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V dnešním čísle
najdete:

•   Kamerový systém - str. 3

•   Plán čistoty města - str. 4

•   Záchranná služba v Lysé - str. 5

•   Zápisy do 1. tříd - str. 6

•   Památkové bohatství - str. 9

Pranostiky
•   Roste-li v lednu tráva, 

neúroda se očekává.
•   Jak vysoko v zimě leží 

sníh, tak vysoko tráva 
poroste.

•   Když v lednu hřímá,
přijde ještě tuhá zima.

•   Zima měkká a deštivá 
nemoci jen rosívá.

•   Na Hromnice zima
s jarem potkají se.

•   Leden-li ve dne svítí,
v noci pálí.

AB96

Pf 2005
Vážení čtenáři,

děkujeme Vám za 
přízeň v r. 2004 a do 
roku 2005 přejeme 
dobré zdraví, hodně 
spokojenosti, poho-
dy, úspěchů a štěstí. 
  redakce

„A přece každého dne 
byl svět trochu lepší než 
včerejšek, i když lidi děla-
jí psí kusy, aby tomu tak 
nebylo.“ /Werrich/

přijměte prosím ode mne a všech 
pracovníků městského úřadu na 
prahu roku 2005 co nejsrdečnější 
pozdrav a přání všeho nejlepšího, 
zejména zdraví stěstí a spokoje-
nosti. Ať Vás celý rok provází ob-
čanská snášenlivost, vzájemná úcta, 
spoluúčast při ochraně všech statků 
vytvořených našimi předky i námi
a dodržování čistoty a pořádku.

Pro rok 2005 byl ZM odsou-
hlasen rozpočet, 
který zabezpečuje 
především služby 
obyvatelstvu, kte-
ré jsou finančně 
velice náročné. 
Jsou to zejména 
platby k zajištění 
administrativních 
činností a školství, 
(na které dostá-
váme finanční 
dotace od státu 
prostřednictvím 
KÚ). Dále jsou to 
finanční prostřed-
ky , které platíme 
z peněz města na 
zajištění úklidů
a údržby veřejných pozemků města, 
naší bezpečnosti tj. Městská policie 
a Hasiči. Samozřejmě jsou z našich 
prostředků zajišťovány opravy
a údržba komunikací, chodníků 
veřejné zeleně a osvětlení. 

Investice tj. zřizování vodo-
vodů, kanalizací, komunikací
a osvětlení platí město ze svých 
prostředků získaných daňový-
mi poplatky od svých občanů
a dále pak finančními prostředky zís-
kanými prodejem městských nemo-

vitostí a pozemků. V roce 2004 byly 
prodány i akcie, které přinesly měs-
tu velké finanční prostředky, z nichž 
se pořídila zejména rekonstrukce 
ulice Poděbradova (téměř 12 mil.Kč 
město a 33 mil. Kč KÚ). Touto re-
konstrukcí byla získána nejen velmi 
pěkná vstupní brána do města, ale 
pro občany žijící v této oblasti
i klid pohoda a čistota.

Jak jistě víte, možnost pro-

dejů čehokoliv je možný pouze 
do té doby pokud majetek je. Již
v minulém roce jsme zajišťovali 
podmínky pro prodej několika po-
zemků na stavbu rodinných domků, 
který se uskuteční až v roce 2005. 
Finanční prostředky z těchto příjmů 
jsou v rozpočtu zahrnuty do investic 
kanalizace, vodovody, komunikace 
a další investice. Pracovníci města 
se snaží pro část dalších investic 
zajistit finanční prostředky spo-
luúčastí dotací z prostředků státu

a EU, zatím však žádnou nemáme 
potvrzenou. 

Chci se ještě zmínit o výrazné
a důležité investici v roce 2004, což 
bylo zajištění pitné vody pro město 
v částce řádově 13 mil. Kč, z čehož 
jsme obdrželi státní dotaci 3,8 mil. 
Kč. Bylo provedeno posílení pra-
meniště o jednu studnu cca 160 m 
hlubokou s kvalitní vodou a zřízení 
moderní úpravny vody. Město je 

zajištěno dostateč-
ným množstvím 
kvalitní vody.

Již od minulého 
roku se zabýváme 
řešením parkoviš-
tě v přednádraž-
ním prostoru a to 
na lyské i litolské 
straně. Jednáme 
zatím úspěšně s 
ČD o možnosti 
převodu pozemků.

Nechali jsme 
zpracovat pro-
jektovou doku-
mentaci na nový 
domov důchodců 
„Dům seniorů“ a 

spolupracujeme s KÚ na zajištění 
výstavby.

Našim tichým přáním je výstavba 
sportovní haly pro všechny míčové 
hry s hledištěm pro 400 osob, na níž 
zatím hledáme cestu k finančním 
prostředkům. 

Samozřejmě čekáme na zahájení 
stavby obchvatu. Zde se v současné 
době řeší odvolání - věříme, že zví-
tězí rozum.

S pozdravem
Václav Houštecký, starosta města

Vážení spoluobčané,

Pojďte s námi na výstavu
Dne 21.12.2004 byla v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze na Betlémském náměstí zahájena 

výstava Emil Králíček, zapomenutý mistr secese a kubismu.  Seznamuje návštěvníky s po-
zoruhodným dílem tohoto architekta, který mimo domu v Karmelitské ulici, domu Diamant ve 
Spálené ulici či interiéru husitské kaple na Žižkově projektoval i nám dobře známou cukrovar-
skou vilu v Litoli. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 10. 00 - 18. 00 hod a potrvá do 
13.2.2005.  Je vydán 190ti stránkový katalog.

Protože se  dotýká i architektonického bohatství našeho města, rozhodli jsme se uspořádat dne 
29.1.2005 (sobota) pro zájemce výlet na výstavu. Sraz účastníků bude v 8. 55 hod u pokladny 
na nádraží v Lysé nad Labem. Po zhlédnutí výstavy je program volný.

Městská knihovna
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   V průběhu prosince  se konala 
2 řádná a 2 mimořádná jednání  
rady, 1 pracovní schůzka zastupi-
telstva a 1 zasedání zastupitelstva. 
Jak jsem slíbil posledně, uvádím
i jednání rady města z 29.11.2004. 
Vzhledem k četnosti a  rozsahu se 
opět zaměřím jen na nejdůležitější 
body.

23.jednání rady města se ko-
nalo 29.11.2004. Po úvodu byl na 
programu návrh rozpočtu na rok 
2005. První návrh byl jako vždy 
„soupisem zbožných přání“ a poté 
následuje škrtání položek. Výsled-
kem byl předložený návrh s celko-
vým objemem 172 mil.Kč, z toho 
vlastní příjmy tvoří 88 mil.Kč
a účelové dotace 84 mil.Kč. Oproti 
minulosti výrazně klesají vlastní 
kapitálové příjmy, takže na in-
vestice zbývá v roce 2005 částka 
12,4 mil.Kč. O návrhu bude jednat 
zastupitelstvo na pracovní schůzce 
za dva dny.

Po prvním dlouhém bodu se 
pokračovalo rychleji. Blíží se 
Vánoce, a tak následující část při-
pomínala nadílku. Závěrem února 
2005 se bude na Výstavišti konat 
turnaj v pétangue a město přispěje 
částkou 3 500 Kč. Na žákovská 
vystoupení ZUŠ bude věnováno
6 tis.Kč, dechovka dostane
4 tis.Kč na vánoční koncert. Vy-
stupovat budou  i umělci z Prahy 
a učitelé ZUŠ, na obě akce bude 
věnováno 8 tis.Kč. Pan Miroslav 
Břeský připravuje vydání knihy
o historii zámečku Bon Repos. Rada 
schválila příspěvek ve výši 5 tis. Kč. 
Pokud kniha nevyjde do konce roku 
2005, příspěvek poputuje zpět do 
městské pokladny. K reprezentaci 
města by měla přispět i publikace 
Středočeský kraj, kde na 1/2 strán-
ce budou představeny kulturní a 
přírodní krásy města. Náklady jsou 
téměř 17 tis.Kč.

V dalším bodu se jednalo o roz-
počtu školního stravování Eurest 
na rok 2005. Radní požadují, aby 
náklady hrazené městem zůstaly na 
2 mil.Kč jako v roce minulém. 

Pozorní čtenáři si všimli změny 
v tiráži Listů. Rada vzala na vě-
domí rezignaci p.MVDr.Matušiny 
z funkce předsedy a člena redakční 
rady Listů  z  důvodu pracovního 
vytížení a odvolala ho. 

Úklid zdravotního střediska za-
jišťuje firma JABOK p.Oubrechta 
z Milovic. V dalším bodu rada 
schválila prodloužení smlouvy o 
úklidu na dobu neurčitou, výpověd-
ní lhůta je tříměsíční. Město i firma 
jsou plátci DPH, takže ke změně 
ceny nedochází .

Blok 4 bodů se týkal bytových 
záležitostí. Podstatně více vzru-
chu přineslo projednání místního 

poplatku „za popelnice“ pro rok 
2005. Vzhledem k nárůstu cen 
služeb na odvoz, třídění a likvidaci 
odpadů navrhl odbor správy majet-
ku základní poplatek ve výši 420 
Kč/osobu.  Rada odsouhlasila 400 
Kč se zachováním slevy 60 Kč pro 
děti a seniory nad 70 let. I tak město 
bude dotovat každému obyvateli 
zhruba  300 Kč za rok, aby město 
nebylo zavaleno odpadky.

Posledním čtenářsky zajímavým 
bodem byla zpráva o možném 
získání dotace ze Státního fon-
du životního prostředí ČR. Ze 
čtyř navržených akcí doporučila 
rada požádat o dotaci na 2 loka-
lity: Dobrovského sady v Litoli
a Zámecké stromořadí.

Po projednání zápisů z kont-
rolního výboru a kulturní komise 
se v diskusi upřesnila mj. podoba 
listopadových Listů, resp. částí 
týkajících se obchvatu. Krátce 
před desátou pan starosta jednání 
ukončil.

Dva dny poté, dne 1.12.2004 se 
konala pracovní schůzka zastupi-
telů, konaná bez přítomnosti veřej-
nosti. Na pořadu byl jediný bod, a to 
projednání návrhu rozpočtu na rok 
2005. Chci pochválit pečlivou pří-
pravu jednání, kdy pan starosta po-
drobně vysvětlil důvody, které ved-
ly k návrhu rozpočtu v redukované 
podobě. Pro rok 2005 bude platit 
přírůstková metoda. K základnímu 
rozpočtu se budou  přidávat dotace 
tak, jak se bude dařit je získávat. 
Druhá pochvala patří finančnímu 
výboru, který předal podrobnou 
zprávu a návrhy. A ta třetí patří za-
stupitelům za pečlivé prostudování 
a další náměty. Vše bude zahrnuto 
do konečné verze rozpočtu 2005. 
Výsledkem byl hladký průběh jed-
nání a konec před půl devátou.

Poté se ještě v krátkosti konalo 
4.mimořádné jednání rady města. 
I zde byl pouze jediný bod progra-
mu – hodnocení vedoucích odborů. 
V letošním roce šlo o novinku, která 
se od roku 2005 zahrne do plánu 
práce na městském úřadu.

24.jednání rady města se ko-
nalo 8.12.2004, netradičně to byla 
středa. Úvodních sedm bodů patřilo 
pozemkovým a majetkovým záleži-
tostem. Čtenářsky zajímavý z  nich 
byl podnikatelský záměr na využití 
dílny bývalých TS, kde by po rekon-
strukci měl nabízet služby „kosme-
tický salon osobních automobilů“.

Další bod se týkal vyčištění 
parcel pro budoucí stavebníky v lo-
kalitě Třešňovka. Rada schválila 
jako dodavatele firmu Prolys, která 
nabídla nejnižší cenu a okamžité vy-
trhání kořenů pokácených třešní.

Následující dva body se týkaly 
odpadového hospodářství. Firma 
Rethmann-Jeřala požádala o drobné 
navýšení cen za svozy velkých kon-
tejnerů a práce spojené s údržbou 
zeleně. V zásadě jde o haléřové 
zaokrouhlení, kde rada neměla 
námitek. Cena za štěpkování musí 
zůstat zachována, stejně tak cena za 
kontejnery. Poté se opět rozvinula 
diskuse o poplatku „za popelnice“. 
Odbor správy majetku se obává, že 
návrh na týdenní frekvenci vyváže-
ní popelnic v letních měsících zatíží 
rozpočet města více než 540 tis.Kč. 
Nicméně radní potvrdili schválenou 
vyhlášku. Odbor však musí během 
I.čtvrtletí celou věc projednat s fir-
mou R+J a předložit zastupitelstvu 
finančně podložený návrh na pří-
padnou úpravu. 

V jedenáctém bodu se jednalo 
o rekonstrukci elektroinstalace 
v městském domě č.p.253 Na Fran-
tišku. Dodavatel, firma Flash-elekt-
ro, práci dokončí do 30.4.2005. Část 
nákladů ve výši 211 tis.Kč se uhradí 
v roce 2004, zbývajících 38 tis.Kč 
pak z rozpočtu 2005.

Odbor vnitřních věcí předložil 
návrh termínů na jednání rady
a zastupitelstva města v I.pololetí 
2005 a dále program zastupitelstva 
15.12.2004. Obé schváleno bez 
připomínek.

Rada schválila i změny v obsa-
zení finančního výboru a stavební 
komise. Z FV na vlastní žádost 
odchází p. Jaroslav Skuhrovec. Na-
hradí ho Ing.Miloslav Škoch, který 
přejde ze stavební komise a na uvol-
něné místo je jmenován Ing.Michal 
Škoch (syn).

Poté se projednávala konečná 
varianta rozpočtu 2005, než bude 
předložena ZM. Největší změnou je 
vyvedení částky 37,9 mil.Kč (dota-
ce na mzdy školám a učební pomůc-
ky) mimo rozpočet města, protože 
uvedenou sumu bude zasílat přímo 
Krajský úřad školám. Tím se rozpoč-
tové příjmy dostaly na částku 133,4 
mil. Kč, z toho vlastní příjmy 87 
mil.Kč a dotace 46,4 mil.Kč. Část-
ka na investice zůstává na hodnotě
12 mil.Kč. Pan starosta konstatoval, 
že úpravy návrhu rozpočtu 2005 
byly provedeny na základě připomí-
nek z pracovní schůzky zastupitelů 
1.12.2004. Rada schválila, že takto 
postavený rozpočet může být před-
ložen ZM.

U peněz ještě zůstaneme. Rada 
schválila poslední návrh úprav roz-
počtu 2004. Hlavním důvodem je 
účtování DPH od 1.10.2004. V zá-
sadě se objem rozpočtu nezmění, ale 
vybraná DPH se objeví ve vedlejší 
hospodářské činnosti pro odvod fi-
nančnímu úřadu v lednu 2005. Další 
změna se týká členského příspěvku 

na činnost Mikroregionu Polabí, 
kde je stanovami určena částka 20 
Kč/obyvatele, tj.pro město necelých 
170 tis.Kč.

Jedním z posledních bodů byl
i výběr architekta pro projektovou 
dokumentaci na inženýrské sítě
a komunikace v Třešňovce. Doku-
mentaci ke stavebnímu povolení 
provede Ing.arch Pavel Koubek 
z Prahy 2, na výstavbu veřejného 
osvětlení p.Jaroslav Prejza, Elektro-
-projekce, ze Sadské.

Posledním jednacím bodem bylo 
projednání zápisu z finančního vý-
boru. Po krátké diskusi pan starosta 
ukončil jednání ve velmi přijatel-
ném čase o deváté večerní.

5.mimořádné jednání rady 
města se konalo 15.12. 2004, 
krátce před zastupitelstvem. 
Důvodem bylo projednání
a schválení Programu prevence 
kriminality na místní úrovni v rámci 
akce Partnerství 2005, vyhlášené 
Ministerstvem vnitra ČR. Program 
musí být projednán a schválen 
před předložením na MV, kdy je 
stanoven termín 21.1.2005. Příští 
zastupitelstvo je až 16.2.2005, tak 
proto ten spěch. V parlamentu se 
říká „stav legislativní nouze“.

8.zasedání zastupitelstva 
města, poslední v roce 2004, se 
konalo 15.12. Po úvodní volbě 
ověřovatelů zápisu a návrhové 
komise byl program doplněn
o výše zmíněný Program preven-
ce kriminality. Poté pan starosta 
odstartoval  první jednací bod
a vše šlo jako po másle. Zastupitelé 
schválili návrh smlouvy o zřízení 
věcného břemene – volný průchod 
a průjezd po nové komunikaci
u Penny Marketu. Ve stejně rych-
lém tempu byl schválen dodatek 
ke zřizovacím listinám MŠ Dráček 
a Čtyřlístek, jímž se umožňuje 
zaměstnancům, případně dalším 
osobám, využívat stravování ve 
školkách. Je to formální důsledek 
nového školského zákona, jehož 
účinnost nastává 1.1.2005. Krátkou 
diskusi vyvolaly již výše zmíněné 
změny ve finančním výboru a sta-
vební komisi, ale nový člen FV pan 
Ing.Miloslav Škoch byl schválen. 

Schválení úpravy rozpočtu 
2004 proběhlo rovněž hladce. 
První větší diskusi vyvolal pátý 
bod, a sice pravidla pro prodej
a výkup pozemků v katastrálním 
území města. Materiál vznikl ve 
spolupráci městského právníka
a odboru správy majetku. Přihlíželo 
se k cenám pozemků v okolí, např. 
v Milovicích, Českém Brodu, Be-
nátkách n.J. Návrh stanoví 3 zóny a 
4 druhy pozemků podle vybavenosti 
sítěmi. Pokračováni na straně 3

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Přistavování kontejnerů od měsíce března 2005
( podrobný přehled)

Den místo přistavení/kont. čas roz- čas
  vozu svozu
1.sobota: ul.Čechova  1xTDO, 1xBIO 7:00 hod 10:00 hod
5.3.05 Sídliště  1xTDO,  1xBIO 7:30 hod 10:45 hod
 Kačín  1xTDO, 1xBIO 8:00 hod 11:30 hod
 Na Mlíčníku  1xTDO,1xBIO 8:30 hod 12:15 hod
 Litol K Borku  1xTDO,  1xBIO 9:00 hod 13:00 hod
 u Cukr. vlečky 1xTDO,  1xBIO 9:30 hod 14:00 hod
3.sobota: u Cuk. vlečky  1xTDO, 1xBIO 7:00 hod 10:00 hod 
19.3.05 Dvorce 1xTDO, 1xBIO 7:30 hod 10:45 hod
 Byšičky 1xTDO, 1xBIO 8:00 hod 11:30 hod
 Skála 1xTDO, 1xBIO 8:30 hod 12:15 hod
 ul.Čechova 1xTDO, 1xBIO 9:00 hod 13:00 hod
3.pondělí: ul.Čechova 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod    
21.3.05
3.úterý: Sídliště 1xTDO  8:00 hod 11:00 hod
15.3.05
3.středa: Kačín 1xTDO  8:00 hod 11:00 hod
16.3.05
3.čtvrtek: Na Mlíčníku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
17.3.05
3.pátek: Litol – K Borku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
19.3.05

Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
 BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma RETHMANN 
JEŘALA,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.

Pokračování  ze strany 2
Nejnižší cena začíná na 200,-Kč/

m2 a končí na 1 600,- Kč /m2 za 
kompletně zasíťovaný pozemek  ve 
středu města. Diskutovalo se, do 
které zóny zařadit Řehačku, jaký 
je vliv zátopového území na cenu, 
vliv věcných břemen a podobně. 
Pozměňovací návrhy neprošly
a původní návrh byl schválen (8 pro, 
5 se zdrželo). 

Očekávanou diskusi přinesl 
i návrh na stanovení místního 
poplatku „za popelnice“. Někteří 
zastupitelé kritizovali úklid ulic
a hřbitova (p.Sedláček, p.Horvát), 
řadě z nich se zvýšení ceny nelíbilo. 
Pan starosta uvedl, že jen nárůst 
DPH z 5 na 19% zvyšuje celkové 
náklady města na svoz a likvida-
ci odpadů o více než 600 tis.Kč. 
Náklady v roce 2005 (popelnice, 
kontejnery, separační dvůr) se před-
pokládají ve výši 4,9 mil.Kč, to je 
skoro 600 Kč na 1 obyvatele. Město 
Lysá nad Labem má dlouhodobě
a široko daleko vůbec nejnižší po-
platek, a proto návrh 400,-Kč/osobu 
je vyvážený. Nicméně hlasování 
bylo jen těsné (8 pro, 2 proti, 3 se 
zdrželi), ale obecně závazná vy-
hláška (OZV) s cenou 400,- platí. 
Sleva pro děti a seniory zůstává 
zachována.

Další dva body přinesly uklidně-
ní. Byly schváleny dvě OZV. První 

z nich ruší vyhlášku o příspěvku 
na částečnou úhradu neinvestič-
ních nákladů  MŠ, školních družin
a školních klubů. Druhá ruší vyhláš-
ky z roku 1997 a 2003 o čistotě ve 
městě.

Klidný průběh mělo i projedná-
vání závěrečného návrhu rozpočtu 
města na rok 2005. Schválený 
rozpočet je vyrovnaný ve výši 133 
360 tis.Kč. Zdroje města činí 86 950 
tis.Kč, dotace na výkon státní sprá-
vy 46 030 tis. Kč, jiné zdroje 380 
tis.Kč. Částka určená na investiční 
činnost činí 12 072 tis.Kč. Pečlivá 
více než měsíční příprava se vypla-
tila, i když ani zde nebylo hlasování 
jednoznačné (11 pro, 2 se zdrželi).

Následovalo projednání a 
schválení Programu prevence 
kriminality (podrobnosti v samo-
statném článku). Poté byly vzaty 
na vědomí zápisy z kontrolního
a finančního výboru. Následovala 
krátká diskuse. Nikdo ze zastupi-
telů nevyužil možnosti interpelace, 
takže pan starosta mohl přistoupit 
k závěru. Poděkoval všem za vy-
konanou práci v roce 2004. Volební 
období se dostává do druhého polo-
času, kdy by zastupitelé měli zúročit 
znalosti a schopnosti ve prospěch 
města. S přáním hezkých svátků 
pak jednání ve 20:30 ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města Městský kamerový systém na dosah
Na jednání zastupitelstva města  dne 15.12.2004 obdrželi zastupitelé „na stůl“ dodateč-

ně jeden materiál, který původně v avizovaném programu hlášen nebyl. Byl to Program 
prevence kriminality na místní úrovni, který vznikl ve velmi krátkém čase. Důvodem 
bylo to , že město Lysá nad Labem bylo zařazeno do dotačního programu Partnerství 
2005, vypsaného odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra (MV) ČR na podzim 
2004. Cílem tohoto programu je pomoci snížit městům náklady, které vznikají v důsledku 
snahy snížit obecnou kriminalitu  na co nejmenší míru a zvýšit pocit bezpečnosti občanů. 
Grantový program na podporu prevence kriminality na místní úrovni vychází z dobrých 
zkušeností získaných v letech 2003 a 2004, kdy MV podpořilo více než 300 projektů 
z větších měst v ČR.

Město Lysá nad Labem získalo podporu a doporučení Okresního ředitelství Policie ČR. 
Ze strany policejního ředitelství byla vyslovena podpora projektu, protože podle statistiky 
převažuje v Lysé nad Labem především majetková trestná činnost. 

Vývoj majetkové kriminality má podle údajů obvodního oddělení Policie ČR vzrůstající 
tendenci. Meziroční nárůst spáchaných majetkových trestných činů je od roku 2002 na 
úrovni 3%. Všeobecně se dá konstatovat, že ve městě  dochází zejména k případům vlou-
pání do vozidel . Dále zde dochází k vandalismu, a to hlavně k poškozování autobusových 
zastávek a vstupních objektů do podchodu ČD (roční výdaje cca 140.000,-Kč), které jsou 
v majetku města. Město vynakládá nemalé náklady na opravu dopravního značení (roční 
výdaje cca 100.000,- Kč). Rovněž nemalé náklady jsou vynakládány na škody vzniklé při 
poškození nebo odcizení barokních soch, které jsou umístěny v zámeckém parku .

Za sledované období od roku 2002 dochází k nárůstu trestných činů spáchaných na mís-
tech veřejně přístupných. Přitom objasněnost těchto skutků, hlavně majetkových trestných 
činů klesá, neboť se nedaří získat poznatky k objasnění uvedené trestné činnosti.

  Město se nachází v dopravním uzlu železniční a silniční dopravy. V okolí města rov-
něž existují rozsáhlé chatové oblasti a dále je zde zvýšená návštěvnost při pravidelných 
výstavách na Výstavišti Lysá nad Labem. Snadná dostupnost města a relativní anonymita 
přispívají k dojezdu převážně „přespolních“ pachatelů z Prahy a okolí, a to zejména mo-
torovými vozidly.

Od začátku roku 1992 působí v Lysé Městská policie. Ta do určité míry nahrazuje čin-
nost Policie ČR, zejména při udržování veřejného pořádku.

Městská policie měla v uplynulém období několik významných úspěchů při zadržení 
pachatelů různých trestných činů. Za největší z nich se dá považovat zadržení pachatele 
krádeže soch v zámeckém parku, zadržení pachatelů při vloupáních do vozidel, zadržení 
pachatele krádeže hliníkových závlahových trubek, zadržení pachatele pokusu vloupání do 
kostela a zadržení několika pachatelů trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.   

   Mimo tuto činnost MěP spolupracuje s PČR při zajišťování veřejného pořádku při 
konání různých sportovních a kulturních akcí ( např. Sokolský triathlon, cyklistický zá-
vod,lampiónový průvod,pravidelné výstavy apod.) Vzhledem k rozloze města a zvýšené 
návštěvnosti v letním období a při výstavách však není možno plně zajistit kontrolu všech 
krizových míst.

   Kamerový systém je jedním z dílčích projektů, jak znásobit dohled strážníků, zastavit 
nárůst trestných činů a zvýšit objasněnost trestných činů. V první fázi je počítáno se čtyřmi 
kamerami, jejichž umístění a sledovaný prostor uvádí následující tabulka:

Kamera: Umístění – kontrolovaná oblast
č.1 Husovo náměstí – kontroluje Hus.náměstí, část náměstí B.Hrozného,
 Masarykova ulice – až k ohbí, Poděbradova ulice
č.2 u nádraží ČD – kontroluje prostor parkovišť před nádražím, kolem hudebního 
 klubu Calypsso, ul.9.května, Masarykova – až k ohbí, vstup do Výstaviště
č.3 věžový dům 7-patrový na křižovatce Okružní-Průběžná, kontroluje parkování a      
 pohyb vozidel na Sídlišti
č.4 východní stěna zámku – kontroluje pohyb ve francouzské části zahrady  
 s bohatou výzdobou barokních soch z 18.století

Kamerové jednotky budou vybavené digitálním zpracováním obrazu, otočné, kryté pro-
ti nepřízni počasí, s přepínáním režimu den – noc, s automatickou clonou a zaostřováním, 
zabezpečené heslem.

Přenos obrazu ze všech kamer bude probíhat v reálném čase bez zhoršení kvality obrazu 
snímaného kamerami. Zařízení pro bezdrátový přenos (důležité pro život ve městě – nic se 
nebude kopat) musí být schváleno pro provoz v ČR, bezpečné, mechanicky i klimaticky 
odolné a musí zaručovat dlouhodobý spolehlivý a bezporuchový provoz. 

Operátorské středisko bude umístěno ve služebně MěP v přízemí radnice s obsluhou 
24 hodin. 

Digitální signál z jednotlivých kamer bude přenášen do počítače vybaveného přísluš-
ným programem. Pro zobrazení budou použity 4 monitory 21“, případně 1 velkoplošný 
monitor s přepínáním obrazu. 

Videosignál ze všech kamer bude ukládán a po dobu minimálně 14 dnů archivován 
pomocí digitálního záznamového zařízení. Toto zařízení bude umístěno do bezpečnostní 
skříně, zabezpečené proti manipulaci neoprávněnou osobou.

 Operátor na  pracovišti bude prostory sledované kamerami monitorovat, nahrávat a vy-
hodnocovat. Na základě vyhodnocení budou přijímána opatření k odstranění nežádoucích 
jevů. Obvodní oddělení P ČR bude vybaveno sledovacím monitorem.

Dá se říci, že v průběhu podzimu 2004 se podařilo najít technické řešení. Nyní zbývá 
doladit jen takové „detaily“, kdo bude dodavatelem kamerového systému a kdo to zaplatí. 
Právě finance byly jedním z důvodů, proč se město přihlásilo do Programu Partnerství 
2005. Pokud projekt uspěje před Republikovým výborem MV ČR, lze čerpat až 90% ze 
státní dotace.  V praxi to znamená, že z celkových odhadovaných nákladů 2 mil.Kč bude 
podíl města 200 tis.Kč. Souběžně s projektem bude v závěru ledna vypsáno výběrové říze-
ní na dodavatele kamerového systému. Konečné rozhodnutí o přidělení dotace by měl pan 
starosta obdržet od MV ČR nejpozději 2.3.2005. Na jeho základě bude vybrán dodavatel.

Luděk Přibyl, velitel Městské policie
Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Strojové čištění komunikací v roce 2005 provede firma RETHMANN-
-JEŘALA, s.r.o. Česká Lípa. Prosíme občany města, aby svými vozy ve 
dnech strojového zametání neparkovali na daných komunikacích.

Strojové čištění komunikací proběhne
v Lysé nad Labem v těchto dnech:

 duben květen červen červenec

zametání 10.4.2005 8.5.2005 5.6.2005 3.7.2005
města 1. plán 2. plán 1. plán 3. plán
 + Byšičky 22.5.2005 19.6.2005 24.7.2005
  3.plán 2.plán 1. plán + Byšičky

 srpen září říjen

zametání 7.8.2005 25.9.05 2.10.05
města 2. plán 1. plán 2. plán
 28.8.2005  23.10.05
 3. plán  3. plán

1. plán: Husovo nám., nám.B.Hrozného, Masarykova, Sokolská, 
Pivovarská, Legionářská, 28.října, Zahradní, Šafaříkova, Smetanova, 
9.května, Čapkova, Čechova, Riegrova, Alešova, Blahoslavova, Tyršova, 
Na Františku, Vodákova, Raisova, Havlíčkovo nám., Braunova, U Braň-
ky, Hořejší, Husova, Palackého, Krátká, Lidická, Na Brůdku, Kollárova, 
Nová, Vrchlického, Ve Vilách

2. plán: Husovo nám., nám. B. Hrozného, Masarykova, Sokolská, 
Pivovarská, Smetanova, 9. května, Čapkova, Dvořákova, Kpt.Jaroše, 
Vojanova, U Křížku, Máchova, Dvorecká, Na Mlíčníku, U Stadionu, 
Brigádnická, Růžová, Za Koncem, Klicperova, Skupova, Na Zemské 
stezce, Brožíkova, U Nové hospody, Švermova, Dukelská, Olbrachtova, 
Nerudova, B.Němcové, Fibichova, Tylova

3. plán: Husovo nám., nám.B.Hrozného, Masarykova, Sokolská, Pivo-
varská, Legionářská, 28. října, Zahradní, Šafaříkova, Smetanova, 9.květ-
na, Čapkova, Čechova, Zámecká, Žižkova, Komenského, Ve Skále, 
Resslova, Průběžná, Okružní, Luční, Třebízského, Šmeralova, Škrétova, 
Mánesova, Veleslavínova, Na Písku, Školní nám., Přemyslova, Okrsek.

Byšičky - čištění komunikací v měsíci březnu a srpnu ulice Čelakov-
ského, Křižíkova a JUDr. Dohalského nebude nadále čištěna z důvodu 
neefektivnosti - nezpevněný písčitý povrch, špatný stav vozovky.

Odbor SM

ZPRÁVY Z RADNICE/INFORMACE 

Vážení občané,
chtěli bychom Vás touto cestou informovat o svozu komu-

nálního odpadu. Od prosince 2004 se mění systém svozu na 
jednotný čtrnáctidenní. Svozy budou v sudé týdny, dny úterý 
a čtvrtek V obcích Byšičky a Dvorce bude vytvořen sezon-
ní svoz, tj. v topné sezoně (1 x týdně, mimo topnou sezonu
1 x 14 dní. 

První svoz v roce 2005 se uskuteční v týdnu od 10.1.
Od listopadu se vydávají na MÚ nové známky na popelnice. 

Na staré známky z roku 2002 se vyváží nejpozději do konce 
ledna 2005.

za odbor SM, Pýchová J.

Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat o systému svozu tříděného odpadu

a zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů uskutečňovaného na území 
města Lysá nad Labem.

Celý systém je uskutečňován odborem správy majetku MěÚ Lysá nad 
Labem. Svoz a dotřídění odpadů z obalů zajišťuje firma A.S.A. spol.
s r.o. Praha. Dle množství vytříděného odpadu za dané čtvrtletí v Lysé 
nad Labem přispívá firma EKO-KOM,a.s. Praha městu Lysá nad Labem 
finanční částkou.

Touto cestou Vám opět poskytujeme potřebné informace týkající se 
svozu ( sběru) tříděného odpadu (plast, papír, sklo).

1.Na využití odpadu i jeho množství myslet při nákupech. Vybírat re-
cyklovatelný obal, vhodné množství a sledovat i univerzálnost výrobku.

2.Roztřídit odpad hned z domácnosti, ze zahrady, půdy i sklepa na ty 
suroviny, které lze využít, a k využití je poskytnout tím, že je uložíme 
na stanovené místo do příslušného barevného kontejneru (ŽLUTÝ - 
PLAST, MODRÝ - PAPÍR, ZELENÝ - SKLO).

Barva a vyznačení sběrných nádob na tříděný odpad
Barva sběrných nádob slouží pro rozlišení složek odpadu, které je možno 
do sběrných nádob odložit.

1.barva modrá - sběrné nádoby na papír
CO LZE UKLÁDAT? - noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepen-

ku, kartony, kancelářský papír a sešity
NEPATŘÍ! - mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír

2.barva zelená - sběrné nádoby na sklo
CO LZE UKLÁDAT? - láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo 
NEPATŘÍ ! - porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

3.barva žlutá - sběrné nádoby na plast
CO LZE UKLÁDAT? - kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových 
tuků, plastové nádoby a lahve, PET lahve (od nápojů), sáčky, fólie, vý-
robky z plastů, polystyren
NEPATŘÍ ! - plastové trubky a podlahové krytiny
Nádoby na tříděný odpad jsou vyváženy v tomto cyklu:
Plast - 1 x týdně (Po) počet nádob - 51 ks
Papír - 1 x týdně (čt) počet nádob - 27 ks
Sklo - 1 x měsíc (St) počet nádob - 24 ks

Prosíme občany touto cestou, aby využívali nádoby na tříděný odpad 
a nevhazovali plast, papír a sklo do nádob na komunální odpad a naopak. 
Odbor správy majetku děkuje za spolupráci při využívání recyklovatelné-
ho odpadu v našem městě.

Oznámení:
v roce 2005 bude četnost svozu papíru upravena na týdenní /čtvrtek/

Odbor SM

RECYKLOVATELNÝ ODPAD

Plán čistoty města pro rok 2005

Změna názvu
Firma Rethmann-Jeřala s.r.o., provozovna v Čapkově ulici

čp. 598, Lysá nad Labem oznamuje změnu. Od 1.1.2005 bude tatáž 
firma označena názvem  Remondis spol. s r.o.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2005 začíná dnem 5.3.2004. 

1.sobotu v měsíci březnu. Tuto službu vykonává pro město Lysá nad 
Labem firma RETHMANN JEŘALA,s.r.o., Čapkova 598, Lysá n.L., 
č.tel.325 551448. Na každém stanovišti bude podrobný rozpis svozu 
a odvozu kontejnerů v jednotlivých měsících.

SEPARAČNÍ DVŮR 
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 stále umístěn v ul.Pivovarská naproti 
Hasičské zbrojnici. O případných změnách budou občané včas in-
formováni.

Provozní doba:
Po, st: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
So: 9:00 - 12:00
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Objednací lístek
(tento lístek zašlete na MěÚ Lysá nad Labem, odbor kultury)

Objednávám předplatné měsíčníku 
„Listy města Lysá nad Labem a okolí“na rok 2005

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Variabilní symbol uvedený v případě platby složenkou:

Celoroční předplatné + DPH+ balné
v celkové ceně 130,-Kč zaplatím do 31.1. 2005:

a) hotově v pokladně MěÚ
b)  složenkou na účet č.182-0504268369/0800, KS 0008 

(možno vyzvednout na finančním odboru MěÚ)

K zimní údržbě chodníků
V nastávajícím zimním období je potřeba věnovat pozornost údržbě

a zachování schůdnosti chodníků. Tento problém je věcí nás všech. 
Především vlastníci přilehlých nemovitostí by měli odstraňovat sníh 
a náledí z chodníků tak, aby nedošlo k úrazu osob.

V poslední době se objevily názory (zvláště ve vysílání televize), 
které vyvolaly pochybnosti, zda uklízet nebo ne. V této souvislosti 
Městský úřad Lysá nad Labem upozorňuje všechny vlastníky nemo-
vitostí, kteří v zastaveném území obce hraničí se silnicí nebo místní 
komunikací, na odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada 
ve schůdnosti na přilehlém chodníku. Tato závada v zimním období 
vzniká zpravidla vlivem náledí nebo sněhu. Tato povinnost pro vlast-
níky nemovitostí vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích č. 
13/1997Sb. ze dne 23. ledna 1997.

Omlouváme se za dvě rozdílné informace k zimní údržbě v měsíci 
prosinci a upřesňujeme.

Posypový materiál na nebezpečná a exponovaná místa v majet-
ku ostatních osob lze vyzvednout ve firmě Rethmann-Jeřala, s.r.o., 
v dávce 4 kg na osobu (nemovitost).

odbor správy majetku

OMLUVA
Omlouváme se za gramatickou chybu v článku „ Vážení stonožko-

ví přátelé“ ve slově „porozumění“, ke které došlo během přepisování 
článků v tiskárně. Děkujeme. redakční rada

Upozornění:
V době vegetačního klidu probíhá, dle rozhodnutí ŽP,  kácení 

některých stromů. Dřevo z odkácených stromů lze odkoupit za 100 
Kč/m3. Pokud máte zájem, přijďte se domluvit na MěÚ Lysá n.L., 
2.patro, č. dveří 51.

 odbor správy majetku 

Měření emisí na spalovně v Lysé
Jak ukládá zákon o ovzduší (86/2002 Sb.) a jeho prováděcí před-

pisy (zejména nařízení vlády č. 354/2002 a vyhláška 356/2002 Sb.), 
provedla spalovna v Lysé nad Labem v roce 2004 příslušná měření 
emisí. Přesněji řečeno, tato měření na základě smlouvy provedla au-
torizovaná firma.

Byla sledována a měřena řada parametrů (teploty, tlaky, oxid 
uhelnatý, oxidy dusíku, chlorovodík, tuhé látky, vybrané těžké kovy 
a další). Hodnoty sledovaných emisí jsou hluboko pod stanovenými 
limity.

Také byly měřeny koncentrace látek, souhrnně nazývaných dioxiny. 
Dioxiny (přesněji polychlorované para-dibenzodioxiny, PCDD) a jim 
chemicky blízké polychlorované dibenzofurany (PCDF) jsou složité 
organické sloučeniny a existuje jich několik set (tzv. konbenery, liší 
se počtem a polohou atomů chloru v molekule). Jejich škodlivost pro 
lidský organismus, vyjádřená jako tzv. TEQ (koeficient ekvivalentu 
toxicity) se pohybuje v poměru více než 1:1000. Některé kongenery 
jsou tedy škodlivé více, jiné méně, některé jsou prakticky neškodné 
(Jejich TEQ je nula).

Při měření se sleduje celkem 17 vybraných kongenerů. Jejich kon-
centrace se pak vynásobí TEQ a stanoví se střední hodnota hmotnost-
ních koncentrací PCDD/F v suchém plynu a obsahu kyslíku 11%.

Zákon stanoví, že koncentrace PCDD/F nesmí překročit 0,1 nano-
gramu ( nanogram je jedna miliardtina, 10-9 gramu ) na 1 m3 spalin.

Letos bylo naměřeno 0,037 a 0,033 ng/m3.  Z toho jasně vyplývá, 
že při standardním provozu je spalovna na cca 1/3 povoleného limitu 
emisí dioxinů.

Jinak řečeno, v jednom metru krychlovém je v průměru okolo 0,000 
000 000 035 gramu PCDD/F.

Závěrem je nutno zdůraznit, že prezentace výsledků měření emisí 
je záležitost vysoce odborná, která vyžaduje kromě jiného znalosti 
chemie (zejména organické) a metod matematické statistiky.

V případě zájmu odborné veřejnosti je možno protokoly o autorizo-
vaném měření získat na MÚ Lysá n.L., odbor životního prostředí nebo 
na ČIŽP OI Praha, odbor ochrany ovzduší, Dělnická 12. Praha 7.

Výše uvedené platí zejména pro samozvané experty typu Marca-
níková & Maťková, které oč méně tomu rozumějí, o to více o tom 
blábolí¨.

Ing. Jiřička

Poděkování Vám všem
V dnešní době, kdy se každý nejprve zeptá: „Co za to?“, je až

s podivem, že se podařilo převážně dobrovolně a bez nároku na 
odměnu připravit bohaté kulturní lyské Vánoce. Všichni návštěvnici 
besídek, výstav, koncertů, vystoupení, sportovních akcí ... mi dají jis-
tě za pravdu, protože jsme chválili a chválili, obdivovali, a mnohdy 
odcházeli dojati. Město Lysá nad Labem děkuje všem ochotným spo-
luobčanům (i přespolním) za krásné zážitky, které budou ještě dlouho 
uloženy v naší mysli.

Za Město Lysá n. L. Marcela Chloupková.

Záchranná služba v Lysén/L
Nové stanoviště záchranné služby začne v Lysé n/L provozovat 

zdravotní péči ve Vichrově vile nejdříve na začátku března 2005. 
Zpoždění nastalo z důvodu personálního zajištění i stavebním 
úpravám. Při osobní návštěvě zástupce kraje doktora Zelenáka dne 
30.11.2004 byly vzneseny mnohem větší nároky na prostory a jejich 
úpravy než se předpokládalo (původně se měly záchranné službě 
pronajmout dvě místnosti v přízemí budovy. Budoucí záchranka má 
zájem i o celý suterén a garáž ve dvoře. Ta se bude také stavebně 
upravovat pro vůz záchranné služby, který je vybaven tím nejdo-
konalejším zařízením. Veškeré stavební i další úpravy v budoucích 
prostorách záchranné služby si financuje krajský úřad sám. Stano-
viště záchranné služby v Lysé n/L zaměstná 15 lidí lékařů, sester
a řidičů. Pro občany Lysé nad Labem se rýsuje poskytování péče 
záchranné zdravotnických služby na té nejvyšší úrovni.

Václav Houštecký starosta
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1)  na pronájem rodinného domu č.p. 1752, Jedličkova ul., 
Lysá nad Labem,tzv.holandský domek, za účelem bydlení, včet-
ně parcely pod stavbou p.č.2644 a pozemkovou p.č. 3708 zmen-
šenou o část vyčleněnou na chodník, nejvyšší nabídce.

Dům se skládá z předsíně 2 m2, obývacího pokoje 42,5 m2, + ku-
chyňského koutu 3,90 m2, dětského pokoje 11 m2, ložnice 17,4 m2, 
podkroví 55,2 m2, koupelny 4,2 m2, WC 1,2 m2, přístřešku 26,8 m2.

Písemné nabídky na uzavření nájmu k výše uvedenému rodinnému 
domu a pozemku zasílejte na adresu Městského úřadu v Lysé nad La-
bem, odbor SM, Husovo nám.23, Lysá nad Labem.

Nebo písemnou nabídku doručte do podatelny MěÚ Lysá n.L. do 
20.1.2005 v zalepené obálce s označením

„Pronájem - rodinný dům - č.p.1752, Jedličkova ul., Lysá n.L.

NEOTVÍRAT“
Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabídnuté ceny a roz-

hodnutí Rady města Lysá nad Labem.
Bližší informace podá odbor správy majetku, budova MěÚ, II. po-

schodí, pí. Iva Absolonová - tel. 0325 510246. Pronajímatel si vyhra-
zuje právo zrušení vyhlášeného záměru.

2)  na prodej rodinného domu č.p. 1752, Jedličkova ul., Lysá 
nad Labem, tzv.holandský domek, včetně parcely pod stavbou 
p.č.2644 a pozemkovou parcelou č. 3708 zmenšenou o část vy-
členěnou na chodník, nejvyšší nabídce.

Dům se skládá z předsíně 2 m2, obývacího pokoje 42,5 m2, + ku-
chyňského koutu 3,90 m2, dětského pokoje 11 m2, ložnice 17,4 m2, 
podkroví 55,2 m2, koupelny 4,2 m2, WC 1,2 m2, přístřešku 26,8 m2.

Písemné nabídky na uzavření nájmu k výše uvedenému rodinnému 
domu a pozemku zasílejte na adresu Městského úřadu v Lysé nad La-
bem, odbor SM, Husovo nám.23, Lysá nad Labem.

Nebo písemnou nabídku doručte do podatelny MěÚ Lysá n.L. do 
20.1.2005 v zalepené obálce s označením

„Prodej - rodinný dům - č.p.1752, Jedličkova ul., Lysá n.L.

NEOTVÍRAT“
Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabídnuté ceny a roz-

hodnutí Rady města Lysá nad Labem.
Bližší informace podá odbor správy majetku, budova MěU, II. po-

schodí, pí Iva Absolonová - tel. 325 510246, Ing.Karel Hanuš - tel. 325 
510244. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení vyhlášeného záměru.

ŠKOLSTVÍ/INFORMACE 

ZŠ J.A. Komenského Lysá nad Labem
Zápis do 1.třídy

řádný termín se koná dne 2. a 3. února 2005 
v budově školy od 14.00 do 17.00 hod.

Rodiče k zápisu dítěte potřebují : rodný list dítěte, vlastní občanský prů-
kaz / u jiných státních příslušníků pas a povolení k pobytu na území ČR /.
Nabízíme: kvalifikovaný pedagogický sbor, vstřícnost a dobrou spo-
lupráci, moderní metody výuky, náš hlavní cíl je úspěšný všestranný 
rozvoj dětí.

Projekt Šťastný start
- příprava dětí pro pohodový vstup do školy:

probíhá v dubnu a květnu, seznámení s prostředím
a vyučujícími

Přednosti školy:
Samostatný pavilon pro 1. - 3. třídy (klidné prostředí s pohybem dětí
o přestávkách v přírodních atriích s prolézačkami ) ;
komplexní zajištění dozoru mimo vyučováni: Školní družina, Školní klub, 
knihovna, možnost využití internetu , 33 zájmových kroužků , 2 tělocvičny;
nadstandardní péče v oblasti logopedie a poruch učení, školní psycho-
log, sportovní zájezdy a školy v přírodě ( I. i II. stupeň );
zahraniční spolupráce - výměnné návštěvy žáků v rodinách / Polsko, Ně-
mecko, Rakousko, Řecko /; zájmová výuka cizích jazyků od 2. třídy

Den otevřených dveří ve škole       12.1.2005
8.30 - 11.25hod
 možnost návštěvy vyučování a prohlídky školy

13.00 - 15.00hod .
informace pro rodiče - ředitelka, výchovné poradkyně

Náhradní termín zápisu 14.2.2005 od 13.00 - 1 5.00hod.
nebo podle telef. dohody  tel. 325 551220/

e-mailová adresa: zsjaklysa@volny.cz

ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče k

Zápisu s pohádkou
Kdy? 2. a 3. února 2005 od 14.00 do 17.00 hodin
Kde? V budově Masarykovy školy

Přineste s sebou:
-  platný občanský průkaz
-  rodný list dítěte
-   děti se zdravotními problémy - potvrzení a doporučení dětského 

lékaře

Náhradní termín zápisu:
14. února 2005 od 14.00 do 16.00 hodin.

Nabízíme:
-  klidné rodinné prostředí
-  individuální péči
-   seznamovací dny pro budoucí prvňáčky (květen, červen 2005)
-  ranní klub pro dojíždějící děti, odpolední družinu
-  možnost návštěvy školní knihovny
-  bohatý program akcí
-  moderní projektové vyučování
-  dny otevřených dveří pro rodiče

Výuka anglického jazyka formou kroužků probíhá již od 1. třídy, od 3. roč-
níku je možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou jazyků.

Kroužky:
- keramický - sborový zpěv - mažoretky
Pro starší děti navíc: - počítače - pohybové hry
Informace o naší škole se dozvíte také z internetových stránek školy na 
adrese www.zsbhrozneho.cz nebo na telefonních číslech 325 551 088 nebo 
325 551 302.

Těšíme se na vás
Kolektiv učitelů I. stupně

a paní učitelky budoucích prvňáčků Jana Jílková a Jaroslava Čapková.

Zápisy do prvních tříd

PODĚKOVÁNÍ
Odbor kultury městského úřadu děkuje touto cestou všem, kteří přispěli na restaurování soch v zámeckém parku formou dobro-

volného vstupného na vánočním koncertě 26.12.2004 v kostele sv.Jana Křtitele. Byla vybrána úctyhodná částka 6.151,50Kč.

Město Lysá nad Labem vyhlašuje záměr:
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Vladimíra Párala. Hrají: O. Vetchý,
Z. Norisová, V. Žilková, J. Langmajer 

Začátek 19:30

so. 22.1. Bridget Jones:
 s rozumem v koncích

VB, 2004, Úspěšné pokračování 
romantické komedie o ztřeštěné a umí-

něné Bridget, která bojuje s údělem 
nezadaných třicátnic.  ¨

Začátek 19:00 

ne. 23.1. Garfield ve filmu
Nejslavnější a nejtlustší komiksové 
zvíře – kocour Garfield poprvé ve 
filmu. Rodinná komedie pro malé

i velké diváky
Začátek 15:00 

st. 26.1. Život Briana
VB, 1979, Biblická fraška o nedobro-
volném „Mesiášovi“, který je omylem 
od narození považován za Spasitele, 
od legendární komediální skupiny 

Monty Pythons
Začátek 19:30 

pá. 28.1. Superprohnilí
FR, 2004, Inteligentní humor

a nadstandartní herecké výkony
(P. Noiret) v policajtské komedii klasi-

ka francouzského filmu C. Zidiho
Začátek 19:30

so. 29.1. Vesnice
USA, 2004, Strašidelné drama o ta-

jemných bytostech z lesa, ohrožujících 
vesničany, přirovnávané k slavnému 

snímku  Blair Wich
Začátek 19:00

ne. 30.1. Kde přespávají
 pohádky

– Veselá loutková pohádka
divadla AHA

Začátek 15:00

NA ÚNOR PŘIPRAVUJEME
so. 19.2. KONCERT:
Jiří Schmitzer – Recitál 

(Předprodej v kavárně kina denně
14-24h, na MěÚ, odboru kultury
v pondělí a ve středu 8 – 11h).

čt. 3.2. Kameňák 3 
pá. 4.2. Kameňák 3 
čt. 17.2. Snowborďáci
pá. 18.2. Snowborďáci

Blahopřejeme
 

Motto: „Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, 
holenku, to je kumšt.“       Karel Čapek

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

80 let
paní Věra Nováková, Máchova 283, nar. 27.12.1924
paní Miloslava Barochová, Masarykova 1102, nar. 13.12.1924
paní Marie Klausová, Dvorce 81, nar. 10.12.1924
paní Květoslava Bradová, Lom 994, nar. 7.12.1924

85 let
pan Jan Zelinka, Masarykova 1729, nar. 4.12.1919
pan Karel Fišer, Husovo nám. 173, nar. 4.12.1919
paní Vlasta Šenková, Jedličkova 1370, nar. 12.12.1919

90 let
paní Marie Bláhová, Zámek 1, nar. 14.12.1914
pan Jaroslav Müller, Na Františku 230, nar. 19.12.1914

94 let
paní Marie Pokorná, Čapkova 590, nar. 3.12.1910

95 let
pan Ladislav Moc, Zámek 1, nar. 10.12.1909

Alena Frankeová, odbor kultury

V KINĚ NOVĚ OTEVŘEN 
CAFÉ BAR HOGO FOGO 

Úterý - neděle 15-24 HODIN
Káva Segafredo, pivo Pilsner Urquel a Gambrinus
Teplé, studené, alkoholické i nealkoholické nápoje

Koktejly
Lahůdky studené kuchyně

Příjemné prostředí, ceny a obsluha 

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
Další informace na www.hogo.cz, tel.: 325551496

KINO HOGO FOGO 
PROGRAM  LEDEN

POZOR! V KINĚ NOVĚ 
OTEVŘEN CAFÉ BAR 15-24 

HODIN!
Káva Segafredo, pivo Pilsner 

Urquel a Gambrinus
Teplé, studené, alkoholické

i nealkoholické nápoje
Koktejly

Lahůdky studené kuchyně
Příjemné prostředí, ceny

a obsluha 

KE KAŽDÉ VSTUPENCE 
ZDARMA JEDNO MALÉ PIVO 
PRO ZLETILÉHO NÁVTĚVNÍ-

KA KINA!

Husovo náměstí 25,
Lysá nad Labem

Další informace a rezervace 
vstupenek na www.hogo.cz,

tel.: 325551496

pá. 7.1. Collateral
USA, 2004, Tom Cruise v napínavém

i vtipném krimi-thrileru.
Začátek 19:30 

so. 8.1. Blues Night
s živou kapelou Crawlling Kings 

Posshooks - Café Bar kina
Začátek 20:00

ne. 9.1. Horem pádem
ČR, 2004, Komedie, která vás rozplá-

če, drama, které vás rozesměje,
v režii Jana Hřebejka

Začátek 18:00
  
pá. 14.1. Dannyho parťáci 2

USA, 2004, Dannyho parťáci opět 
chystají loupež století. Stylová krimi 

podívaná plná holywoodských
hvězd: G. Clooney, M. Damon,

J. Roberts a další. 
Začátek 19:30

so. 15.1. Snowborďáci
ČR, 2004, Rendy a Jáchym vyrážejí na 

svou první pánskou jízdu – na hory. 
Chystají se užívat si, pařit, balit
ženský… čeká je týden, na který

do smrti nezapomenou.
Začátek 19:00   

ne. 16.1. Snowborďáci
ČR, 2004, Rendy a Jáchym vyrážejí na 

svou první pánskou jízdu – na hory. 
Chystají se užívat si, pařit, balit
ženský… čeká je týden, na který

do smrti nezapomenou.
Začátek 18:00

čt. 20.1. Jazzový večírek
 s kvartetem Víta Andršta

- Café Bar kina
Začátek 19:00

pá. 21.1. Milenci a vrazi
ČR, 2004, Film o lidských osudech 
natočený podle slavného románu

Nabízíme
možnost pronájmu
sálu kina v Lysé nad Labem 
pro jednorázové společenské 
a další akce. Kapacita sálu 
200 míst. K dispozici také 
kavárna s barem. Možnost 

pořádaní jazykových kurzů, 
školení, firemních akcí atd.

Kontakt:
777 325 256

Pozvánka
O sociálním učení Českých bratří promluví v sobotu 
15. ledna 2005 ve sborové místnosti Českobratrské 
církve evangelické Dr. Jindřich Halama, docent 

Evangelické teologické fakulty UK. Začátek 
shromáždění je ve 14.30 hod. 

Srdečně zve Kostnická jednota, sdružení 
evang. křesťanů MO v Lysé n./L.

 KULTURA
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Vybraná data měsíce ledna
12. ledna v roce 1597 se ve Sporkhofu v knížectví Paderborn 

ve Vestfálsku narodil Jan Špork. Stal se prvním výrazným členem 
rodiny. Už od mládí byl silný, odvážný a  urostlé postavy, což 
sehrálo svou roli v jeho vojenské dráze. Tu nastoupil již ve věku
14 let. Vstoupil do vojska bavorského kurfiřta jako bubeník. Později 
se stal důstojníkem a tím byl v této armádě celých 27 let. Výrazně 
se zapsal do mnoha bitev. V roce  1647 získal Špork titul barona, 
říšského svobodného pána a s ním lyské panství. Byl dvakrát ženatý. 
Z druhého manželství měl mimo jiné potomky Františka Antonína, 
který se narodil  9. března roku 1662  zde v Lysé a stal se později jeho 
nástupcem.V roce 1664 bojoval v bitvě u sv. Gottharda proti Turkům
a zasloužil se o vítězství.  Díky tomu byl povýšen císařem
Leopoldem I. do stavu dědičných říšských hrabat. Hrabě Špork byl 
v armádní službě činný až do svých 80 let. Ještě před ukončením 
své kariéry byl jmenován generalissimem. Hrabě Jan Špork zemřel 
dne 6. srpna roku 1679 na zámku v Heřmanově Městci. Pohřben byl 
ovšem na své osobní přání v původním kostele zde v Lysé. Později 
byl převezen do rodinné hrobky v Kuksu.

4. ledna 1859 se v Nevráticích na Novobydžovsku narodil Fran-
tišek Otruba, badatel v oblasti místního národopisu a historie, od 
roku 1909 také ředitel místní školy. Významnou osobností je  Otruba 
mimo jiné pro muzeum, nyní Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé 
nad Labem, které vzniklo již v roce 1893, kdy několik nadšených
a obětavých přátel české historie si vytklo za cíl ustavit při spolku 
Čtenářské jednoty muzejní odbor. Tím se stala Čtenářská jednota 
s muzejním odborem nejstarším předchůdcem dnešního muzea. 
Postupný rozvoj muzejnictví vedl k tomu, že v roce 1894 došlo
k oddělení muzejního odboru od Čtenářské jednoty a od tohoto roku 
se datuje samostatná muzejní společnost města Lysé nad Labem
s počtem 22 členů. Jeho vůdčí postavou byl František Otruba.

9. ledna 1929 ve 23:20 došlo na železniční trati za Lysou (u Kru-
hovky) ke srážce vlaků. Osobní vlak najel do stojícího nákladního. 
Zahynuly dvě osoby, 2 byly těžce raněny a 18 lehce. Příčinou byla 
stanovena velká mlha a silné mrazy ( až –34°C ). Hmotná škoda byla 
odhadnuta cca na 2 000 000 korun.

V lednu 1943 byl nad kanálem La Manche sestřelen v leteckém 
souboji Bedřich Krátkoruký z Byšiček.  Jako podporučík letectva 
bojoval v 313. stíhací peruti RAF v Anglii. 

16. ledna 1943 byli v Lysé nad Labem pozatýkáni Židé a později 
popraveni v Osvětimi.

použitá literatura:
Borský, F.: Lysá nad Labem – Sborník o městě a jeho lidech, Naše vojsko 1982
Chmelová, B.: Příběhy, pověsti a historie města Lysá nad Labem a okolí, ALPY  1999
Otruba, F.: Paměti města Lysé nad Labem, Lysá nad Labem  1898
Vojáček, J. : Lysá nad Labem – grunty, domky a jejich majitelé, Lysá nad Labem  1936

Ondřej Rašín,
Muzeum Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem

V rozpočtu města je každoročně počítáno s finančními prostředky na 
podporu činnosti organizací, které pracují celoročně s dětmi, a na podpo-
ru různých kulturních, společenských a sportovních akcí.

I. Dotace na činnost sportovním a společenským organizacím,
klubům a sdružením, které prokáží celoroční práci s dětmi do 18 let.

Žádost organizace o dotaci na činnost musí být podána do 31.1. aktuál-
ního roku, pro který je dotace žádána, a podmínkou pro přijetí je doložení 
vyúčtování poskytnuté dotace za minulý rok.

Každá organizace, která splní výše uvedené podmínky a úplně a prav-
divě vyplní žádost, bude do těchto dotací zařazena. Částka schválená na 
tento účel v rozpočtu bude procentuálně rozdělena mezi všechny žádající 
organizace a po schválení radou a zastupitelstvem města vyplacena.

Každá dotace musí být zpětně vyúčtována.

II. Kulturní fond(KF) a Fond činnosti mládeže(FČM)
Organizace, kluby, občanská sdružení, případně i fyzické osoby 

mají možnost žádat o příspěvky na jednotlivé akce konané pro veřejnost 
z KF a FČM.

O příspěvky z KF nebo FČM již organizace, které obdrží dotaci na 
celoroční činnost, žádat nemohou, pouze na vyjímečné akce celorepub-
likového nebo mezinárodního významu.

Žádost o příspěvek z KF nebo FČM musí být podána nejpozději měsíc 
před plánovanou akcí, na níž je příspěvek žádán, aby mohl být posouzen 
kulturní komisí a radou města. Každý příspěvek musí být zpětně vyúč-
tován.

Žádosti o dotace a příspěvky z fondů jsou k dispozici na městském 
úřadě, odboru kultury nebo na webových stránkách města.

Alena Frankeová, odbor kultury

Systém rozdělování dotací města Lysá n.L. na činnost sportovních
a společenských organizací a příspěvků na kulturní a sportovní akce

KULTURA 

Podvečer u sochy Neptuna
Za soumraku 10. prosince minulého roku 2004 se asi stovka návštěvní-

ků dostavila do zámecké kavárny Domova na zámku a následně potom do 
horní části francouzského parku. Přítomní tak reagovali na pozvání Spolku 
rodáků a města k prezentování některých opravených barokních soch. Po 
přivítání mimo jiné i vánočním pečivem a teplým nápojem v kavárně - na 
terase promluvil bystrý „ hrabě Špork“ (J. Bittner) a vyzval k proslovu pana 
starostu V. Houšteckého a iniciátorku akce paní M. Beníkovou. Řeč se vedla 

o nutnosti uchování výtvarného dědictví, které bylo instalováno Šporkem
a jeho následníky v naší Lysé před takřka 200 - 300 lety.

Jemné osvětlení znásobené živými ohni a loučemi přivedlo návštěvníky
k zrestaurované soše Neptuna. Zde vyslechli poutavé vyprávění jedné
z restaurátorů paní M. Kačerové o technice oprav, o penězích - prostě
o náročnosti, kterou tato práce vyžaduje. Tolik nás toho ještě čeká. Vždyť
v opravě se zatím ocitlo či ocitá asi desetina soch !

V tomto roce, zase v obdobném čase zrekapitulujeme, co se podařilo
v další záchraně soch a jak jsme byli štědří my i příslušné úřady.

Jana Křížová, redakce Listů



8

 1/2005 LISTY města Lysé nad Labem

9

1/2005 LISTY města Lysé nad Labem 

Výtvarná soutěž na výstavišti...
Po loňské velmi úspěšné soutěži betlémů vyhlásilo Výstaviště Lysá 

nad Labem u příležitosti Polabských vánočních trhů výtvarnou soutěž 
pro širokou veřejnost: ČERTI, MIKULÁŠI A ANDĚLÉ.

Do soutěže přišly osmdesát dvě figurky - od maličkých panáčků 
uvázaných z lýka či kukuřičného šustí až po čerty v životní velikosti, 
vytvořené ze sena, králičího pletiva a surové ovčí střiže (ti jsou tak 
realističtí, že dokonce i páchnou).

Porota udělila v kategorii dětí 1. cenu Keramickému kroužku ZŠ 
Komenského Lysá nad Labem za kolekci keramických čertů, 2. cenu 
Janě Zavadilové z Čelákovic za marionetu čerta a 3. cenu Martinu 
Hudcovi ze ZUŠ Nymburk za keramického čerta. Zvláštní cenu 
obdržela kolektivní práce ze Střední zemědělské školy Poděbrady 
nazvaná Čertiště (to jsou oni páchnoucí čerti). „Mezi dospělými 
bylo velmi těžké rozhodnout, koho ocenit. Jejich práce jsou na vysoké 
výtvarné úrovni, ač se jedná o ryzí amatéry,“ říká Helena Svobodová, 
ředitelka výstaviště. Nakonec byla 1. cenou odměněna Ing. Eva 
Zavadilová z Čelákovic za keramickou trojici Mikuláše, anděla
a čerta. Libuše Havelková z Benátek nad Jizerou získala 2. cenu za 
skupinku figurek z kukuřičného šustí Mikulášská nadílka, 3. cenu si 
odnese Renata Bílková z Mladé Boleslavi za keramického ďábla a 
čestné uznání dostanou Petra Hrbková z Poděbrad za Mikulášskou 
družinu z keramiky a Jana Čejková z Čelákovic za trojici loutek. 
Expozice soutěžních exponátů k vidění po celou dobu konání Po-
labských vánočních trhů, tedy byla 10. - 12. a 17. - 19. prosince na 
Výstavišti v Lysé nad Labem.

- řeh -

Pozoruhodnou architektonickou 
památkou je solitérní kaple na 
Čihadlech na rozcestí před alejí 
směřující k zámečku Bon Repos. 
Kaple původně zasvěcená sv. 
Symeonu (Šimonu) Stylitovi byla 
postavena hrabětem F. A. Šporkem 
v letech 1716 – 1717. Toto v Če-
chách neobvyklé zasvěcení se váže 
ke starokřesťanskému asketovi ze 4. 
a 5. století, který pocházel ze Sisanu 
v Sýrii. V 18 letech uprchl z domo-
va a vstoupil do kláštera, odkud za-
nedlouho odešel do samoty. Kolem 
roku 420 si postavil sloup, kde žil až 
do smrti. Odtud také pochází jeho 
jméno Symeon Stylita, což v pře-
kladu znamená Symeon na sloupu. 
Měl mnoho následovníků Stylitů 

rozesetých po Sýrii, Palestině, Egyptě, Levantě a dalších zemích. O vážnosti 
a významu těchto kajícníků v životě náboženském i politickém svědčí skuteč-
nost, že k nim o radu přicházeli světští i vysoce postavení církevní činitelé. 
Kolem některých těchto sloupů, kam se vystupovalo po žebříku, začaly po-

sléze vznikat kláštery a budovy pro 
žáky a poutníky.

Původně byla tato kaple obklope-
ná parapetní zídkou bez sochařské 
dekorace. Na vrcholu kaple stávala 
socha kostlivce, která se otáčela 
taháním za provaz a zastavením po-
ukazovala na příslušné symbolické 
nápisy. 

Stavbu o čtvercovém půdorysu 
člení četné římsy a pilastry s iónský-
mi hlavicemi v rozích kaple. Všech-
ny čtyři strany obsahují rozměrově 
shodný výklenek zakončený půlkru-
hovým obloukem (z východní strany 
je prolomený vstupem do kaple, 
z jižní strany druhotně umístěným 

oknem a zbylé dva jsou zazděné).  Kaple je završena nízkou jehlancovou 
střechou zakončenou osmibokou vížkou s kupolovitou stříškou a zlaceným 
kovovým křížkem. Z interiéru kaple vyniká výrazný válcový tambur (prs-
tenec zdiva pod kupolí), který je vzácným a jedinečným prvkem drobných 
sakrálních staveb v Čechách. Dle historických písemných pramenů interiér 
obsahoval barokní nástěnné malby, údajně ze života sv. Jeronýma. Kolem 
kaple stojí čtyři podstavce, dva blíže k zámku jsou zřejmě barokní, zbylé dva 
jsou novější.

Po zániku ústřední kaple sv. Jeronýma u zámku Bon Repos byly vzácné so-
chy andělů od M. B. Brauna přesunuty k této kapli v předpolí. V současnosti 
jsou uloženy ve sbírkách Národní galerie v Jiřském klášteře. Součástí pozděj-
ší sochařské výzdoby kaple byly také dvě rozměrné kamenné lebky z dílny
M. B. Brauna, které byly bohužel v nedávné době odcizeny. Vznik těchto 
soch se pojí s událostí spjatou s rokem 1723, kdy hrabě Špork pozval císaře 
Karla VI. na Bon Repos v rámci oslav jeho korunovace za českého krále. Ka-
rel VI. však pozvání nevyhověl a rozhořčený Špork prý nechal zhotovit ony 
obrovské lebky hledící údolím Jizery k brandýskému zámku.

Kaple, která je zapsána v seznamu kulturních památek od roku 1963, je 
významnou architektonickou památkou přesahující svým významem hranici 
regionu. Šárka Koukalová NPU – ÚOPSČ v Praze

Památkové bohatství Lysé nad Labem a okolí

v interiéru kaple vyniká výrazný válcový tambur
původní vzhled kaple

sv. Symeona, cca r. 1720

kaple sv. Symeona s lebkami
r. 1986

Reprezentační ples
Města Lysá nad Labem

pořádá Taneční klub dospělých (TKD) Lysá nad Labem 
Sobota 12.2.2005

v sále Výstaviště Lysá nad Labem
Zahájení ve 20.00 hodin

Účinkující: Taneční orchestr: „Josef Hlavsa - Orchestra“
  Country radio

Předtančení :
- Manželé Sejkorovi (Salsa)
- Crazzy dance (Taneční aerobic)
- Duo Doris a Ema (Hyp hop disco)
- Ukázka standardních tanců

Tombola
Změna programu vyhrazena.

Prodej vstupenek
od 15.1.2005 v pokladně MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 

tel.: 325 510 214 a ve Zlatnictví TOPAZ v Lysé n.L. (u Tondlů) 
Husovo nám. tel. 325 551 935.

Cena vstupenky 180,-Kč.

 KULTURA
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Plánujete své dovolené?
Počítáte s Příměstským táborem!

Chceme vám nabídnout v období 8.–12.8.; 15.–19.8. a 22.–26.8. 2005 
Příměstský tábor pro děti, který se uskuteční v „dětském areálu“ v Če-
chově ulici. 

Co to vlastně Příměstský tábor je?
Jedná se o akci pro děti z Lysé nad Labem a okolí v pracovní době rodičů. 

Doufáme, že se nám tímto podaří naplnit i potřebu rodičů, kam děti o prázd-
ninách v době svého zaměstnání umístit.

Program a organizace tábora:
• Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
• Přibližně v čase od 06:30 do 16:00 (případně dle potřeby rodičů)
• Cena za 1 dítě/ 1 týden je 900,-Kč
•  3 turnusy s možností přihlášení dítěte na 1, 2 nebo všechny turnusy 

najednou.
•  Stravování – oběd budeme mít zajištěn v Kovoně a ostatní svačiny bu-

dou děti dostávat ve stanoveném čase v areálu či na výletě.
• Každý čtvrtek plánujeme celodenní výlet
• Každý pátek program pro rodiče
•  Budou se hrát hry, zpívat, soutěžit, poznávat okolí, vyrábět „dárky“, 

batikovat… 
•  Přihlášku a další informace obdržíte po zavolání na tel.:736635438 nebo 

mailem os.kdz@tiscali.cy  u hlavní vedoucí paní Benešové

Každý pátek bychom  byli moc rádi, kdyby si rodiče přišli pro své děti do 
dětského areálu a mohli s nimi i s námi pobýt při opékání. Děti předvedou to, 
co se během konkrétního týdne naučili a Vy si s nimi budete moci vyzkoušet 
dané dovednosti (viz jednotlivé turnusy). 

1. turnus – Sportovně tábornický (různé druhy sportů, které si děti pod 
dohledem vedoucích budou moci vyzkoušet, naučí se i tábornickým doved-
nostem, jako je rozdělávání ohně, uzlování, stavění stanů, základy zdravově-
dy – vše formou soutěží). Pro rodiče i děti bude nachystán „orientační běh“ 
– chůze v prostorách areálu a tábornické dovednosti.

2. turnus – Velcí maňásci (program více zaměřen na hru s velkými maňásky 
– děti budou mít možnost si zahrát divadlo s postaveným pódiem) a své umění 
předvést v pátek rodičům. Maňásci budou k dispozici i rodičům.

3. turnus – Cestování minulostí, současností i budoucností (program bude 
více zaměřen na dopravní prostředky a cestování v nich, poznávání okolí, 
blízkých i vzdálených států a světadílů, zvířat i rostlin, vše bude provázeno 
soutěží Bludiště). Tato soutěž bude připravena i na pátek, opět se do ní mohou 
zapojit rodiče.

Zajímá Vás, co jsme dělali s dětmi v roce 2004?
Tak tedy: 
O letošních letních prázdninách jsme jako občanské sdružení pro děti uspo-

řádali letní čtrnáctidenní stanový tábor u Jihlavy.Tyto tábory byly započaty 
už v roce 1991 pod hlavičkou sboru Apoštolské církve v Lysé nad Labem. 
Tábory se rodičům i dětem líbily.

V dubnu 2004 jsme pořádali představení s velkými maňásky, se kterými 
hrály děti i dospělí z našeho občanského sdružení. Přítomní hosté zhlédli pří-
běh o medvědovi, který spadl do jámy, a o smutné perlorodce Oli. Jako třetí 
se nám představila osamělá princezna Oldřiška.  Všechny tři příběhy byly
o vztazích. Na závěr se děti seznámily s novou loutkou „střapatý kluk“ z loga 
Klubu dobré zprávy. Při napínavém hlasování mu děti společně s rodiči vy-
braly nové oblečení a jméno Josífek. 

V červnu Klub dobré zprávy uspořádal akci „Seznámení s orientač-
ním během“, která se konala ve Dvorcích. Postavili jsme fáborkovanou
i klasickou trať pro kategorie děti s rodiči, děti bez rodičů do věku 10 let 
včetně, děti bez rodičů od 11 do 14 let včetně, mládež od 15 do 18 let. 
Další den po zkontrolování tratí jsme odstartovali závody. Na závody do-
razili rodiče dětí, které s námi přespávaly z pátku na sobotu, děti ze Dvorců
a okolí, známí z Lysé a Milovic. Překvapením byly i maminky s kočárky. 
První tři vítězové v jednotlivých kategoriích získali pěkné sportovní ceny 
a diplomy.

Jednou za měsíc (poslední neděli v měsíci) jsme se scházeli s dětmi na 
„Novém sídlišti“ a každé úterý v klubovně mateřské školy Pampeliška.

Klub opět začal !
Nově bude klubovna otevřena ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin.  Pro-

gram dle potřeb dětí a rodičů (doučování, čtení knížek,  hry… ). 
Pravidelně se scházíme každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin, většinou 

v klubovně v mateřské škole „Pampeliška“ v Lysé nad Labem, Okružní 
ulice (bývalá opravna obuvi).

Nabízíme dětem:
• povídání o Bibli a jejích zásadách pro život
• sportovní vyžití v orientačním běhu
• získání nových dovedností
• tvoření z různých materiálů, zpěv, hry a soutěže
• výlety a víkendové výpravy
• Příměstský tábor v termínech 8.-12.8., 15.-19.8. a 22.-.26.8.2005
Je třeba s sebou nosit přezůvky.
těší se na Vás vedoucí KDZ:

Míla Souček, Tereza Sedláčková a Marika Benešová

KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Občanské sdružení  pro dět i  a  mládež

Mail:  os .kdz@tiscal i .cz;  te le fon:  736635438
P.O.  BOX 19,  Lysá nad Labem,289 22

Rád bych se tímto příspěvkem 
krátce vrátil do loňského prosin-
ce, do období svatého Mikuláše.

Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří připravili a zrealizovali 
letošní „Mikulášskou stezku“ 
pro děti v základní škole v Litoli 
v pátek 3.12. Díky našim dvě-
ma dětem jsme si Mikulášskou 
stezku také prožili a museli jsme 
ocenit nadšení, s jakým učitelé a 
vychovatelé školy, ale i někteří 
další spolupracovníci akci nejen 
připravili, ale i osobně odehráli 
„na place“. Děti měly oči doslo-
va navrch hlavy!

Na uvítanou se podával čer-
tovský čaj, poté každé dítě pro-
šlo první etapou stezky a nara-
zilo na první čertíky, kteří dítko 
hbitě přesunuli do pekla – tedy 
do sklepení školy, to ovšem tou 
dobou vypadalo jako opravdové 
peklo. Temná nálada byla umoc-
něná hořícími svíčkami a v čele 
místnosti seděl za stolem zcela 
věrohodný Lucifer (hlasem 
vzdáleně připomínal ředitele 
školy), po pravici a levici jeho 
nohsledové. Na stole nechyběla 

lebka, živá myš a další pekelné 
rekvizity. Upřímně řečeno, ob-
divoval jsem v tu chvíli děti za 
jejich odvahu stoupnout si před 
Lucifera a přednášet básničku.

Z pekla mohly postoupit do 
horního patra školy – do nebe, 
kde už nebyli žádní čerti, ale 
pouze andílci v originálním 
provedení dívek z 5.třídy školy 
a samozřejmě Mikuláš, který 
rozdával drobné sladkosti.

Součástí akce byla i malá 
prodejní výstava výrobků z ke-
ramiky, které připravily děti 
z keramického kroužku školy.

Odcházeli jsme domů s man-
želkou a dětmi v úžasné pohodě 
a ještě dlouho jsme si opakovali, 
jak je fajn, že někdo dokáže 
něco takového vytvořit. Vzpo-
mněli jsme si také na ty naše 
„Mikuláše“ kdysi dávno v pio-
nýrských oddílech a zhluboka 
si oddechli.

Takže, milý Lucifere, děkuje-
me Vám i všem ostatním z litol-
ské školy za krásný zážitek ne-
jen pro naše děti, ale i pro nás.

Ing. Roman Fiala

Milý Lucifere!

INFORMACE 
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Beletrie pro dospělé
Smrt ve Vídni – Daniel Silva (Umělecký restaurátor a tajný agent Gabriel 

Allon je povolán do Vídně, aby tam prošetřil pozadí teroristického bombové-
ho útoku. Při plnění tohoto úkolu narazí na fotografii, která převrátí naruby  
celý jeho dosavadní život. Allon se pouští do pátrání s doposud nepoznanou 
intenzitou. S každou odkrytou vrstvou zjišťuje, že hledaný muž je ďábelštější 
než sám ďábel a že šedesát let stará pavučina jeho činů stála život tisíce lidí.)

Temné království – Můj život v Saúdské Arábii: Carmen Bin Ládin (Málo-
kdo měl šanci nahlédnout do soukroumí arabských šejků. A už vůbec je tento 
pohled neobvyklý, když jeho průvodcem je žena a jde o soukroumí tak mocné 
a „proslulé“ rodiny, jakou je klan Bin Ládinů.)

Terapie – Jonathan Kellerman ( Byla to taková poklidná ulička na svazích 
Los Angeles..., dokud náhodný kolemjdoucí nezahlédl v zaparkovaném voze 
zmasakrované mrtvoly mladých milenců. Vyšetřování se dostává do rukou 
detektiva Mila Sturgise, kterému je po obhlídce místa činu jasné, že bestiální 
útok musí mít na svědomí naprostý psychopat a že k jeho odhalení bude za-
potřebí víc než jen standardní policejní procedury.)

Temné proudy – Michael Connelly (Harry Bosch vede život svérázného 
soukromého detektiva, až jeho klid naruší záhadný telefonát: má prošetřit se-
bevraždu veřejně známého policisty Terryho McCaleba, která – jak se ukáže 
– byla ve skutečnosti vraždou. Také život agentky  FBI  Rachel Wallingové 
obrátí vzhůru nohama jediný telefonát. Volající jí oznamuje, že sériový vrah a 
její někdejší kolega Robert Backus se vrátil na scénu. Tak začíná snad nejděsi-
vější a nejbrilantnější detektivní román, jaký kdy Michael Connelly napsal.)

Po pohřbu – Agatha Christie (Smrt nejstaršího člena rodiny Abernethieo-
vých nikoho nepřekvapila. Byl sám a nemocný, život ho přestal zajímat poté, 
co ztratil svého jediného syna. Když se však jeho rodina sešla na pohřbu, 
zaskočilo pozůstalé tvrzení, že zesnulý byl zavražděn. Měl to být jen nejapný 
vtip, či šlo o promyšlenou provokaci?) Dcery Dračího pána – Bertrice Small ( 
Tento román líčí osudy tří dcer Merina Pendragona, následovníka krále Artu-
še, které se ne vždy odvíjejí podle jejich přání.)

Moje nejmilejší psí historky – James Herriot (Tato překrásně ilustrovaná 
knížka obsahuje deset nejoblíbenějších příběhů o psech podle vlastního výbě-
ru Jamese Herriota – nejslavnějšího veterináře.)

Beletrie pro děti
Kapky rosy – Lenka Lanczová (Skončit úspěšně druhý ročník střední 

školy, mít v ruce vysvědčení a před sebou dva měsíce volna, lenošení a léta 
s příslibem nových zážitků... Co si přát víc! Sympatická a trochu nesmělá 
Karolína si ani víc nepřeje. Na rozdíl od svých kamarádek, které vyrážejí na 
tramp, se těší na příjemný klid trávený s knížkami a ostatními koníčky společ-
ně s rodiči  a mladší sestrou na chalupě. O tom, že tyhle prázdniny rozhodně 
nebudou nudné, se přesvědčí záhy.)

Čtyři a půl kamaráda a ukradený Diamant – Joachim Friedrich (Sedmikrá-
sek je zničen! On –svobodný pes-má hrát v reklamě na psí suchary. Připadá 
mu, že to je pod veškerou jeho psí důstojnost. Situace se však rázem změní, 
když hned první den natáčení je unesen hlavní rival – nafoukaný mopslík 
s diamantovým obojkem. Sedmikrásek a spolu s ním celá Kallova detektivní 
kancelář se ujímá případu. Sedmikrásek bez váhání zavětří stopu, ovšem ta 
všechny kamarády dovede ke zcela překvapivému řešení neobvyklého pří-
padu.)

Naučná literatura pro děti
Nový rozum do kapsy – kultura a společnost (V této knížce  naleznete úda-

je o Zemi, České republice, stručný přehled evropských a světových dějin, o 
architektuře a výtvarném umění a informace jako takové.)

Nový rozum do kapsy – věda a příroda (V tomto pokračování naleznete 
odpovědi na otázky týkající se filosofii, matematiky, fyziky, chemie, biologie 
a života na Zemi.) Tomášková M.

Nové videokazety
Dobrodružné 

Spider-Man 2 – Spider-Man se vrací zpátky do akce plné dobrodružství 
a vzrušení, jaké ještě sám nezažil.

Napětí
Presumce viny – Matt Lee Whitlock pracuje jako šerif v idylickém flo-

ridském městečku. Je poctivý, pečlivý a oblíbený ovšem jen do té doby, 
než se stane podezřelým z vraždy dvou lidí.

Pro mládež
Harry Potter a vězeň z Azkabanu – Harry se vypraví vstříc třetímu 

školnímu roku v Bradavicích. A opět bude plný napětí a překvapení.

Vánoce jsou za dveřmi – Ozdobte si zimní večery krásnou sbírkou 
svátečních příběhů.

Garfield ve filmu – Tlustý kocour Garfield tráví čas pospáváním, kon-
zumováním lasagní, sledováním televize a vtipkováním – dokud se jeho 
majitel Jon nezamiluje do veterinářky. Právě ona přesvědčí Jona, aby se 
ujal psíka Odieho, který obrátí Garfieldův život vzhůru nohama.

Koníčková J.

 Nové knihy ve fondu Městské knihovny

Čtení s čertem
Ve čtvrtek 2. prosince 2004 se v Městské knihovně v Lysé nad Labem 

proměnilo dětské oddělení v peklo. Společně jsme si s dětmi a jejich rodi-
či  četli a povídali o čertech. Nejprve se děti dozvěděly, jak má takový čert 
vypadat, kde bydlí a co dělá. Potom jsme si přečetli čertovské pohádky, 
zazpívali písničky, zarecitovali básničky a nakonec k nám také zavítal 
jeden hodný čert z pekla. Ten si s dětmi povídal a zpíval, dokonce se ne-
chal i pohladit a vyfotil se s dětmi. Posezení jsme zakončili „ďábelským“ 
tancem. Všem zúčastněným děkujeme za milé setkání a už se těšíme na 
další pohádky!

Knihovnice z MěK v Lysé nad Labem

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Oznamujeme všem našim čtenářům, že ve dnech

 od 7. – 27. února 2005  bude knihovna uzavřena 
z důvodu revize knižního fondu. Děkujeme za pochopení.

 KNIHOVNA

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55 12 55, 

e-mail:info@knihovnalysa.cz

vyhlašuje výběrové řízení na vedení účetnictví od roku 2005.
Přihlášky, včetně referencí, podávejte do pátku 21. 1. 2005.

Výběrové řízení proběhne do 28. ledna 2005  na základě předa-
ných písemných podkladů.

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23, Vás zve na cyklus besed

s paní PaedDr. Marií Kořínkovou
pod názvem

Toulky dějinami české architektury.
První beseda se koná v úterý 1. února 2005 od 17. hodin.

Začínáme Velkou Moravou.
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Byla tam - bohužel není ?
V našem městě, v ulici Československé armády, na kterou mů-

žeme být po její rekonstrukci velice pyšní, projede denně několik 
stovek aut různé tonáže v obou směrech. Lze říci, že jde o nejvíce 
využívanou třídu. Horší však to mají cyklisté, a to po pravé straně 
kolem kina směrem k náměstí. Zde nám často parkují auta, déle 
než jim dovoluje dopravní značka a mnohdy celý den i v noci. 
Že by neměli možnost parkovat na svém dvoře nebo blízko par-
koviště na náměstí? Možná, že jsou tady i nepojízdná auta. Je 
nutné si povšimnout, že zde chybí dopravní značka, která byla na 
druhém sloupu osvětlení od kina. Je to v místech, kde se tato ulice 
zužuje. Místo ní vidíme auta lhostejně zaparkovaná a mezi nimi
a pod nimi nepořádek. Různé staré obaly, hromady listí, i když
v této ulici nejsou stromy. Úklidová služba to asi nevidí, a proto ne-
uklízí. Poslanci tam pěšky nechodí a z auta to přehlídnou. Škoda, 
není to dobrý vzhled.

V novém roce hodně zdraví všem. Je nutné, což si hodně obča-
nů přeje, provádět komunální politiku ve prospěch všech občanů 
města.

Veselý Zdeněk 

Taneční klub dospělých 
Lysá nad Labem v dalším 
roce své existence. Vzhledem 
k dobré činnosti se zájem
i počet dospělých členů ne-
snížil a dále jsme i přes název 
klubu získali i tři členy nové, 
mladší osmnácti let! A co jsme 
tedy vlastně v roce 2004 pro-
váděli?

V lednu dobíhaly taneční 
pro dospělé, organizované ve 
spolupráci s taneční školou 
Quick ( manž. Hesovi), tanči-
li a reprezentovali sebe, klub
i město na řadě plesů ( Lysá, 
Litoměřice,...). Až do června 
jsme se účastnili tanečních 
tréninků , kdy jsme ladili více 
či méně zvládnuté figury kla-
sických i latinskoamerických 
tanců (v sále u Gurmána).
V září jsme absolvovali kr-
konošské taneční soustředění 
na chatě Josefka, kde nás 
manželé Sejkorovi cepovali 
v salse a od října jsme pořádali 
již tradiční taneční kursy pro 
dospělé. O tuto akci byl tak 
velký zájem, že nám již nesta-
čil pohostinný sál u Gurmána
a museli jsme se poohlédnout 
po místě mnohem větším, 

současně finančně reálném. 
Odpadlo tedy Výstaviště, 
které bychom nebyli schop-
ni zaplatit, kategoricky nás 
odmítli lyští hasiči, jejichž 
hasičárna (v majetku města) 
by velikostí i parketami bý-
vala byla velmi vhodná - prý 
že bychom jim svým tancem 
poškodili podlahu. Nebo že 
by nebyl zájem o peníze za  
pronájem...? Takže jsme po-
chopení a útočiště nakonec 
našli u Městské rady a úřadu
v Milovicích, kde nám za ve-
lice rozumných podmínek byl 
pronajat místní Kulturní dům. 
Tady strach o podlahu nemě-
li... Takže třicet párů ( z nichž 
je většina Lysáků) se schází v 
Milovicích. Tyto kursy budou 
dokončeny během ledna 2005.
V prosinci (16.) jsme se jako 
klub zúčastnili plesu tanečních 
škol a klubů , u nichž jsou ně-
jakým způsobem angažováni 
příslušníci rodiny Hesů, buď 
jako taneční mistři, choreo-
grafové, trenéři...Ples se konal 
v pražském Kongresovém 
centru. Vzhledem k tomu, že si 
mnozí z nás pamatují průvody
s transparenty, náš taneční klub 

se prezentoval velkolepým 
průvodem po obvodu i středem 
sálu pod znakem našeho klubu, 
kde je samozřejmě uveden 
název města. Velké ovace 
vzbudil náš neméně velkolepý 
transparent „ Venkov zdraví 
Prahu“. Velmi dobře jsme byli 
hodnoceni i z hlediska našeho 
tanečního „ umění“, rozhodně 
jsme neudělali žádnou ostudu 
sobě, městu Lysá ani našim 
trenérům. Přestože je naše 
činnost financována především 
formou členských příspěvků, 
rád bych zmínil a touto formou 
poděkoval i za přidělení dota-
ce na činnost společenských 
organizací, kterou jsme obdr-
želi od Městského úřadu Lysá. 
Tato dotace byla použita na 
krytí části provozních nákladů
a bude v řádném termínu řádně 
vyúčtována.

V novém roce 2005 kromě 
zmíněného dokončení taneč-
ních z předchozího roku budou 
pokračovat i jarní tréninky 
členů. Rádi se předvedeme na 
několika plesech v Lysé, Bo-
leslavi, Litoměřicích,...,bude
i soustředění na horách, bude-
me pořádat taneční pro dospě-

lé, chtěli bychom se pokusit
i o pořádání tanečních kursů 
pro děti . Protože jsme dobrou 
partou a nejen tancem živi jsou 
lidé, zhlédneme i pár divadel-
ních představení. Za vrchol 
i prestižní záležitost lze pova-
žovat pořádání 1. městského 
repre plesu ( který se uskuteční 
v únoru t.r.). Jen trochu zamrzí, 
když se začalo ozývat pár hla-
sů ( samozřejmě od těch, kteří 
nejsou schopni ani ochotni co-
koli zorganizovat) - v Čechách 
naprosto obvyklých , jak si 
plesem strašně vyděláme a po-
dobně... Na tomto místě bych 
rád zdůraznil, že nás – členy 
klubu - klubová činnost neživí 
a nemáme zapotřebí nadměrně 
vydělávat na druhých. Finance 
rozhodně nejsou hlavním dů-
vodem naší angažovanosti...
a hlavně a především - vždyť
i Vy můžete organizovat!

Nejsme uzavřeným spolkem 
- naopak! Proto jsme rádi, když 
se naše členská základna roz-
růstá a účast na námi pořáda-
ných akcích je vysoká. Zveme 
tímto všechny zájemce o tanec 
- přijďte mezi nás!

Mirek Firman st.

Rybářský klub v Lysé nad Labem
Tento Rybářský klub byl založen na podzim roku 2002 . Vzhle-

dem ke své poměrně atraktivní činnosti se počet členů ve srovnání 
s rokem loňským přibližně zdvojnásobil, takže v roce 2004 uhradili 
členský poplatek 53 členové, v naprosté většině obyvatelé Lysé nad 
Labem a blízkého regionu. V tomto počtu je i jedna členka ( mladší 
15 let).

Kromě pravidelných setkání u řízeného odlovu na rybníce 
Okrouhlík členové zorganizovali i dva rybářské závody pro širokou 
veřejnost, a to závody komerčního charakteru (které však nebyly 
svými finančními výsledky úspěšné) a především ve spolupráci
s MO ČRS Lysá nad Labem Dětské závody – jako příspěvek rybářů 
ke Dni dětí i jako možnost žádoucích aktivit pro naši společnost. 
Tyto závody byly nadmíru úspěšné, o detailech i výsledcích byl
i článek v Listech. Vzhledem k nepřízni počasí a nízkému stavu 
vody se opět nepodařilo uspořádat závody pro seniory. Naše aktivity 
byly podpořeny i ze strany Městkého úřadu Lysá nad Labem, který 
poskytl provozní dotaci, za což bychom chtěli touto cestou veřej-
ně poděkovat. Hospodaření klubu – využití dotace z předchozího 
roku - bylo podrobeno prověrce , kdy Kontrolní výbor jako orgán 
zastupitelstva města) neshledal žádných závad a prokázal účelové
i účelné využití. Klub, nesoucí ve svém názvu i naše město, se chys-
tá v novém roce opět uspořádat nejméně dvoje závody (samořejmě 
Děstké), věříme, že dojde i na lyské seniory. Kromě toho budou 
samozřejmostí i pravidelná setkání na rybníce i činnost v duchu na-
šich klubových stanov - ochrana přírody, výchova mladé generace, 
organizování volného času pro občany našeho regionu.

Mirek Firman st.

Taneční klub dospělých

Děkujeme všem svým klientům za projevenou důvěru,
zdravotnickým a smluvním zařízením za spolupráci

a přejeme hodně štěstí v roce 2005
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Pod shora uvedeným názvem jsem uveřejnil v loňském roce v Listech několik úvah, 
ve kterých jsem reagoval na problémy, s nimiž jsem se denně setkával při procházkách ve 
městě. Bohužel musím konstatovat, že se za uplynulý rok mnoho k lepšímu nezměnilo. 
Spíš naopak.

Dál nás trápí stále vzrůstající automobilový provoz se všemi nepříznivými důsledky 
na naše zdraví a psychiku. Vinou spolku, který si říká Lysin, se vzdálila i naděje na brzké 
vybudování obchvatu města, který by ulehčil přetíženým komunikacím ve městě. Jak 
může o sobě někdo tvrdit, že bojuje za ochranu životního prostředí, když mu sám svou 
činností soustavně škodí ?

Rovněž vytěsnění parkování automobilů z ulic při výstavách zřízením záchytného 
parkoviště za podchodem na litolské straně se nepřiblížilo.

Je smutné vidět na ulicích našeho města i desetileté děti s cigaretou
v ústech. To je má úvodní věta z loňského květnového čísla Listů, kde jsem varoval před 
touto metlou lidstva, která zahubí denně tisíce obyvatel planety. Pokud zde došlo k nějaké 
změně, tak k horšímu. Vinni jsme všichni - rodiče, škola, prodejci cigaret, ale především 
špatné vzory, které před naši mládež stavíme. Lupou by bylo nutno hledat film nebo tele-
vizní inscenaci, ve které by hlavní hrdina či hrdinka nevystupovali v oblacích cigaretového 
dýmu. Totéž platí i o pití alkoholu. Obdivuji himalajské království Bhútán, kde našli od-
vahu a zakázali totálně kouření.

Další moje úvaha - vandalismus, hrubost a neúcta ke společným hodnotám. Projděte se 
podchodem do Litole. Podívejte se, jak jsou poničeny jeho stěny. Nejen slaboduché nápisy, 
ale četné stopy po podrážkách bot zdobí tuto frekventovanou komunikaci. Jde jistě větši-
nou o pubertální jedince. Co ale umístit tam skrytou kameru a rodičům zjištěných viníků 
nechat škody zaplatit. Možná, že by potom svým ratolestem vysvětlili, že se to nedělá. 

Nebo jiný příklad. Město nechalo na svůj náklad uklidit všechny černé skládky
v okolí. Dnes jsou tam opět. Za zámeckou zdí roznáší vítr odpadky z desítek hromad do-
mácího odpadu, který sem neslušní lidé v noci navozili. Co k tomu říci, že je to tristní, jak 
málo si vážíme prostředí, ve kterém žijeme.

I další článek jsem věnoval okolí našeho domova. Tentokráte to byla reakce na rekon-
strukci Poděbradovy ulice. Krásně upravenou silnici i chodníky lemované zelení hyzdí ne-
upravené fasády některých domů a domků. Málo se na tom změnilo a někdy by stačila jen 
trocha malty, štětka a vědro barvy. Bojím se, že v těchto případech však chybí především 
dobrá vůle a pocit odpovědnosti. Bolí mě u srdce, když to srovnávám s krásně upravenými 
městečky na západ od našich hranic.

Tento výčet je ale jen malá část bolestí našeho města, o kterých jsem
v minulém roce psal. Ano, vážení čtenáři a spoluobčané, věřím, že i vás trápí mnohé z 
toho. Neměli bychom proto před tím zavírat oči a být lhostejní. To je mé novoroční přání.

Václav Mrkvička

 NÁZORY

V minulém čísle měsíčníku LISTY 
se mohli čtenáři na poměrně velké ploše 
seznámit s aktuálním děním kolem sil-
ničního obchvatu našeho města. Kromě 
informací z městského úřadu vyjádřilo 
svůj osobní názor také několik občanů 
Lysé nad Labem. Názory se netýkaly 
pouze silničního obchvatu, ale často také 
občanského sdružení Lysin.

Možná pro někoho poprvé tak nastala 
možnost dozvědět se víc o činnosti tohoto 
občanského sdružení, které si rádo nechá 
říkat „ekologické“.

Za měsíc, který uplynul od vyjití 
minulého čísla se kolem obchvatu událo 
několik podstatných skutečností. Bohužel 
ta nejvýznamnější je také nejsmutnější.

Lysinu se přes jednoznačně opačné 
veřejné mínění podařilo dotáhnout svoji 
obstrukci stavebního povolení do úspěš-

ného konce. Tj., díky odvolání Lysinu se 
v minulém roce nemohlo začít se stavbou 
a investor nemohl vyčerpat prvních více 
než 50 milionů korun, které pro stavbu 
byly připraveny v rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

Jak už to v každé státní mašinérii bývá, 
peníze se musely vrátit do státního rozpoč-
tu. Silniční obchvat Lysé nad Labem je sil-
nicí druhé třídy, a protože se pro rok 2005 
změnila rozpočtová a investiční pravidla 
mezi státem a kraji (silnice druhé a nižších 
tříd zainvestovává vždy kraj, nikoli stát), 
nemůžeme v žádném případě ani letos ani 
nikdy v budoucnu očekávat finance na 
obchvat ze státního rozpočtu.

Z krajského úřadu – a to je ta smutná 
zpráva – bohužel s vysokou mírou pravdě-
podobnosti ale také ne. Krajský rozpočet 
na dopravní stavby je pro rok 2005 méně 

než 400.000.000 Kč celkem pro celé 
střední Čechy (!). Jen rozpočtové náklady 
našeho obchvatu jsou ale přes 500 milionů 
Kč. Navíc krajští radní již schválili rozpo-
čet na letošní rok a v kapitole dopravních 
staveb silniční obchvat Lysé nad Labem 
nefiguruje vůbec!

V Lysinu jistě slaví…..!
Vážení občané, jsem toho názoru, že je 

třeba, aby všichni v tomto městě věděli, 
proč peníze na obchvat nejsou a kdo za to 
může. Je to Lysin a ne špatná legislativa 
nebo podobné zástupné problémy, které se 
nám někdo snaží podsouvat.

Situace je tedy velmi nepříznivá. Mys-
lím si ale, že naděje umírá poslední a že 
musíme vytrvat v aktivitách, které mohou 
vést minimálně k tomu, že se letos „kopne 
do země“. Jsem přesvědčena, že se nám, 
pokud budeme postupovat koordinovaně a 

společně, podaří vyvinout tlak na patřičné 
orgány, aby stávající rozhodnutí změnily a 
alespoň nějaké prostředky nám přidělily.

Proto jsme již započali přípravy 
na velkou petiční akci, proto budeme 
v nejbližších týdnech jednat se všemi 
zainteresovanými institucemi a úřady. 
Našim cílem dnes musí být mimo jiné 
i změna povědomí o Lysé nad Labem a 
jejích občanech v očích mnoha důležitých 
lidí v tomto státě, protože věřte, že díky 
Lysinu nemá naše krásné město právě 
nejlepší jméno a renomé. O našich aktivi-
tách (slůvkem my mám na mysli všechny 
zodpovědné občany Lysé  nad Labem) vás 
budeme informovat na stránkách Listů. 
Ještě jednou děkuji za podporu všem 
občanům, kteří se i nadále budou aktivně 
zajímat o dění v našem městě.

Ing. Jitka Fialová

Ve středu 15.prosince byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schvá-
len státní rozpočet a Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
na rok 2005. 

V prosincových Středočeských listech bylo publikováno, že v případě schválení 
novely zákona  o rozpočtovém určení daní, nebude možné převést neprostavěné 
finanční prostředky z roku 2004 do dalšího roku. Tak se stalo i s 53 miliony korun, 
které byly určeny na I.etapu obchvatu Lysé nad Labem. Středočeský kraj opa-
kovaně vyzval SFDI o bezodkladné předložení návrhu na změnu v rozpočtovém 
opatření u středočeských dopravních staveb Hospodářskému výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Chce tím řešit situaci, která vznikla s neproinvestová-
ním finančních prostředků ze SFDI pro rok 2004 a to především kvůli odvoláním 
ekologických iniciativ, dlouhým lhůtám při vyřizování stavebních povolení a pro-
blémům s výkupem pozemků.

Od 1.1.2005 budou všechny investice do infrastruktury v majetku Středočes-
kého kraje financovány pouze z rozpočtu kraje. V úterý 21.12.2004 byl novým 
zastupitelstvem Středočeského kraje schválen rozpočet na rok 2005, kde zatím 
nejsou potřebné finanční prostředky na všechny rozestavěné stavby, které byly 
financovány státem (SFDI).

Na toto nebezpečí upozorňovali zástupci Středočeského kraje při shromáždění 
občanů  k obchvatu v Litoli dne 25.10.2004. V té době byl už vybrán zhotovitel 
stavby. Zahájení stavby I.etapy obchvatu zablokovalo sdružení Lysin svým od-
voláním proti stavebnímu povolení. Tomu, aby bylo odvolání Lysinem staženo 
a stavba mohla být zahájena, nepomohla ani protestní akce občanů 15.listopadu 
2004. Vždyť na to má ekologické sdružení přece „ze zákona právo“. Takže nezbý-
vá , než poděkovat za další odsunutou investici. 

Současný stav je následující.  Krajský úřad vyřídí odvolání Lysinu asi do 
15.1.2005. Námitku podjatosti hejtmana bude řešit rozkladová komise Minister-
stva dopravy. Protože se jedná o často používanou obstrukci ekologických aktivis-
tů, mohla by být tato záležitost vyřízena do konce března 2005. Pokud nevzniknou 
další komplikace, předpokládá se, že by stavební povolení na I.etapu obchvatu 
mohlo být vydáno v dubnu 2005. Věřme, že do té doby bude vyjasněna otázka 
finančních prostředků.

Takže „DÍKY“ vám Lysine i vám, kteří jste donekonečna protahovali jednání o 
výkupu pozemků a i vám, kteří jste vůbec neprodali a tím z důvodu projektových 
úprav zapřičinili další zdržení a prodražení stavby. 

Ing.Karel Otava, člen rady města, Lysá nad Labem

Slaví Lysin?

Přjde Lysá o 53 milionů korun na I.etapu obchvatu?

Při několika večerních procházkách 
v poslední době jsem si vzpomněl na své 
dětské zážitky s tajným kouřením v po-
lích za naším tenkrát nově vybudovaným 
sídlištěm. Proč? Protože mi smrad v litol-
ském večerním vzduchu asocioval obrá-
zek nás kluků, sedících kolem ohýnku a 
„šlukujících“ doutníky – tedy, ne nějaké 
kubánské, ale v rákosí na břehu rybníka 

nalámané. Plamínky těch doutníků jsme 
tenkrát vehementně udržovali při životě 
právě z toho ohýnku. Ten jsme , aby 
nebyl moc vidět a nerozhořel se, založili 
tak, že jsme zapálili pár plastových lahví, 
kelímků a podobného svinstva.

Budiž nám omluvou, že jsme tenkrát 
nic nevěděli ani o ekologii, ani o karci-
nogenech. Popravdě řečeno, tehdy, někdy 

v roce 1970, se těmito otázkami nezabý-
valo ani moc dospělých……

V současné době je ale situace jiná,
a to nejen v tom, že děti tajně kouří zcela 
normální cigarety, ale hlavně v určitém 
ekologickém povědomí lidí. Alespoň 
doufám!

Proč mi tedy ten smrad ve vzduchu 
tolik připomněl ty hořící plasty? Že by 

někdo v rámci návratu k uhlí od elektřiny 
a plynu házel do znovu vyčištěných ka-
men i plastové obaly? Ale to určitě ne! Co 
to v tom vzduchu tedy smrdí? 

Nedovolil jsem si pozdě večer zazvo-
nit u branky toho domu, z jehož komínu 
smrad vycházel. Zvědavost je však velká. 
Asi příště zazvoním a zeptám se.

Ing. Roman Fiala

CO MĚ TRÁPÍ ...

Jak smrdí plasty?
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V rámci přípravy seminární práce 
ve třetím ročníku Obchodní akade-
mie Lysá nad Labem jsem se studen-
ty, kteří si zvolili předmět Marketing, 
uskutečnila cestu do Prahy.

Zde prováděli průzkum trhu jak
v Supermarketu, tak v malých ob-
chodních jednotkách. Vše proběhlo 
podle plánu a po skončení akce jsme 
jeli metrem na nádraží.

A nyní se dostávám k jádru vznik-
lé situace. Ve vagonu metra náhle zkolaboval starší muž. Toho si všimla i naše 
studentka Leona Bachtíková. (Studovala rok ve zdravotní škole). Ihned, za 
přispění jednoho mladého muže, poskytla nemocnému první pomoc. Situace 
se zhoršovala, zahájili tedy masáž srdce a dýchání z úst do úst. Zárověň byla 
zavolána záchranná služba. Oba dva až do příjezdu sanitky starému pánovi 
pomáhali.

Svým činem dala příklad nejen svým spolužákům. Ti její odvážnou
a téměř profesionální reakci velmi kladně ocenili.

Myslím, že oběma mladým lidem patří i naše poděkování a obdiv.
Bohužel, jména zachránce a zachráněného se nám nepodařilo zjistit. Pevně 

věříme, že starý pán se uzdravil. Ing. Podhajská, OA Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem, 
odbor životního prostředí ukládá 
městu Lysá nad Labem v rámci 
správního řízení za pokácení stro-
mů náhradní výsadbu.

I v letošním roce město vysa-
dilo několik desítek stromů do 
městských ulic tak, aby obohatilo 

veřejná prostranství o stromy, kte-
ré pozvolna vlivem snížení vitality
i mechanických poškození hynou. 
Do nově zrekonstruovaných ulic 
se podařilo vysadit nové kultivary, 
které budou svou velikostí i svým 
charakterem vhodně doplňovat 
uliční prostor. Tímto se Lysá snaží 
vyhnout případnému nežádoucímu 
kácení nebo ořezávání stromů z 
důvodu např. zastínění bytů. Město 
však dbá i o vzhled okolní volné 
krajiny, a tak zakládá nová stromo-
řadí podél silnic.

Spolu s odborem životního 
prostředí využilo této situace, a 

aby výsadba stromů nebyla chá-
pána samoúčelně, tj. pouhé splnění 
podmínek rozhodnutí, podílelo 
se na doprovodném programu ke 
Dni stromu 2004 formou veřejné 
výsadby.

V listopadu letošního roku bylo 
vysazeno celkem 58 vzrostlých 

a 108 malých stromů. Jmenovitě 
bylo vysazeno:

4 sakury do ulice Veleslavíno-
va; 3 jinany do Šmeralovy ulice;
3 habry, 16 hrušní, 8 sakur, 2 lípy 
do Poděbradovy ulice; 3 hrušně na 
Zemskou stezku, 12 sloupovitých 
jasanů do Vrchlického ulice; 10 
ostrií Na Brůdek; převislý jasan 
do parku v Třešňovce, habr k ČD 
centru; 4 lípy do Sojovické ulice 
a jeřáb do Dvorců. Podél silnice 
do Byšiček bylo dosazeno 8 třešní 
a podél silnice ke Staré Lysé 100 
javorů babyka.
Za odbor ŽP, Stanislav Svoboda

Nová výsadba stromů ve městě

Poděbradova ulice - okrasné hrušně

Zástupy dětských lékařů po ordinačních 
hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Leden 2005

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 17,00h v místě bydliště. So,Ne od 

8h-17h v ordinaci a od 17,00h v místě bydliště
MUDr. Pokorná

Kersko 288, tel.: 325 598 126, mobil:606 915 852
ordinace:Přemyslova 592 Lysá nad Labem tel.: 325 551 988

ve všední den Kersko od 17,00h. So,Ne v ordinaci od 7,30h do 18,00h
od 18,30h v místě bydliště

Po 27.12. MUDr. Čerňanská

Út 28.12. MUDr. Matasová

St 29.12. MUDr. Chocholová

Čt 30.12. MUDr. Pokorná

Pá 31.12. MUDr. Matasová

So 1.1. MUDr. Pokorná

Ne 2.1. MUDr. Pokorná

Po 3.1. MUDr. Čerňanská

Út 4.1. MUDr. Matasová

St 5.1. MUDr. Chocholová

Čt 6.1. MUDr. Pokorná

Pá 7.1. MUDr. Pokorná

So 8.1. MUDr. Chocholová

Ne 9.1. MUDr. Chocholová

Po 10.1. MUDr. Čerňanská

Út 11.1. MUDr. Matasová

St 12.1. MUDr. Chocholová

Čt 13.1. MUDr. Pokorná

Pá 14.1. MUDr. Chocholová

So 15.1. MUDr. Čerňanská

Ne 16.1. MUDr. Pokorná

Po 17.1. MUDr. Čerňanská

Út 18.1. MUDr. Matasová

St 19.1. MUDr. Chocholová

Čt 20.1. MUDr. Pokorná

Pá 21.1. MUDr. Čerňanská

So 22.1. MUDr. Matasová

Ne 23.1. MUDr. Matasová

Po 24.1. MUDr. Čerňanská

Út 25.1. MUDr. Matasová

St 26.1. MUDr. Chocholová

Čt 27.1. MUDr. Pokorná

Pá 28.1. MUDr. Matasová

So 29.1. MUDr. Pokorná

Ne 30.1. MUDr. Čerňanská

Po 31.1. MUDr. Čerňanská

Pomoc v nenadálé situaci Oznámení MUDr. J. Pokorné
Zájemci o finské potravinové doplňky mají mož-

nost od měsíce ledna 2005 ve dnech Po - St - Pá mezi
17 - 18 hod. přijít na dětské středisko MUDr. Dáňové v 
ul. Přemyslova 592 v Lysé nad Labem.

Do odvolání jsem v Po - St - Pá mezi 17 - 18 hod. na 
telefonním čísle 325 551 988.

V ostatní dny využijte prosím mobilního
čísla 606 915 852.

Oznámení
Kožní ambulance MUDr. Václava Macury byla 

přemístěna z přízemí budovy č. p. 214, Masarykova 
ul., Lysá nad Labem do druhého patra do ordinace
pí MUDr. Klementové.

Ordinační doba: 
Středa od 8:30 hod do 13:00 hod.
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CASH & CARRY
Pilsner Urquell

Čsl. armády 1221 - býv. areál Labora
Lysá nad Labem

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD

Nabídka:
sudová piva PU,GA,RA,KO
lahvová a plechovková piva
moravská vína, šumivá vína

destiláty, nealko nápoje
brambůrky, cigarety a další sortiment

půjčování výčepního zařízení

Otevírací doba:
 Po - Pá 10.00 - 18.00
 So 10.00 - 13.00
 Ne 13.00 - 16.00

Tel.: 325 551 211
Prodejna: 325 553 896, 603 536 629

Sylva Vodičková
daňový poradce
držitel certifikátu QBÚ - bilanční účetnictví
znalec v oboru ekonomika - odvětví účetnictví a daně

_  daňové, ekonomické a organizační
poradenství

_  daňová přiznání k dani z příjmu
s odkladem do 30.6.

_  odborný dohled nad vedením
účetnictví a mezd

_  pracovněprávní poradenství
pro podnikatele i občany

Lysá nad Labem tel.: 603 536 642
Čs. armády 1221 tel.,fax: 325 553 895
(areál bývalé Labory) e-mail: sylva.vodickova@seznam.cz

Půjčky - měsíční splátky
Tel.: 604 758 145
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Mikulášský závod
v gymnastickém trojboji

V posledních letech se v TJ Sokol Lysá nad Labem rozvíjí cvičení 
sportovní gymnastiky nejmladšího žactva. Nezbytnou součástí cvičení jsou 
pro děti závody.  Využili jsme našeho nového kontaktu s oddílem sportovní 
gymnastiky v Sokole Benátky n.J. pod vedením zkušené gymnastky Jany 
Vraníkové a uspořádali Mikulášský závod.

Závodilo se v akrobacii, cvičení na lavičce, (kluci hrazda) a ve šplhu. 
Celkem se sešlo 20 závodníků: družstvo dívek z Benátek, družstvo dívek 
z Lysé a mladší žáci z Lysé - věková kategorie 6 - 9 let. Poslední skupina 
byla nejmladší děti předškolního věku.

Očekávali jsme střet s trénovanými gymnastkami z Benátek. Ale poda-
řilo se nám kupodivu rozdělit první místo mezi Anetku Korbelskou z Lysé
a Terezu Kerdovou z Benátek. Naše slabina se ukázala ve šplhu. Poděková-
ní patří našim cvičitelům, kteří se postarali o hladký průběh závodů, a naší 
jednotě, která nám zajistila ceny pro všechny účastníky závodu.

Na závěr s radostí přijímáme pozvání Jany Vraníkové ze Sokola Benátky 
na Velikonoční závod v příštím roce.

V případě zájmu o cvičení gymnastiky nejmenších dětí 4 – 6 let nás 
můžete navštívit na našich pravidelných cvičeních.

Podrobné výsledky a informace o činnosti oddílu naleznete na 
www.volny.cz/sglysa. Michal Krena (mkrena@quick.cz)

Jaroslav Denemark

Sokolská akademie
Tradičně koncem listopadu pořádají sokolové v Lysé svoji 
slavnostní akademii. Nejinak i letos. Dopoledne proběhla 
generální zkouška, kde se postupně vystřídaly všechny od-

díly a vybrousily svá vystoupení tak, aby se odpoledne před svými rodiči, 
prarodiči a ostatními příznivci jaksepatří vytáhly.

Odpoledne před druhou hodinou už nebylo v sokolovně volné místo. 
Přes 180 diváků zaplnilo všechny volné prostory. Mezi hosty byl také pan 
starosta Václav Houštecký a místostarostka sestra Marcela Chloupková. 

Na všech cvičencích byla znát nervozita, kterou mívají všichni vždy před 
významným závodem. Tísnili se v provizorní šatně pingpongové herny 
a čekali na svoje vystoupení. Jako vždy začali ti nejmladší se svými ro-
diči, většinou poprvé před obecenstvem. Po nich následovalo nejmladší 
žactvo, ti už bez doprovodu, ale s vervou a bez trémy. Postupně se di-
vákům představily všechny oddíly naší TJ. Střídalo se cvičení na nářadí
s vystoupením při hudbě. Děvčata s patřičnou grácií a kluci s odvahou
v gymnastických ukázkách, ale také mladé dámy (to se nedá popsat)
a zkušení borci - muži, kteří celé pestré odpoledne zakončili svým hu-
morným gymnastickým číslem (s tím se také druhý den zúčastnili župní 
akademie v Mělníku). Podle vyjádření hostů se naše akademie zdařila. 
Drobné chybyčky a nepřesnosti, které k takovéto akci bezpochyby patří, 
jsou na druhé straně vyváženy viditelnou snahou předvést maximum 
svých možností.

Vím, že nemůžeme divákům nabídnout žádný luxus, žádné velké 
pohodlí, ale atmosféra, která se vždy v naší malé sokolovně vytvoří
a kterou jistě všichni vnímají, stojí za to. Chtěl bych proto poděkovat 
touto cestou všem cvičencům i jejich vedoucím za příkladnou prezentaci 
naší Tělocvičné jednoty Sokol Lysá nad Labem.

Jaroslav Denemark, starosta TJ
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 

EXTRALIGA 2004
O víkendu 11.-12.12.04 se v budově Masarykovy školy konalo Mi-

strovství republiky v Knoflíkové kopané za účasti celkem 21 týmů. 
Nejméně přihlášených bylo v kategorii žáků. S přehledem vyhrál tým 
Drsňáci Běchovice před AC Krupá.

Kategorie juniorů byla sedmičlenná. Rozdílem dvou bodů vyhrál
SK Draci Žatec před týmem Hurikán Běchovice. Na třetím místě se umís-
til Rangers Běchovice.

Nejpočetnější kategorie byla seniorská. Nejdříve se hrála kvalifikace,
z níž postoupily dva týmy do finálové osmičlenné skupiny. Tu vyhrál 
Wolf Team KK Praha před týmem AC Maphia Žatec a Top Team Řepy. 

Celkové výsledky:
ŽÁCI: 1.Drsňáci Běchovice, 2.AC Krupá
JUNIOŘI: 1.SK Draci Žatec, 2.Hurikán Běchovice, 3.Rangers Běcho-

vice, 4.Slávie Kostelec n.Č.l., 
5.Real Krupá, 6.Rapeři Kostelec n.Č.l., 7.Cani-Girl THC Žatec
SENIOŘI: 1.Wolf Team KK Praha, 2.AC Maphia Žatec, 3.Top Team 

Řepy, 4.FC Kopi Žatec,
5.Ďáblové Červený Vrch, 6.CBF Real 20 Vršovice, 7.Purple Kill Ka-

menický Šenov, 8.AK Pepíno Letná

Tuto hru si můžete vyzkoušet také. Zájemci ať se hlásí na telefo-
nu 604730038 (Pavel Kvapil) nebo osobně na adrese: Sídliště 1461,
Lysá n.L. Pavel Kvapil

Knoflíková kopaná
Lysá nad Labem se stala mís-

tem, kde začala fungovat Oblastní 
liga v knoflíkové kopané. Tuto hru 
zde provozuje 35.dužina Totem 
ve spolupráci ze ZŠ Bedřicha 
Hrozného.

Jde o deskovou hru, při níž se 
dva hráči snaží cvrnkáním do-
pravit míč do soupeřovy branky. 

Samozřejmě, komu se podaří vstřelit více branek, vyhrál. Pravidla jsou 
jednoduchá. Stačí se jen chvilku dívat a každý vše pochopí.

Uvítáme všechny zájemce, kteří by si hru chtěli vyzkoušet a zapojit 
se tak do všech soutěží: Oblastní liga, turnaje Grand Prix, Mistrovství 
republiky, Liga mistrů, apod.

Scházíme se každý čtvrtek v budově Masarykovy školy od 17 ho-
din. (od ledna 2005 bude kroužek přesunut na středu od 16.30 hodin).

Přijďte se podívat a rozhodněte se sami. Je jedno, jestli jste chlapec 
nebo dívka a kolik je vám let. Hra je určena všem.

Bližší informace lze získat i na internetu: http://totem.webz.cz 
(pod odkazem Knoflíková kopaná) nebo na oficiální stránce:
http://knoflikovakopana.com Budeme se na vás těšit

Pavel Kvapil, vedoucí kroužku
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Zpráva pro všechny šplhouny
TJ Sokol Lysá nad Labem pořádá 12.února již druhý ročník oblíbeného zá-

vodu ve šplhu pro všechny kategorie. Závod se koná v sokolovně na Husově 
náměstí a prezentace je v 8,45 hodin. Podrobné informace Vám podá ředitel 
soutěže bratr David Jůza – tel.: 608 923328, e-mail: david.juza@centrum.cz nebo
na www.sokol-lysa.cz. David Jůza

8. prosince 2004 uspořádala ZŠ Bedřicha Hrozného ve spolupráci
s MěÚ v Lysé nad Labem již 5. ročník přespolního běhu „Vzpomínka na 
Emila Zátopka“. Samotný závod díky slušnému počasí proběhl na vysoké 
sportovní i společenské úrovni. K té určitě přispěla i účast paní Dany Zá-
topkové, která na závěr předala vítězům ceny. Samotného závodu se zú-
častnilo 118 závodníků z pěti škol, kteří ve čtyřech kategoriích vytvořili 
nové traťové rekordy. Antonín Semerád, učitel TV

Výsledky 5. ročníku přespolního běhu
Vzpomínka na Emila Zátopka

Lysá nad Labem 8.12.2004

mladší děvčata
1. Vaníčková Zuzana Kounice
2. Čapková Kateřina Benátky n/J.
3. Kytková Natálie BH Lysá n/L.
4. Kubalová Tereza BH Lysá n/L.
mladší kluci
1. Tott Martin Benátky n/J
2. Domin Tomáš Kounice
3. Verner Adam Kounice
4. Agopshuk Sergej Benátky n/J.
starší děvčata
1. Musilová Patricia Kounice 2:49,5
2. Košáková Kateřina Benátky n/J. 2:50,7
3. Hejdrychová Kateřina Benátky n/J. 2:53,1
4. Drobná Barbora Kounice 2:54,3
starší kluci
1. Líbal Jan Kounice 2:22,4
2. Bašus Evžen Benátky n/J. 2:28,2
3. Tolman Ondřej Kounice 2:29,8
4. Krýda Stěpán Benátky n/J. 2:36,5
mladší žákyně
1. Rezková Denisa Kounice 5:18,9
2. Vernerová Dominika  Kounice 5:30,6
3. Fousová Anna Kounice 5:39,4
4. Trpálková Simona Kounice 5:46,0
starší žáci
1. Jakubčo Filip Benátky n/J. 5:15,7
2. Krýl David BH Lysá n/L. 5:34,4
3. Mašek Filip BH Lysá n/L. 5:34,7
4. Kubín Michal JAK Lysá n/L. 5:36,8

mladší dorostenky
1. Plašilová Iva SZŠ Ml. Boleslav  6:08,0
2. Maťková Aneta BH Lysá n/L. 6:48,7
3. Pabyšková Šárka BH Lysá n/L. 7:49,9
4. Matyásková Jana BH Lysá n/L. 13:06,1
mladší dorostenci
1. Čáp Petr Benátky n/J. 8:10,1
2. Pečenka Josef Benátky n/J. 8:15,7
3. Světlý Daniel BH Lysá n/L. 8:18,2
4. Kuchař Jaroslav BH Lysá n/L. 8:23,1
muži
1. Urban Jaroslav  Kounice 11:02,6
2. Baumelt Petr BH Lysá n/L. 12:05,0
3. Pour Ladislav  Rozkoš 12:44,4
4. Rosůlek Josef SKP Nymburk 13:16,5

Traťové rekordy:
ml. děvčata 680 m
Burianová Soňa  Kounice 3:03,3
ml. kluci 680 m
Krýda Štěpán  Benátky n/J. 2:43,2
st. děvčata 680 m
Rezková Denisa  Kounice 2:27,6
st. kluci 680 m
Líbal Jan  Kounice 2:22,4
ml. žákyně 1.360 m
Rezková Denisa  Kounice 5:18,9
ml. žáci 1.364 m
Krýl Tomáš  BH Lysá n/L. 4:56,6
st. žákyně 1.360 m
Šusterová Jana  Benátky n/J. 5:07,5
st. žáci 1.550 m
Hradecký Aleš  Benátky n/J. 5:12,2
ml. dorostenky 1.550 m
Plašilová Iva  Benátky n/J, 5:55,4
ml. dorostenci 2.230 m
Čáp Petr  Benátky n/J. 8:10,1
muži 3.100
Urban Jaroslav  Kounice 10:55,1

5. ročník přespolního běhu - Vzpomínka na E. Zátopka.

CA.Jana Richtermocová,
Rumunská 1454, 250 88 Čelákovice, tel./fax: 

326 993 241 mob.: 732 558 977
Fran. riviera, termín 23.5 - 31.5.05, cena 5190Kč, ubyt. karavany 

4/os,pl. penze, doprava bus Karosa, pojištění i na storno, přistavení
Čelákovice, Praha, možnost fakultativních výletů. DOPRODEJ 

zájezdů: Chorvatska Baška Voda/Promajna penziony, 50 m od 
moře. pl. penze pojištění i na storno. SUPER ceny sleva na děti.

Informace Vám podáme na telefonu
732 558 977

Přihlášky do 12.1. 2005 

Image centrum
Hledáme do našeho programu

„HUBNUTÍ POD DOHLEDEM“

20 lidí se silnou motivací zhubnout
Kontakt na osobní konzultaci

(na základě tohoto kupónu zdarma)
na info lince:724 366 679

Nabízíme pronájem
nebytových prostor

v 1. patře nad Plusem (50m2)
v Lysé n.L.

Tel.: 222 328 447
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Náš chovatel 2005
14. – 16. ledna 2005

Výstaviště Lysá nad Labem
-největší výstava drobného zvířectva ve

Středočeském kraji v roce 2005

Výuka jazyků
Masarykova ul., Lysá n L (u nádraží)

nabízí od 1. února kurz italského jazyka.
Bližší informace: PhDr. Dana Papáčková

tel.: 602 620 151

Kříženec č. 42
-  pes, 2 roky, barva černá, vhodný na zahradu a do klidného prostře-

dí, zatím je nedůvěřivý
Kříženec č. 47
- pes, 3 roky, barva černá s pálením, vhodný do klidného prostředí
Kříženec střední č. 49
- pes, 2 roky, barva černo-hnědo-bílá, přátelský, vhodný na zahradu
Kříženec č. 54
-  pes, 1 a půl roku, barva zlatá, pejsek přítulný hodný, vhodný jak na 

zahradu, tak do bytu
Labrador č. 56
- pes, 3 roky, barva černá, klidný a kamarádský

Město Lysá nad Labem by rádo touto cestou poděkovalo 
všem dobrým lidem, kteří se ujali našich opuštěných pejsků. 
Úplný seznam čtyřnohých kamarádů nalezených i v okolních 
městech najdete na (www.mestolysa) 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 
p.Čápová. V útulku jsou umístěni i pejsci z jiných měst a obcí, 
které si můžete přijít kdykoliv prohlédnout. Je možná i tel.domlu-

va s paní Čápovou. Noví ma-
jitelé, kteří se ujmou pejska
z útulku jsou osvobozeni 
z platby (roční poplatek za 
psa) po dobu dvou let. Dále 
dostanou zákaznickou kartu 
na odběr chovatelských po-
třeb v centru města Lysá n.L.
s poskytovanou slevou při 
každém nákupu ve výši 5%. 
MěÚ Lysá n.L. děkuje všem 
občanům, kteří projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

za odbor SM B.Černá

HLEDÁME NOVÝ DOMOV PRO TYTO PEJSKY
Město Lysá nad Labem- seznam pejsků, kteří čekají na svého nového pána

Co můžete zažít:
• hry a soutěže 
• výlety do přírody 
• naučíte se zajímavé užitečné věci a zálesáckou dovednost
• najdete partu kamarádů 
• budete plnit různé zkoušky, při kterých si dokážete jací jste 
• letní tábor
• krátkodobé i dlouhodobé akce 
• pravidelné schůzky 

 Pokud máte zájem, kontaktujte nás:
 Pavel a Edita Kvapilovi
 Sídliště 1461
 289 22 Lysá nad Labem 

 mobil: 604/730038
 e-mail: klub_totem@centrum.cz

www stránky klubu: http://totem.webz.cz 

Přijmeme kluky i holky
         ve věku 8 – 15 let

                       do klubu Totem 
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Pohled na východní část Husova náměstí. Na snímku hotel „Modrá hvězda“ naproti kinu. Nyní zde vévodí moderní budovy.

Tak se v zimě v Lysé uklízelo. Palackého ulice, dnes Československé armády.

17

NAŠE MĚSTO VČERA A DNES
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V roce 1917 se 1. světová válka chýlila ke konci a hlad se zvětšoval. Pražané v Lysé nakupovali potraviny.
Dnes jezdí občané naopak nakupovat do Prahy.

Pohled na kostel a školu se v podstatě nezměnil. Jen v současnosti je uprostřed parkové úpravy
pamětní kámen profesora Hrozného.
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