
To naše městečko, ačkoliv je
více než 7 století městem (to ano),
ale až poslední dobou se stále více
mění. Typické panoráma, které
nám mohou i mnohá větší města
závidět, sice ve své siluetě zůstá-
vá, ale úpravy provedené v sou-
časnosti to celé zkrásněly. To není
názor rodáka, patriota, ale i těch,
kteří k nám přicházejí, především
v období výstav. Jistě mnohé je
třeba ještě upravit nebo dokonce
postavit. Ale už teď je město
dokonale fotogenické, takže si
zaslouží být fotografováno
v každé roční době i při každé,
třeba i nijak zvlášť významné pří-
ležitosti. Je nutno umět se jen
dívat a nezmeškat, když je třeba
celé v květech, nebo u nás sice jen
někdy, sněhem ozdobené.

To ovšem nelze zvládnout
během několika dnů ani týdnů.
Pan A. J. Lajner s P. Jos. Vojáčkem
tomu věnovali několik roků.
Škoda, že se nedochovalo všech-
no, ale podstatnější je, že se město
tak rychle mění. Jen pro srovnání:
naše starobylá radnice je stejná,
ale jak je teď pěkná a co teprve
objekt v radničním dvoře. Pan
Lajner bohužel už není ani jeho
dílo není úplné, ale byli a jsou ti
další. Třeba Jaromír Kalmus,
dr. Jan Kořínek nebo Irena
Adamová a mnozí a mnozí, kteří
se fotografování věnují s velikým
zaujetím a s tak dokonalými apa-
ráty, že některé snímky jsou ve
svém pojetí přímo umělecká díla.
Jsou také fotosoutěže. Tam stačí
správné zadání, protože vítězové
skutečně fotografovat umějí.
Město ovšem nejsou jen domy
a ulice z nich sestavené a uprave-
ná náměstí, zámek, kostely a ško-
ly, sochy a nádraží, ale především
život, jakým pulzuje. Právě o ten
běží - zachytit na fotografii přede-
vším neopakovatelné, nebo to, co
se opakuje, ale v jiné podobě. Jen
namátkou to významné, co jistě
pamětníci potvrdí. Například 650
let města, to byly oslavy velkolepé
a kultivované, ačkoliv to bylo
uprostřed války. Nebo ve stejné
době se v továrně Vichr razily

české koruny. To je možná pro
mnohé s podivem, že u nás byly
prostory státní mincovny. Nebo
jiná událost z války - I. běh
zámeckou zahradou založený
Sokolem v den, kdy byl rozpuš-
těn. Na druhé straně osvobození
před 60 lety. Nejen slavnosti, ale
hned vzápětí obětavé zapojení se
do práce v míru. To obrovské
nadšení. Válka lidi semkla, že si
rozuměli, ochotni dělat cokoliv
a samozřejmě zadarmo. Slovy
nelze popsat, snad fotografiemi
doložit. Po válce byl jednou z nej-

větších událostí sokolský župní
slet v roce 1948. Není pesimis-
mem konstatování, že nic takové-
ho nelze v dohledném čase opako-
vat, určitě ne v tom rozsahu. Totéž
v roce 50 - divadelní festival „Vo-
dákův červenec“. Jen ve Stře-
dočeském kraji bylo v té době
několik set ochotnických spolků
a v celé republice několik tisíc,
z toho 36 v rámci ÚMDOČ, 36
členů Kruhu vítězných souborů.
Lysá byla jedním z nich a v čer-
venci zde hrály tři! Ve městě pano-
vala bouřlivá činnost ve všech
oblastech. Třeba v roce 1952 chtěl
každý něco udělat pro hasiče. Tím
něčím se stal „Bakus“. Na počátku

byla jen myšlenka v usnadnění
náročné dobrovolné práce hasičů
lepším vybavením. K tomu bylo
třeba peněz a hodně peněz. Na to
každý rád přispěje, když je to tři-
náct a půl tisíce platících, je to
v pokladně znát. Navíc když
všechno, co bylo třeba k tak roz-
sáhlé a náročné realizaci, bylo
zadarmo - samozřejmě práce, ale
i zapůjčený materiál. Vlastně to
byla nejdříve jen malá skupinka
lidí, ale při uskutečnění se hlásil
každý i ten, kdo nic neuměl - bylo
třeba každé ruky. Nutno zdůraznit,

že to byla léta padesátá - 24. února
a druhý den velké oslavy Vítěz-
ného února. Takže povolení bylo
dáno, jen pokud bude vše vzorně
uklizeno. Ráno bylo celé město
zameteno a vzorně čisté, a přece
i z tak veliké události se fotografie
dohledávají jen stěží. Bylo to
přece jen po válce. Dávno před ní
i dlouho po ní byl ve městě čilý
život. Už dávno je tomu, co
dozněly polky vlasteneckých bálů,
pak reprezentační nebo dobročin-
né plesy, mezi nimi přirozeně kar-
nevaly a k těm patří sokolské šib-
řinky, které mají vždy svůj „Ráz“.
S bohatou tombolou byly vždy
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Fotografická paměť města

Fotografie jedné z upoutávek s pozváním na „Bakuse“. Byla umístěna v proluce,
kde nyní stojí Dům pečovatelské služby. Postavena byla z materiálů, které v té
době byly k dispozici.

Foto: p. Rašín

Pokračování na str. 3

V dnešním čísle
najdete:

● Kontejnery březen - str. 2

● Výběrová řízení - str. 2

● Kulturní kalendář - str. 3

● Velikonoce ve Smiřicích 

a Kuksu - str. 7

● Taneční kurz 2005 - str. 10

Pranostiky
● když o Hromnicích sněží,

jaro není daleko (2.2.)

● je-li únor mírný ve své
moci, připílí s mrazem
březen i v noci

● sv. Veronika ledy seká 
u rybníka (7.2.)

● o sv. Juliáně připrav vůz
a schovej sáně (16.2.)

● sv. Matěj ledy láme,
nemá-li jich, nadělá je
(24.2.)

Hudební  
se tkání

Dovolujeme si Vás pozvat 
na koncert komorního 

souboru Ritornello, který pod
názvem Hudební setkání rozezní

stěny evangelického kostela 
v Lysé na Labem 

v neděli 27. 2. 2005 
od 16.00 hodin. 

V podání dobových nástrojů ze 16.
a 17. století a jejich věrných replik

uslyšíte pásmo duchovní hudby
„MUZIKA - Jakubův žebřík“.

Pro ty, kteří nehledají v hudbě pouze
rozptýlení, ale i poučení, je připra-
ven bonbónek v podobě několika
písní z Božanova kancionálu
Slavíček rajský. Tento kancionál,
jako jednu z mála českých knih,
nechal počátkem 18. století na své
náklady vytisknout v lyské tiskárně
hrabě Špork.

Za pořadatele 
Českobratrská církev evangelická 

a Město Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady města
V průběhu ledna se konala 2 řádná

jednání rady města. 
1. jednání rady města se konalo

10.1.2005. V úvodním slově pan sta-
rosta přivítal přítomné a popřál všem
do roku 2005 vše nejlepší. Úvodní
bod se týkal úhrady kupní ceny za
prodej pozemku manželům
Messnerovým. O věci se bude jednat
znovu po splnění dodatečných podmí-
nek. Druhým bodem byl návrh
Thermoservisu na kalkulaci nákladů
na dodávku tepla a zabezpečení pro-
vozu kotelen v roce 2005. I zde měla
rada připomínky k propočtům, takže
příště se k materiálu znovu vrátí.
Teprve třetí bod proběhl hladce. Na
základě ankety spokojených dětí
a rodičů rada vyslovila souhlas, aby
i příští kurs tance uskutečnila Taneční
škola FIS z Mladé Boleslavi, a to opět
v Benátkách nad Jizerou. Další bod
byl opět bezproblémový. O městský
informační systém se bude i nadále
starat p. Mgr. Martin Eliška na zákla-
dě mandátní smlouvy.

Šestý bod byl ryze odborný, týkal
se oběhu dokladů ve vztahu k DPH,
jehož plátcem je město od minulého
října. Materiál byl bez připomínek
schválen.

Rada rovněž souhlasila s tím, že
termín dokončení projektové doku-
mentace na I. etapu oprav kanalizační
sítě může být posunut z konce roku
2004 na 15. 2. 2005. Schválila rovněž
zřízení věcného břemene Č. Telecomu
v souvislosti s výstavbou telefonní pří-
pojky pro p. Pokorného v Litoli.

Další tři body se týkaly zdravotnic-
tví. V zubní laboratoři v čp.1032 ukon-
čila nájem části nebytových prostor
paní A.Jandlová, nahradí ji paní L.
Krpcová. Nájem zubní laboratoře tam-
též přechází z MUDr. Petra Zemana na
MUDr. Rudolfa Zemana. Ve zdravot-
ním středisku v Masarykově ulici se
suterén a přízemí upravuje pro záchran-
ku, a proto se MUDr. Václav Macura
stěhuje do II. patra. Uvedené změny
byly radou schváleny bez připomínek.

V následujících 8 bodech se jedna-
lo o bytech a pozemcích. Materiály
byly dobře připraveny, takže vše pro-
bíhalo hladce, ale pro čtenáře vcelku
nezajímavě.

Devatenáctý bod se však dotkne
každého obyvatele města, na pořadu
byly totiž ceny vodného a stočného.
Dodavatel, firma Stavokomplet, při-
pravila dvě varianty. První z nich, pro
občany levnější, stanoví vodné na
20,09 Kč (v roce 2004 to bylo
19,52 Kč), stočné 19,49 Kč (2004 -
18,76). Druhá varianta byla o něco
dražší, ale zato nabízí zpětnou investi-
ci 600 tis. Kč do obnovy kanalizační
sítě. V rušné diskusi nakonec převážil
hlas paní místostarostky, takže první
varianta prošla těsně 3:2. Tím se jed-
nání dostalo do finiše. Rada vzala na
vědomí zápisy z kontrolního výboru,
z bytové a stavební komise a po krátké
diskusi mohl pan starosta ukončit jed-
nání v půl deváté večer. 

2. jednání rady města se konalo
24. 10. 2005. Předložený program 30
jednacích bodů vyvolával tušení pozd-
ního konce. Řízení se tentokráte ujala
paní Chloupková, protože pan starosta
byl nemocen. Hned od začátku nasadi-
la ostrý kurs, což se jí podařilo udržet
až do konce. 

V prvním bodu se rada vrátila
k Thermoservisu, kotelnám a kalkula-
ci tepla. Tentokráte byla rada spokoje-
na s doplněnou tabulkou a materiál byl
schválen. 

Ve čtyřech následujících bodech se
„rozdávaly“ peníze. Už podruhé se na
Polabském knižním veletrhu bude
udělovat Cena města Lysé n. L. v hod-
notě 1 000 Kč. Římskokatolická far-
nost plánuje na rok 2005 celkem 
12 akcí, na tři z nich obdrží příspěvek
4 000 Kč. Koncem února bude v evan-
gelickém kostele koncert souboru
Ritornello a město přispěje částkou 
6 400 Kč. V posledním bodu tohoto
bloku šlo o nejvíc peněz. Filmy promí-
tané v kinech se v krátké době objeví
s novou zvukovou stopou (azurovou),
kterou nelze přehrát na stávajících sní-
mačích a je nutná jejich úprava. Odbor
školství a kultury vyhlásil výběrové
řízení na úpravu 4 promítacích přístro-
jů (2 ve stálém kině, 2 v letním kině).
Rada ze 4 nabídek vybrala firmu
Haškovec, Praha, která úpravu prove-
de za 95 tis. Kč, což je pod plánovanou
částkou rozpočtu.

V šestém bodu rada odmítla vstup
města do Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, protože pří-
nosy nejsou dostatečně průkazné.

Další tři body byly legislativní.
Rada schválila návrh nové obecně
závazné vyhlášky (OZV) o hospodaře-
ní s byty ve vlastnictví města. Bude
projednávána ještě v zastupitelstvu
a po schválení umožní další snížení
dluhů vzniklých neplacením nájemné-
ho. Zastupitelstvo bude rovněž ještě
schvalovat další novou OZV o veřej-
ném pořádku, která řeší parkování na
zelených plochách, pohyb psů a použí-
vání zábavné pyrotechniky. Bez pro-
blémů byla schválena i směrnice MěÚ,
podle níž budou zaměstnanci MěÚ
zadávat veřejné zakázky.

Časově dlouhý byl blok 7 bodů
k pozemkovým záležitostem. Podle
zákona vše musí projít radou i zastupi-
telstvem, i když se jedná o „nudli“
dlouhou 10 m a širokou 20 cm.

Další tři body se týkaly placeného
parkování na území města. Rada města
schválila prodloužení smlouvy 
s p. Vlčkem na zajištění provozu na
placených veřejných parkovištích
a místních komunikacích do 28. 2.
2005, s možností dalšího prodloužení.
Sazby za parkování aut a autobusů
zůstávají stejné jako loni 25 a 100 Kč,
mění se výčet komunikací, kde se bude
vybírat.

Diskusi vyvolal bod o pokračování
protidrogového programu. Navržené
příspěvky pro OS Semiramis, ZŠ J. A.
Komenského a B. Hrozného v souhrn-

né výši 40 tis. Kč byly schváleny.
Následující dva body - Závěrečný účet
města za rok 2004 a Rozpočtový
výhled 2006 - 2007 - jsou plné čísel
a budou podrobně představeny na
zastupitelstvu 16. 2. 2005 a v březno-
vém čísle Listů.

Rada schválila i změnu ve vedení
odboru správy majetku. Řízením
odboru je pověřen p. Mgr. Jiří
Havelka. O navazujících změnách
budou čtenáři informováni rovněž
v březnu.

Finále jednání tvořily tři informa-

tivní zprávy: o bezpečnostní situaci za
rok 2004, o nebytových prostorech K4
a o zpracování kroniky města za rok
2003. Závěrem vzala rada na vědomí
zápis z jednání sociální a zdravotní
komise, rozruch vyvolal zápis z kul-
turní komise (viz článek o plesu
města). Blížila se jedenáctá večerní,
s ní i únava, takže diskuse byla mini-
mální. Proto mohla paní místostarost-
ka Chloupková jednání ukončit. Jeho
řízení zvládla na jedničku.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Výběrová řízení 
na MěÚ Lysá nad Labem

Městský úřad upozorňuje veřejnost,
že dne 27. 1. 2005 bylo vyhlášeno výběrové řízení na tato místa:

- vedoucí odboru správy majetku 
- referent památkové péče a územního plánování

- referent pro přestupkové řízení

Přihlášky lze podávat do 18. 2. 2005. Podrobnosti najdete 
na úřední desce proti MěÚ nebo na stránkách města 

www.mestolysa.cz

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

l. sobota:
5.3.05

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

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

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

3. sobota:
19.3.05

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

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

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

3. pondělí:
21.3.05

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
15.3.05

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
16.3.05

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
17.3.05

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3.pátek:
19.3.05

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

Přistavování kontejnerů od měsíce března 2005
(podrobný přehled)

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.
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Po Třech králích až do Po-
peleční středy prožívali staří
Čechové masopust. Byl to čas
veselosti. Ženy, muži, bohatí,
chudí udělali pro zábavu všechno,
aby všude „směšno bylo“.
Spousta tancovaček, draček
a jiných byla korunována průvo-
dem k ukončení pětinedělních
kratochvílí.

Báby se strojily za mladé,
holky za staré, chlapi se objevili
v maskách šimla nebo kozla,
medvědáře s medvědem, kterého
husar, pytlák nebo myslivec třeba
zastřelil, aby jej mohli čerti,
kominíci, kašpaři odnést na
nosítkách. V průvodu jsme mohli
vidět ženicha s nevěstou, cikána,
žida - obchodníka, dráby. Maška-

rám se dával za odměnu nějaký
peníz do pokladniček, ale také
obilí, maso, chleba na vůz
a samozřejmě se notně popíjelo.
Jak by ne, vždyť masopustnímu
reji vévodil sám bůh vína 
Bakchus.

Masopust a Bakchus jsou vlast-
ně totožným výrazem. Vycpaný
nebo i živý seděl na pivním sudě,
nesený nebo vezený maškarami,
byl nakonec svržen a pohřben.
Tak skončila jeho sláva a začala
doba střízlivosti - půst.

V té době nebyla televize. Lidé
se radovali z každé směšnosti,
těšili se z družnosti a nečekali, že
je někdo pobaví. Radost byla
spontánní. Ach, kde jsou ty časy!

Jana Křížová

„Poslední leče“ mysliveckých
sdružení. Co různých průvodů
a kácení májů mívali Baráčníci.
A sportovci? Tělovýchova -
Sokol, DTJ, Orel, FDTJ. Stejně
tolik bylo i fotbalových klubů:
SK Lysá, Čechie, AFK, Rudá
hvězda. Na Kruhovce se kraso-
bruslilo, BVK bruslařsko - veslař-
ský klub. Později velmi úspěšný
veslařský oddíl. Na velké úrovni
se hrála závodně házená. Byl
a stále je velmi dobrý stolní tenis.
Stejně tak tenis na kurtech.
Pěstovala se lehká atletika v celé
šíři běhů, skoků, hodů a vrhů. Na
třech kluzištích se bruslilo a hrál
závodně hokej. Záležitostí pro
náročné byly a jsou dostihy.
Naopak Junák má svá poslání ve
vztahu k přírodě, takže je dostup-
ný pro každého. Velmi záslužnou
činnost měl vždy Červený kříž.
Snad jen pro talenty je významná
práce hudební a výtvarné školy,
ale také různá vystoupení žáků
ostatních škol. Jinou záležitostí
jsou nenápadné výstavy chovatelů
zvířectva, nebo krásné výstavky
zahrádkářů. Také cyklisté, ačkoliv

jich nebylo mnoho, uměli zauj-
mout celé město. Několik stránek
by bylo nutno popsat o divadle -
hrálo se na několika místech a to
nejen „Tyl“, ale většina spolků.
Velmi dobrou úroveň mělo lout-
kové divadlo, to se hrálo nejen
u Vichrů. Na jeho jevišťátku byla
řada kulturních večerů, také kon-
certy „Šporkova kvarteta“. Už
mnohaletou tradici mají rozsáhlé
Šporkovské slavnosti. Těch čin-
ností bylo a je celá řada. Nelze
upřít úroveň i dobrou organizaci
spartakiád - není divu, řídili je
převážně cvičitelé Sokola. Bez
zajímavosti není ani to, co se
netýká jen našeho města - řada
různých lokomotiv od těch nej-
starších zahalených kouřem, až po
dnešní elegantní tiše se pohybují-
cí jako vznášedla. 

Laskavý čtenář snad promine,
že právě o jeho zálibě nebyla řeč -
jedná se přece o fotografii. Kdeže
jsou všechny snímky z tolika růz-
ných událostí ve městě. Doufejme,
že se zajímavé snímky neztratily,
že budou naopak důkazem, jak se
v našem městě žilo. 

Například při většině kultur-
ních vystoupení byl obvykle
pěvecký spolek „Dalibor“. Nebo
organizovat pohyb pro zdraví a za
poznáním byla záležitost Klubu
turistů. Velmi prospěšný byl také
spolek přátel muzea nezištně říze-
ný muzejní radou.

Jak se žije v současnosti, bude
určitě nafotografováno. Pak
všechny snímky staré a nové
i školní tabla atd. se sejdou na jed-

nom místě, utřídí se, zvětší na stej-
nou velikost, dokonale budou
popsány, jak je v archivech zvy-
kem, a pak - budou důkazem
o životě města. Možná vznikne
i publikace, nebo alespoň výstava.
Prostě nezmizí, zůstanou ve
městě. 

Pak budou žasnout Rodáci
a jejich přátelé a snad i ti druzí, kteří
na své město začnou být také hrdi.

šonda

Pokračování ze str. 1

Fotografická paměť města

Bejvávalo dobře...

Pojďte s námi na výstavu
Dne 22. 10. 2004 byla v Národní galerii v Praze v budově kláštera 

sv. Jiří zahájena výstava Petr Brandl, malíř neřestí pozemských. Výstava je
otevřena denně mimo pondělí od 10.00 - 18.00 hod. a potrvá do 24. 4. 2005.

Výstava žánrových obrazů mistra českého barokního umění prvně prezentuje
tato díla pospolu. Brandl je ve všeobecném povědomí znám především jako malíř
portrétů a církevních témat. Vystavený soubor umožňuje divákovi nahlédnout do
dosud málo známé sféry Brandlovy tvorby, v níž se malíř spíše okrajově věnoval
světským námětům moralizujícího charakteru. Výjevy například s podvodnými
felčary zkoumajícími vzorek moči dívek přišlých do jiného stavu bez manželské-
ho svazku, nebo obraz mastičkářky nabízející zákazníkům rozmanité lektvary
jsou pojaty jako živé kompozice, které pouze zdánlivě vyhlížejí jako scény zachy-
cující všední život. Ve skutečnosti jde o promyšleně konstruovaná díla s mnoho-
vrstevnou symbolikou upozorňující diváka na neřesti, kterých se má vyvarovat.
Námětově se Brandl inspiroval především díly holandských mistrů 17. století,
kteří jsou na výstavě také zastoupeni a jejichž výtvory návštěvníkovi blíže vysvět-
lují jednotlivá témata Brandlových žánrů.

Pro zájemce jsme zajistili na sobotu 5. 3. 2005 odborný komentovaný
výklad k vystaveným obrazům. Sraz účastníků bude v 8.55 hod. u pokladny
na nádraží v Lysé nad Labem. Vstupné na výstavu činí 40,- Kč a cca 30,- Kč za
výklad si platí účastník sám. Po zhlédnutí výstavy je program volný.

Městská knihovna

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

12.2.2005 Reprezentační ples města
19.30 hodin Výstaviště Lysá n. L.
Taneční orchestr „Josef Hlavsa - Orchestra“
Předtančení
Tombola
Vstupné 180,- Kč
Předprodej v pokladně MěÚ a ve Zlatnictví TOPAZ Husovo nám.

19.2.2005 Jiří Schmitzer - recitál
V 19 hodin v kině na Husově náměstí
Živé vystoupení, které představí to nejlepší od Jiřího Schmitzera.
Vstupné 140,- Kč
Předprodej Kino Café bar a MěÚ, odbor kultury

27.2.2005 Hudební setkání
Koncert komorního souboru RITORNELLO
V 16 hodin v evangelickém kostele
V podání dobových nástrojů ze 16. a 17. století a jejich věrných rep-
lik uslyšíte pásmo duchovní hudby „Muzika - Jakubův žebřík“.

1.3.2005 Toulky dějinami české architektury    
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou o románském slohu (kláštery,
rotundy, basiliky).
V 17 hodin v městské knihovně 
Vstup zdarma

11.3.2005 Ladislav Smoljak - Hymna
Představení studia Láďa, odehrávající se v době premiéry Tylovy
Fidlovačky. Ladislav Smoljak ztvárnil roli Mareše, oboujazyčného
pražského Žida.
V 19 hodin v kině na Husově náměstí
Vstupné 160,- Kč
Předprodej Kino Café bar a MěÚ, odbor kultury

7.4.2005 Spirituál kvintet
Koncert proslulého hudebního souboru s nebývale širokým 
záběrem repertoáru (od lidových moravských písní, renesančních,
pražských, irských  a skotských balad až ke gospelům a spirituálům,
tvořícím hlavní jádro repertoáru skupiny.)
V 19 hodin v kině na Husově náměstí
Vstupné 150,- Kč
Předprodej Kino Café bar a MěÚ, odbor kultury
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KINO HOGO FOGO  
PROGRAM ÚNOR

CAFÉ BAR HOGO FOGO
(předprodej vstupenek) otevřen 

út - ne od 16 do 24 hod. 
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 

a rezervace vstupenek na
www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

K O N C E R T Y

so. 19.2. 19.00 hod.

Jiří Schmitzer - Recitál
Živý koncert, který představí to nejlepší 

od Jiřího Schmitzera.

Předprodej vstupenek: Kino Café Bar,
MÚ Lysá - odbor kultury. 

so. 12.2. 18.30 hod.

HOGO FOGO 
MINIFESTIVAL

Dobrodružství Priscilly,
královny pouště
Austrálie, 1994, 104 min

Hrdiny svérázného road movie jsou dva
transvestité a jeden transsexuál, kteří se ze

Sydney vypraví v rozhrkaném autobuse 
s ženským jménem Priscilla přes poušť do
australského vnitrozemí, aby tu účinkovali

se svou show. 
Syrea (Lysá) - koncert
SO (Lysá) - koncert
Skrytý půvad byrokracie (Praha) -
koncert

F I L M Y

čt. 3.2. 19.00 hod.

Kameňák 3
ČR, 2004, 101 min.

Do třetice všeho dobrého (a zlého). 
Třetí pokračování Troškovy komedie 

z Kameňákova.

pá. 4.2. 19.00 hod.

Kameňák 3
ČR, 2004, 101 min.

Do třetice všeho dobrého (a zlého). 
Třetí pokračování Troškovy komedie 

z Kameňákova.

so. 5.2. 19.00 hod.

Wimbledon
USA, 2004, 98 min.

Nová romantická komedie od tvůrců
Deníku Bridget Jonesové nebo filmu 
Čtyři svatby a jeden pohřeb tentokrát 

z tenisových kurtů.

ne. 6.2. 15.00 hod.

Pane, pojďte si hrát
ČR, 1967, 60 min.

Dětské pásmo animovaných filmů 
o vykutálených medvědech.

pá. 11.2. 19.00 hod.

Milenci a vrazi
ČR, 2004, 108 min.

Film o lidských osudech natočený podle
slavného románu Vladimíra Párala. 

Hrají: O. Vetchý, Z. Norisová, V. Žilková,
J. Langmajer 

ne. 13.2. 15.00 hod.

Úžasňákovi
USA, 2004, 115 min.

Rodina superhrdinů musí do večeře stih-
nout zachránit svět.

so. 12.2. 18:30 hod.

Dobrodružství Priscilly,
královny pouště
Austrálie, 1994, 104 min

Hrdiny svérázného road movie jsou dva
transvestité a jeden transsexuál, kteří se ze

Sydney vypraví v rozhrkaném autobuse 
s ženským jménem Priscilla přes poušť do
australského vnitrozemí, aby tu účinkovali

se svou show. 

čt. 17.2. 19.00 hod.

Snowborďáci
ČR, 2004, 90 min.

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.

pá. 18.2. 19.00 hod.

Snowborďáci
ČR, 2004, 90 min.

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.

ne. 20.2. 19.00 hod.

Život a smrt Petera Sellerse
USA/VB, 2004, 122 min.

Nikdy nedejte na první dojem! Film nahlí-
žející do  pohnutého soukromí komika,

který ztvárnil Růžového Pantera.

pá. 25.2. 19.00 hod.

Žralok v hlavě
ČR, 2004, 80 min.

Nejnovější české komedie v hlavní roli 
s Oldřichem Kaiserem.

so. 26.2. 19.00 hod.

Dannyho parťáci 2
USA, 2004, 120 min.

Dannyho parťáci opět chystají loupež 
století. Stylová krimi podívaná plná 
holywoodských hvězd: G. Clooney,

M. Damon, J. Roberts a další.

ne. 27.2. 15.00 hod.

Polární expres
USA, 2004, 100 min.

Působivý příběh o vlaku dětství a fantazie,
vytvořený ojedinělou metodou animace,

vycházející z hereckých výkonů Toma
Hankse

Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a

Blahopřejeme
Motto: „Pocit velké přízně a útěchy umí být
záchranným pásem proti samotě.“

Robert Fulghum

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

narozeniny v měsíci lednu

80 let
paní Milada Minzbergrová, Brigádnická 1490, nar. 26.1.1925
paní Jana Vejnarová, Okružní 1499, nar. 5.1.1925
pan Jaroslav Navrátil, Na Rybníčku 297, nar. 9.1.1925

90 let
paní Marie Váňová, Zámek 1, nar. 14.1.1915
paní Marie Vojtěchová, Dvorce 16, nar. 8.1.1915

91 let
paní Marie Hráská, Zemská stezka 942, nar. 28.1.1914
paní Marie Stolejdová, Masarykova 569, nar. 2.1.1914
pan Květoslav Svatoš, B.Němcové 178, nar. 28.1.1914
pan Vojtěch Kodera, Sojovická 371, nar. 9.1.1914

98 let
paní Františka Nováková, Zámek 1, nar. 8.1.1907

Alena Frankeová, odbor kultury

HOGO FOGO KINO
Husovo nám. 25, Lysá nad Labem

www.hogo.cz, tel.: 325 551 496
ve spolupráci s MÚ Lysá nad Labem uvádí:

19.2. od 19.00 hod.

JIŘÍ SCHMITZER - Recitál
Živé vystoupení, které představí to nejlepší od Jiřího Schmitzera.

Cena 140 Kč

11.3. od 19.00 hod.

LADISLAV SMOLJAK - Hymna
Představení Studia Láďa, odehrávající se v době premiéry Tylovy Fidlovačky. Ladislav

Smoljak ztvárnil roli Mareše, oboujazyčného pražského Žida.
Cena 160 Kč

7.4. od 19.00 hod.

SPIRITUÁL KVINTET
Koncert proslulého hudebního souboru s nebývale širokým záběrem repertoáru 

(od lidových moravských písní, renesančních, pražských, irských a skotských balad 
až ke gospelům a spirituálům, tvořícím hlavní jádro repertoáru skupiny).

Cena 150 Kč

Předprodej  vstupenek: Kino Café Bar,
MÚ Lysá -  odbor kultury.

Výstaviště
Lysá nad Labem, s.r.o.

STAVITEL 2005
11. národní výstava 
stavebních materiálů

a technologií
17. 2. - 20. 2. 2005

STŘEDNÍ ČECHY
5. společná výstava měst, obcí,

mikroregionů a podnikatelů
Středočeského kraje

17. 2. - 20. 2. 2005

Muzeum Bedřicha Hrozného si Vás dovoluje 
srdečně pozvat na přednášku:

Doc. PhDr. Eva Melmuková - Šašecí:

„Husitství ve své vlastní výpovědi“

Přednáška doplní stávající stejnojmennou výstavu. 
Koná se ve čtvrtek 24. 2. 2005 

v 18:00 hodin v muzeu. 
Výstava je prodloužena do 6. 3. 2005 !!!
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Beletrie pro dospělé
Altmanův zákon - Robert Ludlum (Uprostřed noci je v šanghajském přísta-

vu brutálně zavražděn člověk, který tam pokoutně fotografoval. Krátce poté ředi-
tel tajné špionážní organizace Alfa informuje amerického prezidenta o čínské lodi
s nebezpečným nákladem. Tuny chemikálií vydávaných za hnojiva mají údajně
sloužit k výrobě zbraní hromadného ničení - a za jejich cíl je určen Irák, kde tehdy
ještě vládl Saddám Husajn. Prezident nemůže nechat loď přistát, a žádá proto
nezpochybnitelný důkaz o tom, co loď převáží. Náročným úkolem je pověřen pod-
plukovník Jon Smith.)

Zahrada bestií - Jeffery Deaver (New York, rok 1936. Američan německého
původu Paul Schumann je mafiánským hrdlořezem, jenž proslul svou geniální tak-
tikou a zásadou přijímat pouze „spravedlivé“ zakázky. Poté se mu však jedna
nájemná vražda nezdaří. Schumann je dopaden a postaven před nelítostnou volbu:
buďto zabije Reinhardta Ernsta, nacistického pohlavára blízkého samotnému
Hitlerovi, nebo jej americká spravedlnost pošle do Sing-Singu a odtud na elek-
trické křeslo.)

Hvězda Babylonu - Barbara Woodová (Egyptoložka Candice Armstongová
pracuje pod vědeckým vedením uznávaného odborníka profesora Masterse, který
se zabývá vyhořelou alexandrijskou knihovnou. Candice luští hieroglyfy a snaží
se dokázat svou teorii, že královna Nefertiti byla ve skutečnosti faraon. Rázný
obrat nastane ve chvíli, kdy starý profesor Masters spadne ze schodů a zůstane
v nemocnici v kómatu.)

Nevítaný host - Barbara Taylor Bradford (Paula je dědička velkého rodin-
ného podniku, závratné bohatství nashromáždila její milovaná babička Emma, jíž
byla vnučka velmi blízká. Paula tedy žije v přesvědčení, že její rodinu nemůže
o babiččino dědictví už nikdo připravit. Nicméně je to jen plané zdání, protože
kdesi v hloubi začíná doutnat sourozenecká rivalita mezi Pauliným dcerami Linnet
a Tessou. Jedna z nich touží zmocnit se rodinného impéria, a proto úzkostlivě
skrývá tajemství, které by rázem celý její život obrátilo naruby.)

Pravé domácí - Ivanka Devátá, Jiří Devátý (Tento barevný kaleidoskop ze
života jedné rodiny nám nabízí k nahlédnutí známá herečka a spisovatelka Ivanka
Devátá se svým bratrem Jiřím. Dokazují tak, že na člověka nečíhají jen strázně
a nepříjemnosti, ale i uprostřed nejvšednějšího dne na něj trpělivě čeká rošťácký
úsměv a je jen na nás, zda ho oplatíme.)

Naučná literatura pro dospělé 
Nefertiti a Achnaton - Christian Jacq (V této knize nás slavný francouzský

egyptolog zavádí do Egypta 14. století před naším letopočtem, kdy zemi na Nilu
vládla pozoruhodná dvojice, Nefertiti a Amenhotep IV.)

Věnce na všechny způsoby - Chris Rankinová (Můžete si vytvořit mnoho
věnců z tradičních i nezvyklých materiálů. Lze použít čerstvé, sušené i umělé kvě-
tiny, šišky, tobolky i ovoce a zeleninu, v každé kompozici budou vypadat dobře.)

Beletrie pro děti
Lásky a nálezy - Lenka Lanczová (Na všech koncích jsou hezké právě začát-

ky něčeho dalšího. Úspěšně odmaturovat znamená konec jedné důležité etapy, mít
v kapse přijetí na vysokou školu pak začátek etapy nové, ještě důležitější.)

WWW.trápení - Jacqueline Wilsonová (Máš nějaké trápení? Problémy doma
nebo ve škole? Nevíš si s tím sám rady? Otevři si třídní webové stránky www.trá-
pení! Napiš, co tě trápí - podepisovat se nemusíš - a počkej, až se tam objeví něja-
ká dobrá rada.)

Hádanky a luštěniny - Jiří Žáček (Knížka plná hádanek pro malé čtenáře.)

Naučná pro děti
Zvířátka na venkově (V této knížce pro menší čtenáře poznáváme zvířátka

a život na venkově.)
Encyklopedie zvířat pro děti (Poznatky a zajímavosti ze světa zvířat. Přes

1000 nádherných barevných ilustrací.)

Komedie
50x a stále poprvé - Představte si,

že svou dívku musíte získávat každý
den znovu a znovu. Adam Sandler
a Drew Barrymore v jedné z nejle-
gračnějších romantických komedií.

Můj soused zabiják 2 - Další
pokračování úspěšné komedie
s Brucem Willisem a Matthewem
Perrym.

Ostatní - i DVD
Hříšný tanec 2 - Příběh je tento-

krát zasazen do prostředí Havany roku
1958, těsně před vpádem Castrových
revolucionářů, což jej obohacuje
o atraktivní atmosféru a latinskoame-
rický temperament.

Válečný
Generál Eisenhower velitel inva-

ze - Osud miliónů závisí na statečnos-
ti jednoho člověka.

Pro mládež
Vánoční skřítek - Připomeňme si

opět vánoční pohodu známým hraným
příběhem pro celou rodinu.

Co se ještě stalo o Vánocích -
Zcela nový příběh o vánočních přípra-
vách a oslavách.

Kouzelné Vánoce - Oblíbení
Disneyho hrdinové se s vámi chtějí
podělit o vánoční zážitky.

Extrémně zábavné sporty -
Disneyho hrdinové zde prokáží své
pohybové nadání.

Horor
Predátor z hlubin - Mohutná

geneticky upravená a masožravá ryba
čeří klidné říční vody a hledá nové
oběti.

Napětí
Poslední mise - Steven Seagal opět

nezklame ve filmu plném akce a napětí.
Sniper 3 - Pokračování jednoho

z nejnapínavějších a nejvíce vzrušují-
cích thrillerů všech dob.

Rozšiřujeme nabídku DVD o tyto
tituly: pro mládež - Princové jsou na
draka, Ať žijí duchové, Povídání o pej-
skovi a kočičce, komedie - S tebou mě
baví svět, Vesničko má středisková,
Myšák Stuart Little 1 a 2, napětí -
Zítřek nikdy neumírá Městská knihovna v Lysé nad Labem

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

Vás zve na cyklus besed s paní 

P a e d D r.  M a r i í  K o ř í n k o v o u
Toulky dějinami české architektury.

Pokračujeme v úterý 1. března 2005 v 17. hodin
Románský sloh (kláštery, rotundy, basiliky).

Vstup ZDARMA!

Všichni jste srdečně zváni!

Nové knihy ve fondu městské knihovny

Nové videokazety ve videopůjčovně

Městská knihovna v Lysé nad Labem hledá 
do svého fondu tyto tituly:

O. Pavel: Smrt krásných srnců
R. John: Memento
E. Hemingway: Stařec a moře
W. Shakespeare: Z oříšku královny Mab
Christianne F.: My děti ze stanice ZOO
Ezopovy bajky

Všem, kdo mohou tyto knihy knihovně darovat,
předem děkujeme! 

Tímto také velmi děkujeme za dary od:
Manželů Daňkových - dívčí romány
Jana Řehounka - knihy z vlastní tvorby 
Jany Horákové - romány pro ženy
Marioly Světlé - knihy v polském originále

Videopůjčovna při Městské knihovně 
v Lysé nad Labem

pro Vás připravila:
!  velké zlevnění  půjčovného videoakazet  a  DVD !  

!  rozšíři la  nabídku DVD !
!  prodlouži la  výpůjční  dobu bez navýšení  půjčovného !

Přijďte si vybrat!

Městská knihovna v Lysé nad Labem
pro Vás připravila v rámci akce

Březen -  měsíc internetu
tyto akce:

● přístup k internetu ZDARMA
- vždy po půlhodinových intervalech

● kurzy práce s internetem ZDARMA
- je nutné si předem domluvit termín!

Tě š í m e  s e  n a  Va š i  n á v š t ě v u !
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Masarykova 895, Nymburk, 288 00

tel.: 325 512 667, fax: 325 515 461 
E-mail: ppp.nbk@tiscali.cz, http://poradna.nymburk.cz

OZNÁMENÍ
Dne 1.1.2005 došlo ve Středočeském kraji ke sloučení 
pedagogicko-psychologických poraden pod organizaci:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje se sídlem:
Jaselská 826, 280 00 Kolín tel./fax: 321 717 168

Činnost pracoviště PPP Nymburk zůstává v nezměněné formě 
pro klienty z Nymburska.

Pro klienty z Poděbrad a blízkého okolí jsou přímo v Poděbradech k dispo-
zici dvě pracoviště PPP Nymburk:

1. v ZŠ Na Valech, Poděbrady
2. v ZŠ T.G.M., Poděbrady

Od 3. 1. 2005 je nově otevřeno pracoviště PPP Nymburk v budově 
ZŠ J.A.K. v Lysé nad Labem pro klienty z Lysecka a Milovicka.

Veškeré objednávky na vyšetření však směřujte na pracoviště PPP
Nymburk.

Vybraná data měsíce února
24. února 1684 se v Sautensu na panství cisterciáckého kláštera ve

Stamsu u Insbrucku narodil Matyáš Bernard BRAUN. M. B. Braun se
v Čechách usadil před r. 1710, kdy zde vytvořil své první dílo souso-
ší sv. Luitgardy na Karlově mostě a okamžitě zazářil jako hvězda
první velikosti. Seznámení s hrabětem Sporckem bylo ovšem
v Braunově životě významnou událostí bez ohledu na to, kdy a jak
k tomu došlo. Sporck v roce 1712 Braunovi zadal bohatou a složitou
sochařskou výzdobu svého nově budovaného sídla Kuksu u Dvora
Králové. Braun se svojí dílnou pro hraběte Sporcka pracoval také na
jeho dalším panství v Lysé nad Labem. M. B. Braun zemřel 15. 2.
1738, šest neděl před smrtí svého největšího zákazníka F. A. Sporcka.

10. února 1715 byla zahájena stavba nového špitálu Karlov.
Umístěn byl u tzv. pražské silnice. Současný dvůr Karlov poukazuje
na původní podobu špitálu. Budova byla čtyřhranná s ambitem a upro-
střed dvora stála studna. Z tohoto čtverce čněl směrem k lesu kostel.

20. února 1867 oznámil starosta Lysé, p. Tangl, že město přebírá
patronát nad školou. Vrcholil tak spor o patronát nad školou vedený
mezi Lysou a kněžnou Rohanovou. Obec se však nestarala dostatečně
a patronát byl opět vrácen po zásahu okresního úřadu v Benátkách do
rukou kněžny Štěpánky Rohanové.

11. února 1886 zemřel majitel lyského panství William Andrews.
Tento rod je v Čechách známý od r. 1840. Lysou získal Andrews roku
1884. Pohřben byl na evangelickém hřbitově.

20. února 1869 se narodil v Lysé nad Labem Rudolf Jedlička, syn
městského lékaře Michala Jedličky. 1895 ukončil studium s titulem
MUDr. Byl jedním z průkopníků užívání rentgenu v medicíně. Také se
věnoval komplexní péči o postižené děti. V r. 1913 pro ně založil
v Praze ústav - dnešní Jedličkův ústav na Vyšehradě. Před smrtí těmto
dětem odkázal svou harrachovskou vilu. Zemřel v roce 1926.

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
archívní materiál Muzea Bedřicha Hrozného

Ondřej Rašín
Muzeum Bedřicha Hrozného,

Lysá nad Labem

Obchvat: ano či ne? Příběh pokračuje.
Veřejnosti je určitě známo, že odvolání Lysinu proti stavebnímu

povolení na I. etapu celou záležitost značně zkomplikovalo. Odvolání
nyní řeší Krajský úřad a rozkladová komise Ministerstva dopravy.
Z hlediska občana se tedy nic neděje, na listopadový průvod se už
jenom vzpomíná, stejně tak jako na 53 milionů, které se sotva „ohřály“
na účtu obchvatu...

Na jednání rady města 24. 1. 2005 se ve večerních hodinách dostavi-
li členové petičního výboru paní Ing. Fialová, pan Céza a pan Vlk, aby
oznámili, že začali připravovat novou petici na podporu výstavby
obchvatu. Zároveň by se měla konat 2 veřejná shromáždění občanů, kde
budou podány informace, jak se situace vyvíjí. Shromáždění se budou
konat v úterý 22. února a ve čtvrtek 24. února 2005. Jedno z nich bude
v městském kině, druhé v ZŠ v Litoli vždy od 18 hodin, o pořadí bude
veřejnost informována plakáty. Na shromáždění budou přizváni zástupci
KÚ a doufám, že alespoň jednoho se zúčastní náměstek hejtmana pan
Vyšehradský. Samozřejmostí je účast zastupitelů města a pozvání sdělo-
vacích prostředků.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Po adaptaci spořitelního ústavu
na nám. B. Hrozného před několi-
ka lety se objevil v Lysé n. L.
i první (a dlouho jediný) bankomat.
S modernizací bankovních služeb
vzrostl počet majitelů platebních
karet, a tak se často stávalo, že
jsme byli nuceni stát frontu na
peníze před prázdným bankoma-
tem a čekat na jeho doplnění. Ještě
horší situace nastala, když na lys-
kém výstavišti byla atraktivní
výstava a koupěchtiví návštěvníci
si během výstavních dnů doplňova-
li svoje peněženky. Pamatuji i já
sama, že pátek odpoledne či sobot-
ní dopoledne byla zatěžkávací
zkouškou. Přiznám se, že jsem
frontu čekajících raději obešla,
abych se vyhnula četným dotazům,
kdy už přibude do města další ban-
komat. Oprávněné stížnosti na kva-
litu služeb se snášely na adresu
zaměstnanců České spořitelny. I na
městský úřad byl doručen nejeden
dopis nebo vyslechnut telefonát
s tímto problémem. 

A tak jsme postupně jednali např.
s Českou poštou (ČSOB) i spořitel-
nou, GE Capital Bank, Komerční
bankou. Jednání byla vleklá a nene-
sla žádné výsledky. Některé peněžní
ústavy namítaly, že vytíženost další-
ho bankomatu bude nízká, že se
tudíž nevyplatí investice do instala-
ce. Někdo byl vstřícnější, ale měl
málo místa pro zázemí bankomatu.
Někdo chtěl dokonce měsíční
finanční příspěvek za to, že zde ban-
komat nainstaluje! Se změnou ve
vedení České spořitelny a Komerční
banky se zhruba ve druhém roce
vyjednávání změnil i postoj marke-

tingových oddělení. Výsledkem
byla vidina dvou nových bankomatů
ve městě. Nechtěli jsme ani jednu
nabídku odmítnout. 

Nebylo jednouché vybrat i vhod-
né místo. A tak v závěru roku 2003
přibyl bankomat Komerční banky
na Domě s pečovatelskou službou
v Masarykově ulici a na jaře 2004
bankomat České spořitelny v příze-
mí vstupního objektu ČD. 

Proč se Vás v nadpisu ptám?
Protože máme zprávy z oblastní
pobočky České spořitelny v Mladé
Boleslavi, že nádražní bankomat je
málo využíván a pokud se tento stav
nezlepší, bude v brzké době zrušen.

Domnívali jsme se, že při invazi
cestujících Lysáků a obyvatel
Milovic i okolních obcí vlakem pře-
devším za prací je toto místo atrak-
tivní. Počítal s ním i projekt výstav-
by podchodu. Pravdou je, že v té
době byl v Milovicích jen jeden
bankomat (GE Capital Bank).
Pravdou je i to, že zpočátku měl
bankomat potíže technické a byl
často mimo provoz. A závěrem
doplním, že zhruba od konce prázd-
nin funguje bankomat ČSOB
v Penny marketu (jeho zabudování
Město neiniciovalo). 

Jsme rádi, že Lysá nad Labem má
širokou nabídku alespoň bankoma-
tových (když ne bankovních) služeb
a neradi bychom ztratili získané
pozice. Takže zkuste, až příště poje-
dete na výlet vlakem, doplnit finan-
ce na nádraží (při kupování jízdenky
máte za zády novinový stánek
a bankomat je na vedlejším rohu
vpravo od něj).

Marcela Chloupková

Chceme bankomat na nádraží?
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připravuje na první pololetí tohoto roku program, se kterým bychom Vás rády
seznámily. 

Od 1. 2. každé úterý začínají kurzy keramiky, na kterých Vás rády přivítáme. 
Na březen chystáme přednášku JUDr. Pospíšila - asertivita a EQ. 
V dubnu přijede známý herec Jan Přeučil, který pohovoří na téma rétorika

a šarm. 
V květnu proběhnou již známé závody na kolečkových bruslích a v červnu

další ročník pohádkové cesty. Na konec pololetí pozveme k poslechu skvělé muzi-
ky příznivce Vladimíra Mišíka. Mezi tyto akce ještě zařadíme víkendy s jógou,
dále pozveme některého zkušeného pediatra a v neposlední řadě kontaktujeme
pana R. Bittnera, aby nás seznámil s psychologií sebeobrany. 

O přesných datech a místech konání připravovaných programů Vás budeme
průběžně informovat v Listech a také na vývěskové tabulí Empatie na zdi vedle
restaurace U Labutě. Zvát Vás chceme i prostřednictvím plakátků. Doufáme, že si
z naší nabídky vyberete a přijdete se s námi odreagovat od běžných starostí.

Vaše Empaťačky

Občanské sdružení Empatie

Velikonoce ve Smiřicích 
aneb zastavení U Zlatého slunce

Město Lysá nad Labem má bezesporu bohatou historii. Pokud byste někoho
z místních zkoušeli z jeho historie, pravděpodobně nikdo nevynechá osobu hra-
běte Šporka, kněžnu Rohanovou nebo hraběcí rodinu Bořků Dohalských. Jak by
ale zněla odpověď na otázku rodiny Smiřických ze Smiřic, kteří v 15. století pan-
ství Lysá vlastnili?

Rozhodli jsme se proto v sobotu 26. 3. odpoledne (sobota před Velikonocemi)
uspořádat výlet autobusem do Smiřic a zkusit tak rozšířit naše znalosti.
Nechceme však, aby se výlet smrskl jen na prohlídku památkového bohatství
města s výkladem o historii rodu Smiřických. Využili jsme tedy možnosti zúčast-
nit se večerního koncertu v rámci 2. ročníku Smiřických svátků hudby.
V programu pod názvem Velikonoční slavnosti strun aneb Tajuplné příběhy sta-
rých houslí zazní šestery mistrovské housle vyrobené v 18. - 20. století. Hudba
mistrů Vivaldiho, Tartiniho, Corelliho, Bacha, Händla a Bendy v podání předních
umělců: Jaroslava Svěceného - housle a Jitky Navrátilové - cemballo bude dopl-
něna poutavým vyprávěním o historických houslích a jejich tvůrcích.

Ale nejenom kulturou živ je člověk, a proto jsme do programu výletu zařadili
i oběd v hostinci U Zlatého slunce v Kuksu. I tento hostinec, jakkoliv se to zdá
nepravděpodobné, má mnoho společného s naším městem. Vždyť zde sedával
sochař M. B. Braun, malíř P. Brandl nebo herci slavných divadelních společností.
Kdo ví, snad sem zavítal i jezuita Antonín Koniáš nebo Dr. Neumann, kteří doká-
zali hraběti Šporkovi znepříjemnit život v Kuksu.

Pokud byste, milí Lysáci, měli zájem o tento výlet s koncertem v přibližné
ceně 350,- Kč za osobu (vstupenka na koncert, průvodce, doprava autobusem),
obraťte se prosím na pracovnice knihovny, které povedou předběžnou rezer-
vaci. Na základě předběžných rezervací budou v březnových Listech podány
konečné informace o výletu do Smiřic a Kuksu.

S. Svoboda ve spolupráci s městskou knihovnou

I. Reprezentační
ples města 

Lysá nad Labem

pod záštitou starosty města 
pana Václava Houšteckého

sobota 12. února 2005
19.30 hodin
Výstaviště 
Lysá nad Labem
hraje Josef Hlavsa -
ORCHESTRA PRAGUE

předprodej vstupenek: v pokladně MěÚ Lysá nad
Labem a Zlatnictví TOPAZ - p. Tondlová
pořádá Taneční klub dospělých Lysá nad Labem

Zašlá sláva 
barokního panství Lysá

U příležitosti Dnů evropského
dědictví 2004 v rámci cyklovýletu „Po
stopách hraběte Šporka“ byl pro veřej-
nost otevřen areál proslulého zámečku
Bon Repos (Dobrý odpočinek) na
Čihadlech. Překvapením byla vysoká
účast a zájem veřejnosti o stav
a zachování tohoto významného archi-
tektonického souboru, který dlouhá
léta využívala Československá armáda.

Ze zašlé barokní slávy panství 
F. A. Šporka zůstaly do dnešních dob
z celé řady extravilánových staveb
dochovány jen fragmenty, z nichž dva
vynikají svou velikostí, dochovaností
i nadějí do budoucnosti. Jsou to dvůr
Karlov (bývalý špitál s kostelem sv.
Kříže) a zámek Bon Repos. Oba jme-
nované objekty čekají na celkovou
rekonstrukci.

I přes nepříznivou dobu, trvající
dlouhá desetiletí, pro zámeček Bon
Repos se do dnešních dob dochovalo
vzácné historické jádro s cennými
barokními, rokokovými i klasicistními
detaily. Do historie zámku Bon Repos
se významně vepsal rok 2004, kdy se
novým vlastníkem stala společnost
ZÁMEK BON REPOS, která si vzala

za cíl opravit a citlivě zrekonstruovat
celý areál zámečku. Stavebně historic-
ký průzkum zámeckého areálu vypra-
covali v průběhu roku 2004 renomova-
ní odborníci Ing. Petr Macek a PhDr.
Bohumil Zahradník. Prvořadým úko-
lem bude očistit areál od nevhodných
vojenských přístaveb a postupně pro-
vést opravu a restaurování objektů
v rámci zásad památkové péče. Tato
skutečnost nám dává novou, tolik oče-
kávanou naději na kompletní důstoj-
nou obnovu a záchranu této jedinečné
a unikátní památky pro příští generace.

Jelikož celá historie komplexu
budov na Ptačí hůrce je dlouhá a něko-
lik staletí se proměňující a dotvářející,
je záhodno ji rozdělit na několik díl-
čích článků, které na sebe budou nava-
zovat. Podkladem pro tuto sérii článků
k zámku Bon Repos bude výše zmiňo-
vaný Stavebně historický průzkum
zámeckého areálu, kde vedle archiv-
ních materiálů s dopisy hraběte Špor-
ka poodhalíme podobu původních sta-
veb pro „Dobrý odpočinek“ hraběte 
F. A. Šporka a jeho následovníků.

Šárka Koukalová,
NPÚ-ÚOPSČ v Praze

Občanské sdružení
LYSKÝ REGION

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás
v krátkosti seznámili s Občanským sdružením
Lyský region.

Toto sdružení je dobrovolným, nevládním,
neziskovým sdružením fyzických a právnic-
kých osob, v němž se sdružili příznivci ochra-
ny životního prostředí a zdravého rozvoje
regionu k aktivní činnosti na jejich ochranu,
k popularizaci a propagaci tohoto cíle.
Sdružení vzniklo jako odezva na několikaleté zpochybňování přínosných -
rozvojových projektů pro naše město a nepochopení jejich ekologického
významu. 

Po vypracování stanov a jejich schválení Ministerstvem vnitra ČR v listo-
padu 2004, byly o jeho vzniku informovány všechny obecní a městské úřady
v regionu. Svoji činnost zahájilo k 1. 1. 2005. Základními cíli sdružení je
zejména: - ochrana přírody a krajiny, - rozvíjení aktivit k ochraně životního
prostředí a zdravého rozvoje regionu v Lysé nad Labem a jeho okolí, - brá-
nění devastaci krajiny neuváženými a nenapravitelnými zásahy, - podpora
a propagace ekologicky šetrného hospodaření fyzických a právnických osob,
zneškodňování odpadů a dalších činností, směřujících k trvale udržitelnému
způsobu života v regionu, - podpora prosazování širší účasti veřejnosti v říze-
ních, která se týkají ochrany životního prostředí. Členem sdružení může být
fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba pevného charakteru, morál-
ních zásad, etického jednání a dobré pověsti v podnikání, povolání a občan-
ském životě, která předloží přihlášku a zaváže se k řádnému plnění stanov
a jednacího řádu sdružení. 

Členství ve sdružení vzniká přijetím člena z rozhodnutí všech členů výbo-
ru. Sdružením je omezeno členství na max. 5 členů se shodným zaměřením
a oborem. Sdružení se skládá z řádných členů, čestných členů a odborných
spolupracovníků. Na základě své odbornosti jsou jednotliví členové, případ-
ně odborní spolupracovníci písemně pověřováni k tomu či onomu jednání.
Zde pak v řešené problematice vystupují jménem sdružení. 

Kontakt na Občanské sdružení Lyský region je možný prostřednictvím
jeho členů, obecních nebo městských úřadů, případně písemnou formou na
adresu: U Nové hospody 912/16, 289 22 Lysá nad Labem.

Za výbor Tomáš Sedláček

Jiřice

Stará Lysá

Dvorce

Přerov n. L. Semice

Starý Vestec

Ostrá

Stratov
Lysá nad Labem
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Město Lysá n. L. se nalézá na
významné železniční křižovatce umož-
ňující rychlé spojení vlakem nejen po
území České republiky, ale i do němec-
kého příhraničí. Nejbližším místem je
oblast Saského Švýcarska, Lužice
a pochopitelně Drážďan. Ale i v Bavor-
sku můžeme navštívit s použitím jed-
nodenní jízdenky SONE+ příhraničí
a vrátit se ještě týž den zpět. Do
Drážďan a okolí můžeme uskutečnit
jednodenní výlet, při kterém toho
mnoho zhlédneme. Jsou dvě varianty:
levnější a dražší, ale obě jsou cca časo-
vě stejně dlouhé. Liší se jen trasou
cesty a délkou pobytu v Drážďanech
a na německém území vůbec. Jízdenka
SONE+ umožňuje cestovat libovolně
po železnici v naší republice a na
některých tratích německého příhraničí
až 5-ti osobám, z nichž dvě mohou být
starší 15-ti let, a to za 130 Kč osobními
vlaky a za 360 Kč i rychlíky (mimo EC
a IC) a spěšnými vlaky. Nyní pak k tipu
jednodenního výletu do Dráždan
a okolí.

Za 360 Kč:
Vlakem odjedeme z Lysé n. L.

v 5.40 hod. směrem na Prahu. Na
Masarykovo nádraží přijedeme v 6.19
hod a hned přestoupíme do rychlíku do
Děčína, který odjíždí v 6.26 hod. Ten
přijede do Děčína v 8.04 hod., rychle
přestoupíme do osobního vlaku směr
Bad Schandau (odjíždí v 8.09 hod.)
a v Bad Schandau opět rychle přestou-
píme do osobního vlaku směr
Drážďany, kam dorazíme již v 9.20 hod.

Znamená to, že za 3,5 hod. jízdy jsme
ve 200 km vzdálených Drážďanech.

Zpět z Drážďan odjíždíme v 16.30
hod. a opět následují rychlé přestupy
stejnou trasou přes Děčín a Prahu-
Masarykovo nádraží a do Lysé n. L. při-
jedeme ve 20.35 hod. Na prohlídku
Drážďan máme tedy více jak 7 hod.
času, takže je možné odjet z nich dříve
a uskutečnit ještě návštěvu nějakého
jiného místa dosažitelného v rámci jíz-
denky SONE+, např. město Pimu.

Nabízí se ještě další možnost.
V Bad Schandau přestoupíme do vlaku
směr Bautzen a krásnou přírodou
Lužické pahorkatiny a údolím říčky
Krinitz dorazíme do tohoto starobylé-
ho lužického města ve 10.42 hod. Na
jeho prohlídku si necháme cca 2 hodi-
ny, v cca 13 hodin odjedeme směr
Drážďany a tam vystoupíme ve stanici
Dresden - Neustadt v 13.38 hod. Na
prohlídku Drážďan máme cca 3 hod
a za tuto dobu projdeme z předměstí
Dresden - Neustadt přes Labe do histo-
rické části města až na hlavní nádraží,
odkud nám v 16.30 hod jede vlak
přímo do Bad Schandau jako v před-
chozí variantě.

Za 130 Kč:
Tato poměrně levnější varianta

umožní kratší návštěvu Drážďan, vede
však částečně jinou, ale

také hezkou krajinou a navštíví se
při ní město Rumburk.

Z Lysé n. L. se odjíždí v 5.49 hod
osobním vlakem do Ústí n. L. - Stře-
kov. Tam přestoupíme na další osobní

vlak a do Děčína přijedeme v 8.35
hod. Osobní vlak do Německa je
bohužel již pryč, ale my nastoupíme
do osobního vlaku odjíždějícího v 9.06
hod. a údolím Ploučnice a dalšími
krásnými lesnatými údolími přijedeme
ve 10.29 hod. do Rumburku. Tam
máme cca 2 hod času, prohlédneme si
město (Loreta, muzeum apod.), a pro-
tože je poledne, můžeme si za českou
měnu dát oběd. Ve 12.36 nám odjíždí
osobní vláček do nedalekého města
v Německu - Ebersbachu, kde máme
po 20 min. přípoj na vlak do Drážďan.
Ve stanici Dresden - Neustadt vystupu-
jeme ve 14.10 hod. a máme na projití
Drážďan necelých 2,5 hod. času.
V 16.30 odjíždíme z hlavního nádraží
v Drážďanech domů. Protože však ces-
tujeme na jízdenku SONE+ za 130 Kč,
musíme v Děčíně rychle přestoupit do
osobního vlaku směr Ústí n. L. -
Střekov a tam je hned přípoj vlakem
do Lysé n. L., kam přijedeme ve 20.07
hod.

Obě cenové varianty mají svá pro
a proti - ta dražší umožňuje rychlé spo-
jení Prahy a Děčína rychlíkem. Je zde
nebezpečí zmeškání rychlíku do
Děčína, neboť na přestup v Praze je jen
několik minut. Pro tento případ nabízí
jízdenka SONE+ náhradní variantu a to
cestovat směr Bavorsko a navštívit
třeba Rezno, Amberg nebo Weiden za
stejné peníze. V tomto případě však
návrat domů je až pozdě v noci, ale to
jistě cestovatelům nevadí. O tomto tipu
na výlet však někdy příště.

Takže: pěkné počasí a dobrou náladu.

Se SONE+ do Řezna.
Jízdenka SONE+ umožňuje usku-

tečnit o víkendu jednodenní výlet do
příhraniční části Bavorska, zejména do
měst Řezna (Regensburg), Ambergu,
Weidenu, Chámu apod. Výhodou je, že
z Prahy jezdí přímý vlak do Regens-
burgu a výše jmenovaná města jsou na
trati nebo na tratích přípojných.

Přímý rychlík do Řezna odjíždí
z Prahy až v 9.15 hod. z hlavního nád-
raží, z Lysé n. L. je nejvhodnější odjet
rychlíkem v 7.25 hod. Rychlík z Prahy
jezdí až do Mnichova, ale tam jízdenka
SONE+ již neplatí. V Řezně jsme ve
13.37 hod. Zpět odjíždí z Řezna v 18.21
hod., z čehož vyplývá, že na prohlídku
tohoto města je téměř 5 hod. času.
Řezno má návaznost na českou historii.
Byla v něm např. pokřtěna česká kníža-
ta, pobýval tam i věrozvěst Metoděj.
V Řezně je množství zajímavých histo-
rických staveb včetně raně gotického
mostu přes Dunaj.

Nemusíme však cestovat až do
Řezna. Z mapky v letáčku k jízdence
SONE+ se dočtete, na kterých železnič-
ních tratích ještě platí. Chtěl bych
zejména upozornit na město Amberg,
kde je známý Aqapark, zajímavé muze-
um a odkud pocházel i tzv. zimní král
Fridrich Falcký. Cesta zpět má také
rychlé spojení. Do Prahy přijedeme ve
22.45 hod. na hlavní nádraží a z Ma-
sarykova nádraží odjíždí vlak do Lysé
n. L. ve 23.17 hod.

Ing. Josef Šalda, Palackého 280,
250 88 Čelákovice 

Tel.: 326 991 900, 728 913 896

Výlet do Drážďan za 360 Kč i za 130 Kč v rámci SONE+

V červenci roku 2004 byl registro-
ván významný krajinný prvek Červený
hrádek, který se nachází na jihozápad-
ním svahu vrchu Na Viničkách
v katastrálním území obcí Lysá nad
Labem a Stará Lysá.

Vrch Vinička, stejně jako Přerovská
nebo Semická hůra, je tzv. bílá stráň.
Znamená to, že jejich odkryté svahy,
popřípadě lomové stěny jsou bíle
zabarvené od slínovců - opuk. Vedle
odkrytých lomových stěn je pro bílé
stráně typické rostlinné společenstvo.
Díky specifickým půdním podmínkám
jsou zde zastoupeny suchomilné, váp-
nomilné a teplomilné druhy rostlin.
Jejich unikátní výskyt reprezentují spo-
lečenstva tzv. bílých strání a otevře-
ných trávníků se zástupci trav válečky
prapořité či sveřepu vzpřímeného.

Z poměrně vzácných
rostlin zde naleznete
ledenec přímořský,
oman vrbolistý, horeček
brvitý, jehlici trnitou,
šalvěj, krvavec menší
nebo ostřice. Kromě
bylin je vrch zajímavý
i výskytem původních
keřových dřevin, jako je
dnes v krajině málo se
vyskytující řešetlák
počistivý či trnka.
Z živočichů je zde nejví-

ce zastoupena entomofauna, jak uvádí
zastavení sedmé na Naučné stezce
mezi Lysou nad Labem a Čelákovice-
mi.

Kromě ekologické a geomorfolo-
gické hodnoty vrchu je lokalita zajíma-
vá i historicky. August Sedláček
v knize Hrady, zámky a tvrze Králov-
ství českého píše: „Mezi Starou a No-
vou Lysou jest návrší, řečené „na
Viničkách“, jehož západní výběžek
nazývá se Hrádek, a v pověsti se vypra-
vuje, že tu stával Červený hrádek. Na
tom hrádku jest čtverhranaté místo,
které obklopeno bylo na straně severní
a východní příkopem velice mělkým
a náspem rovněž již tak svezlým, že
ledva jest znáti. Příčina toho je písčitá
země, která rychle povolovala, jakmile
ji klády pevné nedržely. Hrádek zarost-

lý je lesem. Není ovšem možnost vylou-
čena, že tu stála prvotní Lysá (1037),
ale dokázati lze jen tolik, že starší
osada byla tam, kde je nyní Stará Lysá.
Na hrádku možná že bylo seděni vla-
dycké, zejména rychtářů panství
Lyského. Z takového vladyckého rodu
pocházel Jindřich Hunger z Lysé, jenž
zemřel před l. 1391.... Ale všechny
známky tomu nasvědčují, jestli tu kdy
Hungerové seděli, že tu dlouho nepře-
bývali.“

O existenci Červeného hrádku jako
sídle lyských rychtářů svědčí zpráva
z roku 1446, kdy tehdejší držitel Lysé
Jan z Hradce koupil rychtu s dvorem
poplužním a připojil je k panství. 

K roku 1553 se však dochovala již jen
zpráva o vinici, které zůstalo pojmeno-
vání na Červeném hrádku.

Jak uvádí František Otruba
v Pamětech města Lysá nad Labem,
bylo na počátku 20. století ještě patrné
hradiště v podobě zaokrouhleného
čtyřúhelníku obehnaného příkopem
a vnějším valem, který má na severozá-
padní straně 163 kroků, na západní 80
a na jižní 60 kroků.

Na základě výše uvedeného rozhodl
městský úřad, odbor životního prostře-
dí, o registraci významného krajinného
prvku, a to na ploše 4 ha, z důvodu
ochrany tohoto pozoruhodného místa.

za odbor ZP Stanislav Svoboda

Přírodní rezervace a významné krajinné prvky v Lysé nad Labem a okolí
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Skončil čas vánoční protkaný
mnoha koncerty a vystřídal ho čas
masopustní. V této době se koná
i v našem městě mnoho plesů, které
pořádají různá sdružení. Tradicí se již
stal ples myslivecký, hasičský, rybář-
ský a ples Obce baráčnické.

Přestože pořádání plesu přinese
pořadateli nemalé úskalí, zejména pro-
nájem sálu znamená velkou finanční
položku v rozpočtu akce (k tomu
všemu si i město chce přijít na své,
a tak vybírá odvody z prodeje vstupe-
nek a lístků do tomboly), přes to
všechno parta nadšenců jde do finanč-
ního rizika a ples uspořádá. Pokud je
ples ziskový, finance se použijí na
celoroční činnost sdružení, čili opět ve
prospěch města (o prodělek se dělí
všichni stejným dílem).

Letošní rok již zaznamená změny.
Ta první se týká baráčníků. Ti usoudili,
že v našem městě jim pšenka nepokve-
te, a tak ples pořádají v nedalekých
Benátkách nad Jizerou. Zde se již kona-

jí taneční kurzy pro začátečníky. Tam
vozí zájemce z našeho města autobus.

A druhá novinka je v pořádání
nového plesu, jeho pořadatelem je
Taneční klub Lysá nad Labem. Na tom
je zajímavý fakt, že zatímco ostatní
pořadatelé hradí vše na vlastní nákla-
dy, na tento ples městský úřad daroval
sál zdarma. Jinými slovy, klubu udělil,
byť nepřímou, přece jen dotaci rovna-
jící se částce bezmála čtyřiceti 
tisíců a to vše jen proto, že ples se
pořádá pod záštitou městského úřadu.

Nejsem nepřející, a tak přeji jeho
pořadatelům mnoho zdaru a doufám,
že se dočkáme i dalších ročníků a že
se stane pro město tradicí. Zároveň
očekávám, že členy Tanečního klubu
a jejich příznivce bude vidět s vlastní
kulturní vložkou na všech ostatních
kulturních akcích pořádaných městem,
zrovna tak jako hasiče, baráčníky
a koneckonců i děti z tanečního klubu
z romského centra.

ODS Snížková

Plesová sezóna v plném proudu

Z kroniky mého dědy
Jak viděl situaci před osmdesáti lety můj

děda. Píše:
„Následkem mírné zimy udržely se toho

roku, t. j. roku 1925 myši v polích po celou
zimu a přes léto se tak rozmnožily, že žito
na polovic sežraly a jen poloviční úroda
žitná byla. Začátkem žní, to je od polovice
července, bylo stále deštivé počasí a pršelo
takřka více nebo méně každý den až do
konce srpna. 

Toho roku měla Francie obtížnou válku
v Maroku, s kmeny zvanými Rifany. Ty jsou

podporovány tajně Němci a bolševickým
Ruskem.

Od roku 1925 jest obyvatelstvo naší vlas-
ti obtíženo velikými daněmi, daní pozem-
kovou, z obratu, osobní daní z příjmu atd.
Ze 100 hektarového hospodářství činí daň
dvacet tisíc korun. Ve volbách do zemského
sněmu získali nejvíce hlasů agrárníci,
následováni komunisty, dále lidovci a soci-
álními demokraty.

Ministrů bude patnáct, a sice někteří zby-
teční jako ministerstvo zásobování, vždyť je

všeho nadbytek a konkurence veliká. Spojené
státy americké mají ministrů jen devět.

Lid je stále nespokojený. Nejvíce žehrají
komunisté, vzdor tomu, že jim jde vláda na
ruku, většina zákonů je v jejich prospěch.
Ještě že ministerským předsedou je agrár-
ník Švehla, který drží bujné komunisty na
uzdě.“ Potud zápis v kronice.

Jak vidíte, milí čtenáři, za těch osmdesát
let se zase tolik nezměnilo. Lamentujeme
stejně a poučit se neumíme. Škoda!

Václav Mrkvička

Havarijní stav ulice Raisova

Upozorňuji na havarijní stav ulice Raisova, nápojky Čelakovského a přilehlé
příjezdové cesty, který již několik let znepříjemňuje život zdejším obyvatelům.

Foto dokazuje vymleté díry v asfaltu až na původní dlažbu a na takřka nevysy-
chající louže zasahující do půlky silnice, kde hrozí propadnutí podloží komunika-
ce i s vodovodním řadem, zvláště teď v zimě.

Naše upozornění na tento stav komunikace se zatím nesetkalo s odezvou. Snad
touto cestou přispějeme k úpravě životního prostředí, na kterém nám jistě všem
záleží.                                                                                             Jan Jelínek

Plesati je snadné,
organizovati nikoliv

V Benátkách n.J. se bude konat
již 12. ročník městského plesu 
(4. 2. 2005). V Lysé se zatím nic
podobného nekonalo. Proto přišli
na podzim loňského roku členové
Tanečního klubu dospělých Lysá
nad Labem (TKD Lysá n. L.)
s nápadem uspořádat obdobný
ples i v Lysé. Myšlenka dostala
konkrétní obrysy po jednání rady
města 4. 10. 2004, kdy bylo usne-
sením č. 561 schváleno převzetí
záštity nad plesem ze strany
města. Organizační zajištění akce
ponese na svých bedrech TKD,
stejně tak i významnou část
finančních nákladů. Přes půl roku
již tedy členové TKD ve svém vol-
ném čase připravují scénář plesu,
řešení sálu, návrh na výzdobu
(květiny, fotografie…), výběr
a zajištění hudby, ceny do tombo-
ly, návrhy plakátů, vstupenek
a mnoho dalších drobných úkolů
a především různé varianty kalku-
lace plesu. 

Kolik asi strávili a stráví členo-
vé TKD na těchto přípravách
hodin - samozřejmě svého volného
času? 

Veškeré přípravy probíhají
v součinnosti s MěÚ, a to včetně
finanční stránky, kalkulace byly
a jsou průběžně předkládány
a konzultovány na městském
úřadě. Vše prochází vývojem, pře-
devším kalkulace, obzvlášť poté,
co město využije možnost uspořá-
dat akci na Výstavišti zdarma
a zajistí tedy sál na Výstavišti
a dále uhradí tisk plakátů, pozvá-
nek a vstupenek. Tyto zpočátku
neplánované úspory se odrazily
v možnosti více kvalitních před-
tančení a bohatší výzdoby sálu.
Původní zajímavý architektonický

návrh na rozčlenění sálu na boxy
byl však z finančních důvodů
zamítnut, stejné hledisko je uplat-
ňováno i v dalších položkách,
takže se opravdu nerozhazuje. 

Mimo jiné z kalkulací i konzul-
tací je patrné, že TKD vůbec nejde
o dosažení zisku za každou cenu,
hlavní myšlenkou bylo a je připra-
vit a uskutečnit ples opravdu
reprezentační, kde by se město
mohlo „blýsknout“ okolním
obcím a městům, což je jimi také
veřejně prezentováno (naposledy
v prosincových Listech…).

Názor paní Snížkové je radnici
(a jak vím i TKD) znám již delší
dobu, oficiální podobu pak dostal
na jednání kulturní komise. Mohu
všechny starostlivé uklidnit, že
vyúčtování plesu bude provedeno
transparentním způsobem. Kdyby
se paní Snížková zeptala členů
TKD přímo, věřím, že by dostala
na své otázky odpovědi také
přímo.

Závěrem konstatování a dvě
otázky:

TKD dostalo nápad a prezen-
tovalo hodnověrný návrh na uspo-
řádání plesu města v roce 2005
jako první a jediné sdružení
v Lysé. Proto zástupci a orgány
města jednají s TKD. Pokud kdo-
koliv bude mít chuť cosi smyslupl-
ného pro ostatní občany zorgani-
zovat, má možnost… 

Přijdete se Vy, občané z Lysé
i okolí podívat, jak se I.ples města
vydaří? A za druhé, budou mít čle-
nové TKD v příštím roce tolik
elánu, aby I.ples nebyl zároveň
posledním? 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Zástupy dětských lékařů po ordinačních
hodinách 

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Po 31.1. MUDr. Čerňanská

Út 1.2. MUDr. Matasová

St 2.2. MUDr. Chocholová

Čt 3.2. MUDr. Pokorná

Pá 4.2. MUDr. Pokorná

So 5.2. MUDr. Matasová

Ne 6.2. MUDr. Matasová

Po 7.2. MUDr. Čerňanská

Út 8.2. MUDr. Matasová

St 9.2. MUDr. Chocholová

Čt 10.2. MUDr. Pokorná

Pá 11.2. MUDr. Chocholová

So 12.2. MUDr. Čerňanská

Ne 13.2. MUDr. Pokorná

Po 14.2. MUDr. Čerňanská

Út 15.2. MUDr. Čerňanská

St 16.2. MUDr. Chocholová

Čt 17.2. MUDr. Pokorná

Pá 18.2. MUDr. Čerňanská

So 19.2. MUDr. Chocholová

Ne 20.2. MUDr. Chocholová

Po 21.2. MUDr. Čerňanská

Út 22.2. MUDr. Matasová

St 23.2. MUDr. Chocholová

Čt 24.2. MUDr. Pokorná

Pá 25.2. MUDr. Matasová

So 26.2. MUDr. Pokorná

Ne 27.2. MUDr. Čerňanská

Po 28.2. MUDr. Matasová

Út 1.3. MUDr. Matasová

St 2.3. MUDr. Chocholová

Čt 3.3. MUDr. Pokorná

Pá 4.3. MUDr. Pokorná

So 5.3. MUDr. Chocholová

Ne 6.3. MUDr. Chocholová

Únor 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. Dalecký

MUDr. Matasová
Dukelská 351, Milovice, tel.: 325 577 274 - záznamník, mobil: 607 746 211
ordinace: Spojovací 559, Mladá, Milovice, tel.: 325 575 640 - záznamník 

ve všední den od 17.00 hod. v místě bydliště
So, Ne od 8 h - 17 hod. v ordinaci a od 17,00 hod. v místě bydliště

MUDr. Dáňová - zastupuje MUDr. Pokorná
ordinace: Přemyslova 592, Lysá nad Labem, tel.: 325/551 988,

mobil: 728 234 392

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

Taneční kurz září-prosinec 2005
Kurz tance a společenské výchovy bude 
probíhat pod vedením Ladislava Fišera 
v sále Montreal (u fy Carborundum) 

v Benátkách n. J. 
Doprava z Lysé n.L. bude zajištěna autobusem

za 100,- Kč na osobu na všech 
13 lekcí kurzu, se zastávkami v Litoli,

v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí a na sídlišti.

Kurz bude zahájen 3. září a bude probíhat
vždy sobotu od 20.00 do 22.30 h.

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

Gardenka .......................................................................... 200,-Kč
Doprava ............................................................................. 100,-Kč
Vstupné na lekci ................................................................. 30,-Kč
Vstupné na prodlouženou.................................................. 80,-Kč
Vstupné na věneček.......................................................... 120,-Kč
(Gardenka platí pouze na výukové hodiny.)

Zájemci si mohou zaplatit kurzovné, případně i poplatek za dopravu od února
do konce května 2005 na Městském úřadě v Lysé n. L., u paní Frankeové -
odbor kultury (tel. 325 510 212), avšak pouze do naplnění kapacity, která činí
35 párů. Je možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude pro-
bíhat rovněž každou sobotu v sále Montreal Benátky n. J., ale od 17 hodin
(přihlášky na telefonu 608 031 339). Na ten však nebude zajištěna doprava
autobusem z Lysé n. L.

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Lysá nad Labem

oznamuje, že od 1.1.2005 je uzavřena prodejna 
v ulici Čs. armády č. 26.

Sběrna oprav obuvi je přemístěna do objektu domova mládeže,
Přemyslova ul. 592.

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 11.00 hod. 11.45 - 17.00 hodin
So 8.00 - 11.00 hod.

Je možné provést opravy kabelek a tašek.
Prodej výrobků žáků školy bude organizován jednotlivými prodejními akcemi,

jejichž konání bude předem oznámeno. Nejbližší prodej se uskuteční na
Výstavišti v Lysé nad Labem 3. - 6. 2. 2005 v rámci výstavy Řemesla 2005.

O Z N Á M E N Í

Otevření Studia nezávislého 
kosmetického poradce ORIFLAME

Udělejte si pěkný den. Přijďte si posedět při kávě 
a při tom si prohlédnout naše výrobky. Možnost líčení 

a vyzkoušení výrobků zdarma. Neváhejte a přijďte.

Studio NKP, Veleslavínova 73 NKP: Voříšková Monika
Lysá n/L. (proti školní jídelně) Mob: 777 215 578, Tel: 325 575 273

Ve zdravotním středisku (Vichrově vile) č.p. 214,
Masarykova ul., Lysá n/L - v prvním patře, otvírá

ordinaci klinického psychologa 
paní dr. Hana Čápová

Ordinovat bude každou středu, počínaje dnem 19. 1. 2005,
od 9.00 - do 15.00 hod. Paní doktorka Čápová žádá 

eventuální zájemce o vyšetření, aby se předběžně 
telefonicky objednali na čísle: 325 551 262.

„Dobrého života počet dnů, dobré jméno
navěky“

Z celého srdce a s hlubokou vděčností děkuji všem
přátelům a známým, kteří se snažili zmírnit bolest

mou i bolest mé rodiny nad odchodem 
naší milované a nejbližší bytosti,

p. Karla Suttého
Děkuji všem za jejich 

přátelství a lásku

Jana Suttá s rodinou�
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KCT Lysá n.L. pořádá v letošním roce 
opět tradiční 

Dětský letní tábor ŠUMAVA 2005 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v termínech:

I. běh sobota 2.7. až úterý 19.7.2005 - 18 dnů - cena 3.650,- Kč
II. běh úterý 19.7. až pátek 5.8.2005 - 18 dnů - cena 3.600,- Kč
V termínu od pátku 5. 8. do pátku 19. 8. 2005 je tábořiště k dispozici 

rodičům s dětmi a ostatním zájemcům za poplatek 100,- Kč/noc/
stan s podsadou - 2 lůžka vč. kuchyně a dalšího zařízení tábora.

Kontaktní adresa: Blažek František, Okružní 1492/28,289 22 Lysá n.L.,
Tel.: 325 510 257 zam., 325 551 845 priv., 602 624 593 mob. 

e-mail: blazekfra@atlas.cz

Půjčky - měsíční splátky
Tel.: 604 758 145

Restaurace a penzion JIZERA, 
Otradovice 30, 294 74 Předměřice nad Jizerou

gsm: +420 602 206 626
recepce: 00420 326 998 111

restaurace: 00420 326 998 131
formanka: 00420 326 998 130

fax: 00420 326 998 135
http://www.penzionjizera.cz

e-mail: info@penzionjizera.cz

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

Kříženec č. 42
- pes, 2 roky, barva černá, vhodný

na zahradu a do klidného pro-
středí, zatím je nedůvěřivý

Kříženec ovčáka č. 68
- pes, 1 rok , barva zlatá, potřebu-

je zkušeného a trpělivého pána,
vhodný i na hlídání objektu

Kříženec jezevčíka hladkosrsté-
ho č. 60
- pes, 6 let, barva černá, pravděpo-

dobně utekl majiteli

Štěně německého ovčáka č. 62
- pes, 3 měsíce, barva černá

s pálením, vhodný na zahradu
i k dětem

Kříženec se špicem č. 63
- pes, 6-7 let starý, slepý pejsek,

pravděpodobně se ztratil majiteli 

Město Lysá nad Labem by
rádo touto cestou poděkovalo

všem dobrým lidem, kteří se
ujali našich opuštěných pejsků.
Seznam čtyřnohých kamarádů
nalezených v okolí města najde-
te na (www.mestolysa.cz) pod
názvem úřední deska.

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé 
nad Labem ve VELASU, a.s.
Hrabanov č.p. 535, tel. 325 551
221, nebo na tel. 723 342 174 
p. Čápová. V útulku jsou umístěni
i pejsci z jiných měst a obcí, které
si můžete přijít prohlédnout. Doba
pro návštěvy útulku je PO - PÁ
8,00 - 13,00 a každnou první
sobotu v měsíci od 9,00 - 12,00.

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

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky
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KKLLUUBB  DDOOBBRRÉÉ  ZZPPRRÁÁVVYY
Občanské sdružení pro děti a mládež

Mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 736635438
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub/index.htm

P. O. BOX 19, Lysá nad Labem, 289 22

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstském

táboře pořádaném občanským sdružením Klub dobré zprávy z Lysé nad
Labem. 

Jedná se o akci pro děti školního věku (po zakončení minimálně první
třídy) z Lysé nad Labem v pracovní době rodičů. Doufáme, že se nám
tímto podaří naplnit i potřebu rodičů, kam děti o prázdninách v době
svého zaměstnání umístit.
Termín tábora:I. turnus: 8. 8. - 12. 8. 2005

II. turnus: 15. 8. - 19. 8. 2005
III. turnus: 22. 8. - 26. 8. 2005

Cena tábora: 900 Kč/1 dítě/1 turnus
Místo příměstského tábora: Dětský areál Čechova ulice, Lysá nad
Labem, z centra směrem na Prahu u mateřské školy v Brandlově ulici. 
Program a organizace tábora:
● Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
● Přibližně v čase od 06.30 do 16.00 hodin
● 3 turnusy s možností přihlášení dítěte na 1, 2 nebo všechny turnusy

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

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

kovat… 
Každý pátek bychom byli moc rádi, kdyby rodiče, kteří si přijdou pře-

vzít své děti do areálu, mohli s nimi i s námi pobýt při opékání. Děti vám
předvedou to, co se během konkrétního týdne naučily, a vy si s nimi
budete moci vyzkoušet dané dovednosti (viz jednotlivé turnusy). 

I. turnus - Sportovně tábornický: Děti si budou moci vyzkoušet různé
druhy sportů, naučí se i tábornickým dovednostem, jako je rozdělávání
ohně, uzlování, stavění stanů, základy zdravovědy - formou soutěží.
V pátek bude pro rodiče i děti nachystán orientační běh v prostorách are-
álu a tábornické dovednosti.

II. turnus - Velcí maňásci: Program bude více zaměřen na hru s vel-
kými maňásky (přibližně 50 cm velkými - jak zvířátka, tak lidi) - děti
budou mít možnost si zahrát divadlo s postaveným pódiem a své umění
předvést v pátek rodičům. Maňásci budou k dispozici i rodičům.

III. 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.
Jak dítě na tábor přihlásit: Přihláška je k dispozici u hl. vedoucí a na
internetových stránkách klubu. Vyplňte a odešlete přihlášku na adresu,
která je hned pod tímto textem. Jakmile mi vaše přihláška přijde, pošlu
vám složenku a další doklady. Prosím, pokud vám nedojde složenka do
14 dnů od doby poslání vaší přihlášky, kontaktujte mě (vzniklo nám
několik zbytečných nedorozumění). Jestliže budete potřebovat potvrze-
ní, uveďte prosím jaký druh potvrzení potřebujete. Při předávání dítěte na
příměstský tábor předložíte doklad o tom, že byl tábor zaplacen. Pokud
budete platit jiným způsobem než složenkou, prosíme o zachování
VS a SS symbolů tak, jak jsou uvedeny na složence. Pro přijetí dítěte
na tábor bude rozhodující pořadí došlých přihlášek. Pokud jste si při-

hlášku stáhli z našich internetových stránek, postupujte prosím stejně.
Naše adresa: KDZ, Marika Benešová, ČSA 1630, Lysá nad Labem,
PSČ 289 22.
Zaplacení složenky: nejdéle do 30. 6. 2004 
Příchod dětí na příměstský tábor:

Prosíme rodiče nebo jejich zástupce, aby první den v jednotlivých tur-
nusech (pondělí) přivedli děti osobně do areálu v Čechově ulici. Předejte
nám je se všemi potřebnými dokumenty (dokladu o zaplacení tábora
a potvrzení o bezinfekčnosti) a léky nejdéle do 8.30. Zda budete děti při-
vádět i ostatní dny, nebo je již budete posílat samotné, necháváme na
vašem uvážení. Jen prosíme, abyste nám toto vaše rozhodnutí napsali do
přihlášek dětí. (zaškrtli příslušnou kolonku).
Návrat z tábora

Každodenní odchody dětí z areálu v Čechově ulici opět necháváme na
vašem uvážení (zda děti budou odcházet samy či si je vyzvednete).
Prosíme o vaši dochvilnost. Každý poslední den v jednotlivých turnu-
sech (pátek) si osobně přijďte své děti vyzvednout, abychom vám je
mohli předat. 

Na táboře budou k dispozici tato telefonní čísla:

Vybavení dětí na příměstský tábor: Potvrzení o bezinfekčnosti, doklad
o zaplacení tábora, lžička, láhev na pití, ručník, deka nebo karimatka,
oblečení na převlečení, čepice (nebo jiná pokrývka hlavy proti slunci).
Protože budeme s dětmi v pondělí batikovat, žádáme rodiče o přibalení
jednoho bílého trička na dítě. 
Dále je dobré mít: psací potřeby, trhací notes. 
Většinu věcí, které si děti donesou s sebou, je možno po celý turnus
nechat v uzamčené chatce.
Prosíme nedávejte dětem s sebou nože a cenné věci. Prosíme zvažte,
zda potřebují mobilní telefony.
Fotografie: Budeme fotit digitálním fotoaparátem. Pokud budete chtít
CD s vypálenými fotografiemi daného turnusu, kterého se vaše dítě
účastnilo, zaškrtněte prosím v přihlášce příslušnou kolonku. Cena za
jedno CD je 25 Kč. Pokud je CD pro vás nevhodné a máte zájem o vyvo-
lané fotografie, uveďte do přihlášky jejich počet a způsob jejich výběru.
Cena za fotografii je dána firmou, která nám bude fotografie dělat. 
Stornovací poplatky: Celou zaplacenou částku za tábor rodičům vrátí-
me vždy, bude-li dítě před táborem nemocné, rodiče předloží potvrzení
od lékaře a povede se nám zajistit náhradníka. Pokud náhradu za dítě
neseženeme, část peněz se bude rodičům vracet po skončení tábora po
odečtení provozních nákladů.
Pokud by ze zdravotních nebo závažných kázeňských důvodů dítě
nemohlo absolvovat celý turnus, vrátíme peníze za jídlo (případě výlet)
podle počtu dnů, po které dítě na příměstském táboře nebude. Kvůli
odhlášení obědů je nutné, aby rodiče omluvili své děti do 7.30 telefonic-
ky u hlavního vedoucího.
Je velice nutné: uveďte prosím na přihlášce, kde je možné zastihnout
vás nebo vašeho zástupce v době příměstského tábora nebo místo, kam
bude možné podat nutnou zprávu či v případě nutnosti dítě odvézt.
Vyplňte prosím pečlivě kolonku o zdravotním stavu dítěte. Napište nám
o všech zdravotních omezeních, které vaše dítě má. Pokud by na při-
hlášce nezbývalo místo, napište tyto informace na další list papíru.
Při předávání dítěte sdělte prosím naší zdravotnici vám známá omezení,
jejichž nedodržení by mohlo vést ke zhoršení zdraví dítěte.
Prosíme POZOR - Vybavte své dítě potřebnými léky na celou dobu
pobytu na příměstském táboře. Při předávání dítěte dejte podepsané léky
naší zdravotnici.
Své případné dotazy či připomínky volejte na číslo hl. vedoucí Mariky
Benešové 736 635 438, či pište na mail v hlavičce.

Hlavní vedoucí 736 635 438 

Zástupce hlavního vedoucího, zdravotník 604 534 398
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