdně!!!)

K dispozici mikroport, podložky, posilovací gumičky, činky,
overbaly.

Nově vybudována klimatizace !!!
Nové cvičenky, prosím přihlaste  se před cvičením u cvičitelky!

Bližší informace a přihlášky u cvičitelek na jednotl. lekcích,
na tel. 721 658 766 cv. Houžvičková (večer)

w w w . s o k o l _ l y s a . c z


