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V dnešním čísle najdete:
● Zpráva o činnosti MěÚ

2004
● Fotosoutěž - str. 3

● Kulturní kalendář - str. 7

● Módní přehlídka - str. 13

● Jazykové kurzy - str. 14

● Šikovné ruce našich 
seniorů - str. 14

Pranostiky
● Březnové slunce má krát-

ké ruce a dlouhý kabát.

● O sv. Tomáši (7. 3.) sníh
bředne na kaši.

● Březen umí sníh a led
rozehřát, ale chce-li,
i nadělat.

● V březnu sedlák stromy
ořezává, ale kabát
nesundává.

● Sv. Kunhuta (3. 3.) - 
o chlup stoupne teplota.

Jak mnozí čtenáři tohoto
měsíčníku i další občané vědí,
uskutečnil se 12. února od sobot-
ního večera do časného nedělního
rána 1. reprezentační ples Města
Lysá nad Labem, který plně zor-
ganizoval Taneční klub dospě-
lých Lysá nad Labem. Podle prv-
ních ohlasů se ples docela vyda-
řil, taneční orchestr pěkně hrál,
Ludmila Hesová konferovala, co
mohla, i když některé účastníky
štvala stálými výzvami k prome-
nádě kolem tanečního „parketu“
mezi jednotlivými kusy. Vážení,
při významných plesech se sku-
tečně takto promenuje - je to asi
lepší, než postávat v různých
figurách při nervech, ke komu že
jsem neslušně otočen zády...
Pauzy nebyly dlouhé a navíc byly
využity hodnotnými předtančení-
mi, kdy tanečníci klasiky, latiny
a salsy skutečně patří mezi čes-
kou špici. Obálky na malou tom-
bolu se nakonec podařilo prodat
úplně, byť s využitím zásadní
slevy zbylých lístků. Zde bych se
omluvil některým účastníkům,
kteří nebyli spokojeni s úrovní
některých cen v této malé tombo-
le. Nechť je hřeje vědomí, že ti
druzí - šťastnější - byli spokojeni,
protože i mezi těmito cenami
byly mnohé ceny ve vyšší hodno-
tě. A navíc přispěli na záslužnou
věc - z tomboly byla financována
květinová výzdoba, která byla
poskytnuta tím pádem zdarma
domovu důchodců v Lysé. Při
velké tombole byli výherci maxi-

málně spokojeni. Jen maličkost -
výherce bazénu věnoval tuto cenu
jisté mateřské školce v Lysé -
díky! Ještě jednou děkuji i touto
formou všem firmám - fyzickým
osobám, právnickým osobám
i institucím, které do tomboly při-
spěly. Jejich jména jsme uvedli
na programech plesu.

Samozřejmě úroveň tomboly
je dána především strukturou
a hodnotou věnovaných cen...
Mezi těmi, které jsme již někde
a někdy jmenovali a děkovali
v souvislosti s touto akcí ale
nebyli, aranžérky výtvarného
řešení výzdoby sálu - paní
Jakubalová s dcerou a tvůrci kvě-
tinové a rostlinné výzdoby vůbec
(tzv. Škochova hájku a tak...),
tedy pan Svoboda a paní Labuto-
vá a také autor fotografií lyských
soch - pan Kořínek, věhlasný
lyský fotograf.

Špičkoví byli také pořadatelé
pod vedením pana Přibyla. Jeden
ze zásadních bodů programu -
přerušení přívodu elektrické
energie a následnou tmu - jsme
však neplánovali... Přesto nás,
nechci přímo říci, potěšilo, že
zmíněný výpadek byl celoměst-
ský, někteří z nás se totiž (opráv-
něně či neoprávněně?) obávali, že
onen výpadek způsobili právě
oni. Přes výše uvedené musím
konstatovat, že členové tanečního
klubu se tentokrát příliš nepoba-
vili a tanečně nevyžili, na jejich
bedrech ležela podstatná tíha
zdaru plesu.

Nevadí - vynahradíme si to
jindy a jinde! Někteří lyští obča-
né jistě budou zvědavi, jak
dopadla akce finančně - mohu je
uklidnit. Prodělkem neskončila,
i když se nepodařilo prodat celý
objem vstupenek. A to i po
zaplacení ještě nevyúčtovaných
poplatků ze vstupného, z tombo-
ly a OSe. I z mého pohledu
oprávněné byly připomínky na
úroveň a ceny občerstvení - bez
komentáře, monopol. Přestože,
jak jsem zmínil výše, byly ohla-
sy veřejnosti vesměs kladné,
jako správní nedůvěřivci se tím
nespokojíme. Pomocí dotazní-
kové akce zjišťujeme u několika
desítek účastníků jejich názory
na řadu otázek, týkajících se
programu, financí, tomboly,
organizace, konferování a po-
dobně.

Jejich odpovědi budou zpraco-
vány a vyhodnoceny. Pokud Vás
to bude zajímat, zřejmě výsledky
někdy příště zveřejníme i v Lis-
tech. Věříme, že i tato akce při-
spěla mimo jiné k propagaci čin-
nosti Tanečního klubu dospělých
Lysá nad Labem a určitě některé
z Vás povzbudí k účasti na taneč-
ních kurzech pro dospělé, které
budeme určitě na podzim opět
pořádat pro co nejširší (dospělou)
veřejnost! Takže tolik tedy
o onom plesu.

P.S. Teď se mi ozval jeden
z těch, jimž jsem děkoval, že mi
děkuje, že mu děkuji...

Mirek Firman

Jak bylo na městském plese...

28. březen -
Den učitelů

Ve výroční den narozenin
J. A. Komenského připomíná-
me svátek Dne učitelů.
Učitelé mají opravdu slavné-
ho patrona. Komenský byl
povolán do mnoha zemí k ses-
tavení metodiky školství (ří-
kávalo se k nápravě školství).
Jeho první obraz. učebnice
cizích jazyků, proslulá Orbis
pictus, je aktuální i dnes 
a samozřejmě i další jeho díla.
Je nazýván učitelem národů,
a proto je ideálním příkladem
pro naše kantory, aby pro-
střednictvím jejich výchovy,
učení a vzdělávání vůbec se
dostali Češi na důstojné místo
v Evropě. Gratulujeme! 

Jana Křížová
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V průběhu února se konala 2 řádná jedná-
ní rady města a 1 zasedání zastupitelstva.

3. jednání rady města se konalo 7. 2.
2005. Hned úvodní bod rozčeřil hladinu,
protože město dostalo dotaci ve výši 15,9
mil.Kč na tzv. průmyslovou komunikaci. Na
dokončení celé akce město potřebuje ještě
18,6 mil. Kč. V rozpočtu 2005 však není
s touto akcí počítáno, a to znamená vzít si
úvěr a současně požádat o finanční dary od
sousedících podniků. Rada města tento
postup schválila, ale konečné slovo bude mít
zastupitelstvo. 

Další bod byl rychlý a ne tak drahý. Město
loni posuzovalo možnost vstoupit do účelo-
vého svazku obcí pro rekonstrukci kanaliza-
ce, k tomu Regionální rozvojová agentura
vypracovala dokumentaci. Město nakonec
do svazku nevstoupilo z důvodu velkých
rizik, ale musí uhradit část nákladů na pro-
jekt ve výši 9 tis. Kč.

Následující dva body se týkaly komunika-
cí, a sice Na Mlíčníku a u MŠ Brandlova.
Dokumentaci na první z nich vypracuje ing.
Ondrák z Kutné Hory. Ulici U Školky opra-
ví firma HALKO Nová Ves, rozpočtové
náklady činí 214 tis. Kč. Panely budou nově
podsypány, přibudou 3 nové kanálové vpusti
a 80 metrů obrubníků.

Z dalších čtenářsky zajímavých bodů uvá-
dím plán oprav komunikací a chodníků
v roce 2005. Podrobný rozpis připraví odbor
správy majetku pro příští číslo Listů.
Rozpočet 2005 obsahuje položku 700 tis. Kč
na opravy komunikací a 450 tis. Kč na opra-
vy chodníků.

Rada města mezi jiným schválila i nové
nařízení města o placeném stání na místních
komunikacích v době zvýšené návštěvnosti
města. Jednou ze změn je označení výběrčí-
ho vizitkou s fotografií. Poplatek za parko-
vání se nemění: 25 Kč za auto, 100 Kč za
autobus.

V závěru jednání rada schválila program
pro nadcházející zasedání zastupitelstva, na

vlastní žádost odvolala paní D. Chmelíkovou
z členství v kontrolním výboru a novým čle-
nem jmenovala p. Františka Masaříka, vzala
na vědomí zápisy z bytové a sportovní komi-
se. Po krátké diskusi pan starosta krátce po
deváté jednání ukončil.

1. zasedání zastupitelstva města se
konalo 16. 2. 2005. Hlavní pozornost byla
upřena na tři body z programu. Prvním
z nich byl návrh nové obecně závazné
vyhlášky (OZV) o hospodaření s byty ve
vlastnictví města. Novinkou v ní je, že město
může pronajímat byt a zatížit jej dluhem,
který vznikl u jiného bytu. Cílem je snížit
špatně vymahatelné dluhy, předpokládá se
snížení pohledávek o 700 tis. Kč. Člen zastu-
pitelstva p. Sedláček vystoupil s protestem,
že není správné, aby zájemce o byt platil
dluhy někoho jiného. Zůstal však osamocen
a OZV byla schválena (10:1). Další OZV
bylo zabezpečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku. Vyhláška upravuje povinnos-
ti majitelů psů a jiných zvířat, a upravuje
používání zábavné pyrotechniky. Zde bylo
hlasování jednoznačné - všichni pro. 

Jedenáctý bod byl nejzajímavější, projed-
nával se více než hodinu, týkal se už zmíně-
né průmyslové komunikace a zvláště pak
souvisejícího úvěru. Obsáhlá diskuse se
týkala řady hledisek: účelnost, perspektiv-
nost, vazba na obchvat, návratnost. Pan
Horvát formuloval stanovisko, že tato komu-
nikace není v současné době prioritou. Pan
starosta vysvětlil, že i když se úvěr zdá být
velký, nemělo by si město nechat utéci pení-
ze z dotace. Návratnost bude možná dlouhá,
ale vytvoří se zde šance pro rozvoj budoucí
průmyslové zóny. V hlasování zastupitelé
nakonec souhlasili (9 pro, 2 se zdrželi).

Zbývající body programu pak již proběh-
ly v rychlém sledu a v klidné atmosféře.
Závěrečná diskuse přinesla některé náměty
k obecním záležitostem (kamerový systém,
kvalita vody, parkování vozidel). Krátce před
osmou bylo schváleno usnesení a pan staros-

ta mohl jednání ukončit. 
4. jednání rady města se konalo 21. 2.

2005. Z 20-ti bodového programu uvedu pro
omezené místo jen ty nejzajímavější. Firma
Stavokomplet bude pokračovat s výstavbou
III. etapy vodovodu a kanalizace Na Staré
vsi za 1,2 mil. Kč, Bostas rovněž s III. eta-
pou vodovodu ve spojce mezi Raisovou ulicí
a Na Rybníčku za 174 tis. Kč.

Dotace společenským organizacím pracu-
jícím s dětmi do 18 let jim přinesou celkem
150 tis. Kč, více než čtvrtinu obdrží
Sdružení romských občanů. Podstatně více,
800 tis. Kč, se rozdělovalo na dotace 14
sportovním organizacím pracujícím s dětmi
do 18 let. Téměř 150 tis. Kč dostane TJ
Sokol (151 dětí), o dva tisíce méně fotbalisté
z TK Slovan (133 dětí). Na opačné straně
tabulky jsou stolní tenisté Sokola a Sport pro
všechny, dostanou po 13 tis. Kč. V dalších
bodech byla schválena celá řada drobných
dotací na další spolkovou činnost. Mezi
návrhy byla i dotace pro OS Lysin, ta však
schválena nebyla.

Poměrně obsáhlou diskusi vyvolal návrh
na osazení zpomalovacích prahů na křižovat-
ky Pivovarské s příčnými ulicemi. Je nutné
pamatovat na to, že tudy projíždějí i autobu-
sy, takže je nutné použít těžkého provedení
prahů. Na zabezpečení všech 3 křižovatek by
mělo stačit 116 tis. Kč.

V závěru jednání členové rady projednali
informativní zprávy o možnostech získání
dotace ze Státního fondu životního prostředí
ČR. Město bude žádat o příspěvek na obno-
vu zámeckého stromořadí, zámeckého parku
a parku B.Hrozného. Zajímavě zní i akce
„Pivovary Staropramen městům“, v níž Lysá
žádá o příspěvek na obnovu parku u kaplič-
ky v Litoli. Na úplný závěr členové rady
vzali na vědomí zápis z kulturní komise.
Poté pan starosta ukončil jednání v neobvy-
kle brzkém čase - krátce po půl osmé.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Na jednání rady města 24. 1. 2005 se na podnět nově ustaveného
petičního výboru dohodlo konání 2 veřejných shromáždění občanů,
kde budou podány informace, jak se situace kolem obchvatu vyvíjí.
Shromáždění se konala úterý 22. února v ZŠ v Litoli a ve čtvrtek 
24. února v městském kině. Přizvaní hosté dorazili až na druhé shro-
máždění, za Krajský úřad zde byl náměstek hejtmana pan
Vyšehradský, za Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pan
Ing. Novák, náměstek ředitele. Bylo patrné, že občané města mají
zájem, aby se obchvat začal stavět co nejdříve. Po informacích
z Prahy zavládla zvláště v kině tísnivá atmosféra. Ta se koncentrova-
la do položené otázky: „Co můžeme udělat jako občané TEĎ
HNED?“ Odpověď o čekání na rozhodnutí rozkladové komise minis-
terstva dopravy a potom na rozhodnutí KÚ o odvolání snad nikoho
z přítomných neuspokojila. Nakonec však svitla naděje, že není nic

ztraceno. Petiční výbor informoval přítomné, že od 1. 3. 2005 se
začíná podepisovat nová petice na podporu výstavby obchvatu, která
bude koncem března předána ministru dopravy Šimonovskému,
hejtmanu Bendlovi a předsedovi dozorčí rady SFDI, kteří budou roz-
hodovat o dalším osudu obchvatu, respektive o financích pro
obchvat. Čtvrteční shromáždění bylo zakončeno slibem p. starosty
Houšteckého, že vedení města bude o obchvat usilovně bojovat.
Optimistickou tečku udělal pan náměstek Vyšehradský prohlášením,
že pokud se podaří získat pravoplatné stavební povolení, mohlo by se
na jaře 2005 začít stavět.

O místech, kde lze petici podepsat, podá informaci podatelna
MěÚ.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem 

Obchvat: ano či ne? Další petice odstartována
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Vážení spoluobčané,
v průběhu února 2005 proběhly stavební práce na úpravě prostor

v budově zdravotního střediska podle potřeb záchranné služby.
Děkujeme všem občanům, že tuto skutečnost pochopili a tolerovali.

odbor správy majetku při MěÚ Lysá n. L.

Spojka mezi ulicí Raisovou
a Na Rybníčku

V Listech 2/2005 byla zveřejněna fotografie havarijního stavu ulice
Raisovy. Neutěšený stav komunikací v lokalitě Havlíčkovo nám., ul. Na
Rybníčku a ul. Raisova město postupně řeší. Nejedná se zde pouze
o výstavbu nové komunikace, ale zároveň o výstavbu vodovodu a kana-
lizace. Celkové náklady na investici činí částku ve výši 5,5 mil. Kč.
Z nedostatku finančních prostředků se investice realizuje etapově:
I. etapa se prováděla v roce 2003 (viz. foto č. 1), II. etapa v roce 2004
(viz. foto č. 2, 3) a v letošním roce je v rozpočtu města schválena 
III. etapa, která se týká spojnice mezi ulicí Raisovou a Na Rybníčku, na
kterou upozorňoval pan Jan Jelínek ve svém příspěvku. Zahájení samot-
né výstavby předpokládáme v měsíci dubnu.

za odbor MI Jana Javorčíková

Oznámení
Město Lysá nad Labem, odbor městského investora tímto oznamuje, že mi-

nistr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek podepsal a vyhlásil dne 15. 2. 2005 
podpůrné opatření státu pro oblast bydlení pro rok 2005.
Jedná se o programy:
1) podpora výstavby technické infrastruktury pro následnou bytovou výstavbu
2) podpora oprav vad panelové výstavby

3) podpora oprav domovních olověných rozvodů vody
Nově vyhlašované podprogramy podpory bydlení pro rok 2005 jsou umístěny
na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz).
Bližší informace budou v měsíci březnu zveřejněny na internetových stránkách
města nebo v případě dotazů se obraťte na odbor městského investora paní Jana
Javorčíková tel. 325 510 239 nebo slečna Magda Horčičková tel. 325 510 216.

Jana Javorčíková

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

9. ročník 
fotosoutěže

na tato témata:

1. Přírodní zajímavosti
2. Stáří
3. Humor ve fotografii

Do soutěže se může přihlá-
sit každý s max. počtem 
5 fotografií min. formátu
13 x 18 cm. 

Každý snímek označte těmito údaji: jméno, příjmení,
adresa bydliště. 
Autoři nejúspěšnějších fotografií ve všech kategoriích
budou odměněni peněžními poukázkami na nákup
zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum
Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 185 v hodnotě:

1. místo 2.000,- Kč
2. místo 1.000,- Kč 
3. místo 500,- Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2005 na MěÚ Lysá 
n. L., odbor kultury, pí. Alena Frankeová

Fotografie, které získají cenu, se autorům nevrací,
ostatní bude možno vyzvednout po vyhlášení vítězů na
odboru kultury pouze osobně. 1

23
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Aby Vás, vážení spoluobčané, nepřekvapilo, až zavlaje 10. března na náměstí tibetská vlajka

Musím napsat tenhle článek, pro-
tože se mi zdá, že téma „sportovní
haly“ se dostává poslední dny opět
více na přetřes. 

Tato dvě slova jsou již dlouhá léta
slyšet z úst sportovců ve městě.
Snahy podpořit její výstavbu v Lysé
nad Labem zmiňují i volební strany
a subjekty ve svých volebních pro-
gramech. Někde je to víceúčelová
sportovní hala (rozuměj s hledištěm
pro cca 300 diváků), která by částeč-
ně mohla suplovat i kulturní zaříze-
ní, které městu chybí. Někdo nepre-
feruje halu, ale přiklání se k bazénu,
jiný je pro halu hlavně velkou (na
florbal event. házenou = potřeba
největší hrací plochy), do které by
žádné kulturní aktivity nepouštěl. 

Již v dubnu 2002 proběhla na
městském úřadě schůzka zaintereso-
vaných. Na prezenční listině najde-
me jména ředitelů či zástupců škol
vč. Obchodní akademie a SOU,
zástupců oddílu florbalu, volejbalu,
kopané, šachistů, i některých zastu-
pitelů a vedení města. Někteří ze
zúčastněných, kteří byli a jsou
i členy sportovní komise, připravili
své představy a informace z měst,
kde podobnou halu mají. V zásadě
tehdy došlo ke shodě - hala ANO.
Připravme studii, projekt, snažme se
shánět finance. Tehdy se hovořilo
o cca 25 mil. Kč. Bylo zřejmé, že
nepůjde o peníze z rozpočtu města,
že bude snahou sehnat peníze přímo
ze státního rozpočtu.

Je třeba si uvědomit, že při
žádosti a lobování je dobré mít
v ruce projekt, nejlépe vč. územního
rozhodnutí. Ne jen ústní přání
a skicu. Směřovat požadavky na
druhou polovinu roku nemá smysl.
Již do prázdnin předcházejícího
roku před realizací je třeba mít
jasno. Bohužel, při tvorbě rozpočtu
je tolik jiných dalších potřebných
investic, že se na projekt haly
v r. 2003 nedostalo. Zase rok utekl.
Byla jsem moc ráda za 2 mil. Kč
v kolonce „projekt haly“ r. 2004.
Tyto peníze se rozplynuly na jiné
akce. Letošní rozpočet opět s žádný-
mi penězi nepočítá. Třeba i proto, že
zastupitelstvo města rozhodlo pod-
pořit koupi kina od Sokolů. Projekt

na Domov seniorů je za peníze
města zpracován. Dále město k této
stavbě dává k dispozici pozemek
včetně domu č. p. 13. Ostatní finan-
cování této velké akce je zatím
nevyjasněno.

Snažila jsem se alespoň vlastní
iniciativou o „přihrání“ financí na
rekonstrukci kostela, kde bylo pro-
jektově vše nachystané. (Kdo je
délesloužící v zastupitelstvu města,
jistě si pamatuje návštěvu farní rady -
ještě před celkovou opravou - rušnou
diskusi, prvních 4,6 mil Kč díky
intervenci p. Fajmona u tehdejšího
předs. rozpočt. výboru p. Tlustého,
další roky částky 2 mil. + 3 mil. + 5
mil. díky snaze p. Zoubka KDÚ-ČSL
a mé.) Dnes jsou mi tyto snahy i vyčí-
tány. Já toho nelituji, jak již bylo
řečeno kdysi. Kostel sv. J. Křtitele je
dominantou města, to zaznělo i z úst
tehdejších zastupitelů za KSČM.
Začalo se havarijním stavem střechy
a letos by mohl být dokončen i inter-
iér. Veřejně píšu, že moje iniciativa na
tomto poli je u konce. Ale informuji
o hale a ne o kostele.

Všechno začíná u priorit zastupi-
telů. I proto je pracovní schůzka
zastupitelstva města před schvále-
ním městského rozpočtu, aby si
každý pověděl, co by se mohlo rea-
lizovat následující období. Jsou
volební programy, koncepce růz-
ných žánrů - od sportovní, přes veř.
osvětlení, veř. zeleň… Pak je tu
dlouholetá bolest - zkolaudované
Výstaviště bez parkoviště. Je prav-
dou, že dnes je celoročně ve městě
tolik aut, kolik jich před lety bylo
jen u výstav. Starší trápí dosluhující
Domov důchoců (nebo přesluhují-
cí). Rozvoj průmyslové zóny.
Rekonstrukce teras pod klášterem.
Nová cesta v zámeckém parku.
Projekty na obnovu zeleně v růz-
ných částech města. Pokračování na
opravě Muzea B. Hrozného. A jiné
a další … Je toho hodně, na co by
bylo třeba shánět peníze. Ale nejhor-
ší je tříštit plány, vždy něco „naťuk-
nout“ a nedohlédnout konce. 

Ano, i mým přáním je sportovní
hala. Ale dokážu ustoupit plánům
třeba nezbytného parkoviště a jiným
rozumným požadavkům ostatních

zastupitelů. Všichni musíme mít na
paměti, že dotace jsou věc velmi
dobrá, ale musí jí městský rozpočet
stačit s dechem. Narážím na event.
úvěrové zatížení města. Vždyť s úvě-
rem 37 500 tis. Kč vč. úroků zápolí-
me deset let! Rýsuje se úvěr na sil-
nici do průmyslové zóny. Na nový
Domov seniorů máme zpracovaný
projekt, jehož součástí je i rodný
Jedličkův dům č.p. 13, kde dnes
bydlí čtyři nájemníci - kam je
odbydlíme? V Lysé se byty až tak
neuvolňují a nabídku do Milovic
klidně mohou odmítnout. Dále na
pozemku potřebném pro výstavbu je
opravená stodola Mysliveckého
sdružení Doubrava. Hádám dobře,
že ji zdarma městu nedají? I kdyby-
chom pak třeba již nic z Domova
seniorů nefinancovali (platili jsme
projekt), je to nemalé zatížení. Dále
se zastupitelstvo shodlo, že půjde do
postupného odkoupení kina od soko-
lů, tak aby v r. 2007 sokolové zapo-
čali se stavebními úpravami vyslou-
žilé tělocvičny. Městu by pak přiby-
lo do majetku kino. Jsou vize jak ho
přebudovat na víceúčelové kulturní
zařízení. Rozpočet letošního roku
pamatuje částkou 500 tis. na první
splátku sokolům. Hasiči mají
v úmyslu rekonstrukci a přístavbu
hasičárny, též mají slíbené peníze
(dotaci). A tak by se dalo pokračovat
dál a dál. Chci tím povědět, že pokud
se mezi zastupiteli „nenarodí“ větši-
na, která bude preferovat sportovní
halu, zřejmě se ke shodě nedojde.

A teď si vezměte situaci, že se
všechno zdaří a hala bude postave-
na. „Utáhne“ město provoz haly? Je
potřeba položit si i tuhle otázku.
Dnes má Lysá n. L. tělocvičny: dvě
u ZŠ Komenského, jednu u OA
(v r. 2004 dokončená přestavba
z léta nefunkčního bazénu), jednu
v litolské škole a jednu malou ve
škole B. Hrozného, dále stařičkou
sokolovnu, která je využita dopoled-
ne školní a učňovskou mládeží,
odpoledne, v podstatě do nočních
hodin oddíly Sokola. Dá se předpo-
kládat, že po výstavbě nové haly
bude tlak na její maximální využití.
Snahou města bude nasadit takové
hodinové platby, aby ceny školy,

oddíly i veřejnost neodradily. Pak
budou třeba chybět peníze za proná-
jem sokolům, možná i školám.
Pravdou je, že žádná tělocvična
nemá zázemí pro diváky („bidýlko“
v sokolovně za takové nepovažuji). 

Dále soukromou iniciativou na
prodaných městských pozemcích
vyrostla soukromá hala CHIKO,
kam je možné zajít na tenis
a squash, v nedávné minulosti i na
aerobik. Myslím, že návalem netrpí.
Je to výší cen nebo čím?

Trochu jsem se informovala
v nedalekých Pečkách, kde stavbu
haly 22x36 m bez sedadel pro obe-
censtvo iniciovali úspěšní basketba-
listé. Hala je v provozu od r. 2001.
Stála 8 mil. Kč + 3 mil. k tomu
kanalizace, vodovod, elektřina,
vybavení. Finance byly čerpány
pouze z rozpočtu města díky patnác-
ti miliónům získaným prodejem
akcií. Ve městě mají školu (540
žáků) s jednou malou tělocvičnou
a malým zázemím pro diváky, dále
též starou sokolovnu. Do doby
výstavby haly jinak žádný další sál
na cvičení. Otevřeno mají od pondě-
lí do neděle 08.00 až 22.00 hodin.
O provoz se starají dva muži (jeden
na dobu určitou, jeden na neurčitou)
+ byl jeden civilkář. Zatím za něj
chybí náhrada. Zakoupili též dvě
sekačky na trávu, takže tito údržbáři
ještě sekají plochy ve městě. Město
také zakoupilo lehátka na spaní
a první prázdninový měsíc organizu-
jí soustředění sportovců s tím, že
jsou ubytovaní ve škole. Pro zajíma-
vost některé ceny za pronájem: fot-
bal 400,-/hodinu (nejvíc halu ničí,
pro fotbal určena není, ale zatím je
tolerují), 250,-/hodinu tenis, 170,-
/hodinu děti, 320,-/hodinu veřejnost.
Ze 70 % ji využívají populární bas-
ketbalisté. Nejprve se o halu staraly
Pečecké služby s.r.o., nyní přímo
město - správa majetku. Hala je stále
ztrátová, naposledy 200 tis. Dále
došlo k tomu, že sokolové přišli
o peníze za pronájem, protože každý
chodí do haly, takže např. v letošním
roce jim město přispívá částkou 100
tis. Kč na novou elektřinu. 

A tak to momentálně je. 
Marcela Chloupková

… Tento den si svět připomíná 46. výročí povstání Tibeťanů proti čín-
ské okupaci ve Lhase, při kterém zemřelo 80 000 Tibeťanů. V reakci na
toto smutné výročí vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let
dnes již celosvětová akce „Vlajka pro Tibet“, ke které se Česká republi-
ka pravidelně připojuje od roku 1996. V loňském roce se k akci připoji-
lo 239 měst a obcí z celé České republiky (jejich úplný seznam si může-
te přečíst na www.lungta.cz.). Stejně jako v předchozích letech zavlaje
10. března tibetská vlajka na budovách městských a obecních úřadů po
celém světě jako přímé vyjádření podpory zemi, kde jsou již několik
desítek let porušována základní lidská práva a opakovaně uplatňovány

metody násilného potlačování svobody a jakékoliv snahy o národní své-
bytnost. Dohoda z roku 1951, která Tibetu přiznávala vnitřní autonomii,
nebyla ze strany komunistického vedení Číny nikdy dodržena, a tak
nenásilný boj za přežití a zachování národní identity pokračuje z velké
části právě díky podpoře mezinárodního společenství. …

Rada města v diskusi svého zasedání 24. 1. 2005 reagovala na dopis 
o. s. Lungta Praha 1 a podpořila první připojení Lysé nad Labem k této
kampani. 

Marcela Chloupková

Sportovní hala
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KINO HOGO FOGO 
PROGRAM BŘEZEN

Husovo náměstí 25,
Lysá nad Labem

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

tel.: 325551496
nebo v KINO CAFÉ BARU HOGO

FOGO út - ne od 16 do 24 hod. 

čt. 3. 3. 19.00

Sametoví vrazi
ČR, 2005, 130 min.

Silný příběh, skvělé obsazení, na režijní
stoličce klasik české detektivky J. Svoboda.

To vše nabízí film o orlických vraždách.

pá. 4. 3. 20:00 

Crawling Kings Poshooks 
- KONCERT

Bluesová noc v Cafe Baru HOGO FOGO

so. 5. 3. 15:00

FILMOVÝ MARATON 
S PÁNEM PRSTENŮ

POZOR Máte možnost najednou zhlédnout
všechny díly - Společenstvo prstenu,

Dvě věže, Návrat krále - slavné 
Tolkienovy trilogie.

ne. 6.3. 15:00

Pane, k princeznám 
se nečuchá

ČR, 1967, 63 min.
Pokračování dětských animovaných filmů o

vykutálených medvědech.

pá. 11.3. 19:00

Ladislav Smoljak - Hymna
aneb Urfidlovačka 

- DIVADLO
Představení Studia Láďa, odehrávající 
se v době premiéry Tylovy Fidlovačky. 

L. Smoljak ztvárnil roli Mareše,
oboujazyčného pražského Žida.

so. 12.3. 19:00

Kameňák 3
ČR, 2004, 101 min.

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

z Kameňákova.

ne. 13.3. 15:00

Kytice pohádek I.
ČR, 75 minut

O mistra basy, Krtek v ZOO, Jak štěňátko
chtělo malé pejsky, Cvrček a bombardon,
O myších ve staniolu, Utržené sluchátko,
Potkali se u Kolína, Jak Žofka pořádala

svatbu, Krtek na poušti

pá. 18.3. 19:00

Na dotek
USA, 2004, 104 min.

Sarkastický příběh čtyř obyvatel Londýna

(J. Roberts), jejichž osudy se protnou 
v nemilosrdné mezilidské hře plné 

náhodných setkání, spalující 
přitažlivosti a bezstarostných zrad.

so. 19.3. 19:00

Zahulíme, uvidíme
USA, 2004, 88 min.

Divoká páteční noc ve stoprocentně 
nekorektní huličské komedii.

ne. 20.3. 15:00

Příběh žraloka
USA, 2004, 86 min.

Animovaný film odehrávající se v podmoř-
ském světě pro malé i velké diváky.

st. 23.3. 19:00

Snowborďáci
ČR, 2004, 90 min.

Mrtvý sněhulák, dobrý sněhulák.

čt. 24.3. 19:00

Lovci pokladů
USA, 2004, 130 min

Jsou těsně před cílem. Zbývá zrealizovat
jednu z nejnáročnějších loupeží všech dob

a rozluštit 2000 let staré tajemství 
největšího pokladu v dějinách Ameriky.

pá. 25.3. 20:00

Jazzový večírek s kapelou
Pajazz - KONCERT

v Kino Café Baru

so. 26.3. 19:00

Alexander Veliký
USA, 2004, 173 min.

Největší vojevůdce všech dob se vydává na
tažení, díky nímž do svých dvaatřiceti let
stačí dobýt většinu tehdy známého světa.

ne. 27.3. 15:00

Čtyřlístek
ČR, 63 minut

Čtyřlístek - Pes na stopě, Krtek a autíčko,
Krakonoš a ovčák, Potkali se u Kolína,
Vodnická pohádka, Štaflík a Špagetka. 

čt. 31.3. 19:00

Fantom opery
USA, 2004, 135 min.

Zohavený hudební génius skrývající se 
v Pařížské opeře touží po lásce a kráse

mladé zpěvačky.

P ř i p r a v u j e m e

7.4. 19:00

SPIRITUÁL KVINTET
Koncert proslulého hudebního souboru 
s nebývale širokým záběrem repertoáru 

(od lidových moravských písní, renesanč-
ních, pražských, irských a skotských balad

až ke gospelům a spirituálům, tvořícím
hlavní jádro repertoáru skupiny).

150 Kč

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

Blahopřejeme
Motto: "Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé
tajemství a snad jediný recept na štěstí."

Jan Werich

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny v měsíci únoru

80 let
paní Marie Novotná, Zámek 1, nar. 19. 2.1925
pan Václav Herajn, Sojovická 624, nar. 21.2.1925

85 let
paní Marie Kuchařová, Brigádnická 1593, nar. 16.2.1920
paní Zdeňka Hachová, Masarykova 208, nar. 15.2.1920
pan Josef Jirsa, nám. B. Hrozného 180, nar. 14.2.1920

92 let
paní Zdeňka Svobodová, Jedličkova 817, nar. 21.2.1913

93 let
paní Jaroslava Douděrová, Sídliště 1461, nar. 22.2.1912

94 let
paní Marie Stolejdová, Zámek 1, nar. 6.2.1911

Alena Frankeová, odbor kultury

155.  výročí
narození prezidenta T. G. Masaryka vzpomeneme v sobotu 

12. března 2005 ve 14.30 hod
ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické. 

Zpěvem při této příležitosti 
poslouží pěvecký sbor Církve bratrské z Kolína.

Místní odbor Kostnické jednoty
sdružení evangelických křesťanů

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 24. února 2005

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Rostislav Lacek nar. 3. 8. 2004
Adriana Otčenášková nar. 10. 8. 2004       
Vendula Antonínová nar. 26. 8. 2004
Radovan Beneš nar. 3. 9. 2004
David Kopeček nar. 26. 8. 2004
Theodor Fajmon nar. 3. 10. 2004       
Vít Steinbach nar. 23. 9. 2004
Štěpán Vydra nar. 7. 10. 2004
Michaela Vocásková nar. 29. 10. 2004

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

Romana Nováková, odbor kultury
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí)

289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz

http//www.knihovnalysa.cz

pro Vás pořádá

v roce 200. výročí narození dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena

k podpoře dětského čtenářství a na ukončení akce 
BŘEZEN-MĚSÍC INTERNETU

NOC S ANDERSENEM
začíná v pátek 1. dubna v 17 hodin

končí v sobotu 2. dubna 2005 v 9 hodin

PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ DĚTI DO 12 LET
NUTNÁ RODIČI PODEPSANÁ PŘIHLÁŠKA

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 !

Napětí
Kráčející skála, Dům z písku

a mlhy, Oko 2, Kontrarozvědka,
V zajetí, Zrůda, SWAT - Jednotka
v ohrožení, Boumův mýtus,
Správnej polda, Purpurové řeky 2.

Dobrodružné 
Legenda o Jiřím a drakovi,

Mladý černý hřebec.

Ostatní 
Oněgin, Padlé ženy, Stepford-

ské paničky, Terminál.

Sci-fí 
Já, robot, Riddick - Kronika

temna, Hellboy.

Komedie
Agent Cody Banks 2: Místo

určení Londýn, Lupiči paní domá-
cí, Život s Helenou, Přes noc 
třicítkou, Závist.

Historické 
Král Artuš.

Pro mládež
Marco Polo - Návrat do

Xanadu, Autobusy v jednom kole.
Prázdniny s Timonem a Pumbou,
U nás na farmě.

Nová DVD:
Pro mládež:

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
1, Bolek a Lolek mezi horníky, Ať
žijí duchové, Zasněžené pohádky,
Princezna se zlatou hvězdou,
V říši vil a skřítků.

Napětí:
Zrůda, Purpurové řeky 2,

Dobrodružné: Krajina střelců
Komedie: Můj soused zabiják 2 

Sci-fi:
Hellboy.

Nové videokazety ve videopůjčovně

Vybíráme z novinek knižního fondu 
městské knihovny

Beletrie pro dospělé
Princeznám sluší růžová - 

Meg Cabotová, Babylonští psi -
Carolyn Parkhurstová, Kámen
a pírko - Patricia Shawová,
Osudové léto - Liz Rigbeyová,
Pantátové - Vlasta Javořická,
Snowboarďáci - Miroslava Besse-
rová, Skříňka s motýlem - Santa
Montefiore, Světlo pod hladinou -
D. Chamberlainová

Naučná pro dospělé
Nejkrásnější města Evropy,

Z Laosu do Kambodže - B.
Jehlíková, Tajnosti českých hradů
a zámků, Srí Lanka - Luboš Y.
Koláček, Český rok na vsi a ve
městě l. a 2. díl, Stop dětské obe-
zitě - Petr Fořt

Beletrie pro děti
Liščí pohádka - G. Kopcová,

Kronika rodu Spiderwicků -
T. Di Terlizzi, Abecední hrátky 
se zvířátky - G. Kopcová,
Máme doma kukačku - L. Huml,
Pohádky z hájovny - G. Kopcová,
Tatínek se vyplatí - F. Nepil

Městská knihovna v Lysé nad Labem 
děkuje za darované knihy:

paní Marii Martínkové a panu Táborskému a zároveň prosíme o tyto
knihy pro knihovnu: Bubetka a Smítko, Bubetka a Smítko v Praze,
Dekameron, Stařec a moře, leporela pro děti, Z oříšku královny Mab. 

Městská knihovna zakládá koutek pro děti, kde chce mimo 
jiné nabízet k zapůjčení puzzle, hry a hračky  k rozvoji schopností
dětí. Prosíme tedy všechny, kdo mohou postrádat jmenované hračky
a hry, aby je darovali do Dětského oddělení v Městské knihovně
v Lysé n. L. 

A již nyní nabízíme všem maminkám a dětem zázemí ke hraní
a rozvoji dětí, knihy a časopis s tématem výchovy dětí. V případě
zájmu i besedy, kurzy a tvořivá odpoledne s dětmi. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a nápady či připomínky!

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
Třetí beseda se koná v úterý 5. dubna 2005

v 16.30 hodin na téma „GOTIKA“

Vstup ZDARMA!
Všichni jste srdečně zváni!
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

11. 3. 2005 Ladislav Smoljak 
Hymna aneb Urfidlovačka
V 19 hodin v kině na Husově náměstí

12. 3. 2005 155.výročí narození T. G. Masaryka
Ve 14.30h ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické

12. 3. - 1. 5. Jan Mařík - „Okouzlení dřevem“
Výstava v Muzeu B.Hrozného 

16. 3. - 20. 3. Výstava Zemědělec, Jaro s koňmi
Výstaviště

25. 3. 2005 Pajazz - jazzový večírek
Od 20 h v kině na Husově náměstí

26. 3. 2005 Velikonoce ve Smiřicích 
Výlet na Kuks a do Smiřic

31. 3. 2005 Módní přehlídka Ilony Donátové
Od 18 h na Výstavišti

31. 3. - 3. 4. Výstava Elegance, FIT - Relax 2005
Výstaviště

1. - 2. 4. Noc s Andersenem
Městská knihovna

5. 4. 2005 Toulky dějinami české architektury 
Beseda od 16.30 h v městské knihovně

7. 4. 2005 Spirituál kvintet
V 19 hodin v kině na Husově náměstí

16. 4. 2005 Krajina v českém umění 17. - 20. století
výlet na výstavu do Národní galerie

Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsahu Listů.

✂

✂

Českobratrská církev evangelická

O VELIKONOCÍCH VÁS ZVEME
25.3. od 18,00 bohoslužby v Lysé n. L. s Večeří Páně (kostel)
27.3. od 9,00 bohoslužby v Lysé n. L. s vysluhováním večeře Páně

(kostel)
od 10,30 bohoslužby v Milovicích (kulturní dům v ul. 

5. Května)
od 14,00 bohoslužby v Čelákovicích s Večeří Páně (modlitebna

CB ve Vašátkově ul.)
28.3. od 9,00 bohoslužby v Lysé n.L - káže Jan Roskovec, farář 

v Nymburce (kostel)

Všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny

Jiří Schmitzer v kině Hogo Fogo
Kdo měl obavy, že pan Jiří Schmitzer večerní koncert rychle odehraje a poletí do

Prahy, určitě po jeho skončení nebyl zklamán.
V téměř dvouhodinovém koncertním představení (nepočítám přestávku) v první

části hned po začátku varoval, že z alba Bouda toho moc neuslyšíme, protože je to pro
něho koncertně nezáživné, což asi myslel trochu s nadsázkou, protože tak úspěšné
album přece jenom nějakou tlustou čáru v jeho hudebním dovádění vyrýt muselo.

Většinu první části koncertu věnoval pan Jiří Schmitzer albu „Šílenec“ a zahrál
i několik povedených skladeb z druhé části (bonusu) stejného alba, které vytvořil
spolu se svými kolegy z divadla Ypsilon.

Pauzy mezi písněmi vyplnil velice příjemnými, nenásilně vtipnými monology,
propojenými s příhodami ze života, což v jeho pojetí koneckonců vlastně ani není pře-
kvapení. Svůj život určitě neměl zlatem vydlážděn a nevozil se v kočáře, ale chodil
po vlastních a tím pádem člověk vidí svět kolem sebe takový, jaký je a ne to, co vidí
na úsměvech za sklem v napětí 220 V.

Druhou část koncertu začal pan Jiří Schmitzer zcela bez nadsázky, natvrdo do pub-
lika sázet jednu skladbu za druhou, bez pauzy. Takže diváci ani nestihli odměňovat
jednotlivé skladby potleskem.Ten se nakonec dostavil a myslím, že v oprávněně bouř-
livé podobě. Pokračoval dál ve stylu první poloviny koncertu, až na jednu krásnou
výjimku a tou byla pohádka v jeho provedení a improvizaci doopravdy kouzelná.

Jako přídavek zahrál nakonec pouze jednu skladbu, a zároveň se omluvil, že to tak
dělá proto, že i když se lidi chovají nadšeně, nikdy nikdo neví, jestli to není jenom ze
slušnosti, takže je určitě nejlepší v nejlepším přestat, aby nic více nepokazil. 

Ozval se bouřlivý potlesk a smích zároveň, protože koho by ten příjemný večer
mohlo napadnout, že by pan Jiří Schmitzer dělal nějaké chyby nebo by svou práci
odbyl, když strávil na pódiu 2 hodiny a všichni ho neustále hltali.

Snad jsme v něm jako publikum také nezanechali špatný dojem a rád se v našem
městě znovu objeví, až vytvoří své nové album a následně ho bude představovat po
Čechách a okolí. J. K. Litassy

Dobrý den přeji, pane Schmitzer,
vítejte v našem starém městě, opředeném spoustou legend, ale hlavně v oblasti,
která proslavila vaši osobnost ve filmu Postřižiny, jako tatínka pana Hrabala, už
v podstatě nesmrtelně spjatého s ní (a samozřejmě s Nymburkem).
Pociťujete někdy určitou nostalgii, když se tímhle krajem projíždíte a zavzpomínáte
si na odkaz životního poselství pana Hrabala?

To ani ne, protože ono je filmování hodně neosobní. Když někde děláte něja-
kou práci, oni vás tam přivezou, vy tam někdy nemáte čas se vůbec rozhlídnout,
jo. Jste k dispozici na tom místě toho natáčení, a pak se převlíknete a jedete
rychle pryč. Tak častokrát já bejvám na místech, který jsem vůbec neviděl.

Ale pana Hrabala jste měl v oblibě, nebo ne?

Jako autora samozřejmě. Nepochybně. Já jsem se s ním i párkrát ale krát-
ce setkal, ale neměl jsem možnost se s ním seznámit nějak blíž.

Určitě jsem odbočil od Vašeho poselství, které jste nám přijel předat - Vy sám osob-
ně. Po Vašem druhém dvojalbu, které jste spoluvytvořil s kolegy z divadla Ypsilon,
jste najednou přinesl na světlo světa neskutečně kompaktní dílo (v hudebním oboru,
v kterém se prezentujete) a téměř všem jste vyrazil dech. Mám na mysli album
„Bouda“.

Jo.

Uvedu příklad: na nezávislém (rozhodně ne folkovém) Rádiu 1 snad nebyla písnič-
ka z Vašeho alba, která by nedosáhla vrcholných míst a neudržela se tam podle pra-
videl maximální počet týdnů v československé hitparádě Velká sedma  a byla auto-
maticky nahrazena jinou skladbou  ze stejného alba, až nebylo co nahrazovat…? To
se snad ve stejné hitparádě povedlo jedině panu Jaromíru Nohavicovi. Doopravdy
si nevzpomínám na nikoho jiného ze stejného hudebního oboru, který by to dokázal!

Co Vy na to, pane Schmitzer?

No tak snad je to potěšující, pro mě.

A myslíte, že můžeme očekávat v současné době nějaké nové album? V té hitparádě
byla  ještě jedna skladbička s kapelou. 

Jo, vy myslíte ty Tatabojs.

Ano, Tatabojs .

Vy myslíte toho doktora? Tam jsem byl přizvanej ke spolupráci jako herec.
Já to dělám zpravidla když mám jaksi čas. Poněvadž na to potřebuje člověk
přeci jenom klid a ne lítat. Právě aby to nebylo takový nějaký uspěchaný. Takže
já samozřejmě v plánu mám něco, ale nevím kdy.

Moc se těšíme… Mimochodem víte, že se nacházíte na pódiu, kde pan Jiří Stivín
snad na jediném místě (jak sám říkal) smekl svou pokrývku hlavy, protože jak řekl,
nachází se ve městě, ve kterém to již podle názvu udělat musí a tím pádem zde bylo
o jednu Lysou nad Labem více.

Jo? (smích)

Jak jsem Vám slíbil,že budu chtít jenom krátký rozhovor. Doufám, že jsem Vás moc
neotravoval a těším se moc na Váš koncert, který jsem ještě neměl tu čest zhlédnout.
Děkuji za rozhovor.

Jo, rádo se stalo. Berte to zase, že to není  takovej „Koncert“.
J. K. Litassy

Rozhovor J. Schmitzera



8

HASIČI 3/2005 LISTY města Lysé nad Labem

Vážení přátelé,
rád bych vás seznámil s čin-

ností našeho hasičského sboru
v Byšičkách za uplynulý rok
2004.

Minulý rok byl pro nás a naši
zásahovou jednotku celkem
klidný, dá se říci - oddechový.
Neměli jsme žádný výjezd
k požáru, jen závěrem roku jsme
vyjeli k dopravní nehodě
u Karlova. Dopravní vůz Avia je
plně technicky vybaven a je
využíván pro dopravu dětí na
soutěže a tábory. 

Pro nás i hasiče z Lysé n. L.
jaro začalo okrskovým cvičením
v Lysé na sídlišti v rámci III.
Lyseckého okrsku. Během roku
bylo pokračováno různými ško-
leními a dětskou soutěží
v Byšičkách a v Milovicích.

U nás doma jsme začali tra-
dičním pálením čarodějnic
u dobrého jídla a pití s hudbou
našeho Míly Krále. Měli jsme
při tom i dohled nad pálením
čarodějnic na Řehačce. 

Spolu s naší obcí jsme věno-
vali čestné ceny pro vítěze dosti-
hu na místním závodišti v Lysé.
Není nám také lhostejný stav
soch v zámeckém parku a přida-
li jsme finanční částku na jejich
obnovu.

Je dbáno také na hasičskou
zbrojnici, z finančních prostřed-
ků města byl zajištěn nátěr stře-
chy a vrat. Na opravě fasády se
podíleli Míla Král společně
s panem Penížkem. Byla uprave-
na a zmodernizována kuchyňka
rodinou Kotršálových, ke spoko-
jenosti nás všech uživatelů.

Nyní bych začal další kapito-
lu, radostnou, a to naší mládeží.
Začalo to okrskovou soutěží her
- PLAMEN závodu všestrannos-
ti u nás v Byšičkách. Soutěžily
čtyři hasičské sbory se svými
družstvy v kategorii starší -
mladší, mateřinka. Poprvé se
soutěžilo v kategorii mladších
žáků o putovní pohár starosty
města Lysé pana Václava
Houšteckého.

Jaké bylo naše překvapení,
když obě soutěže vyhrála naše
družstva. Putovní pohár nám
předala v zastoupení paní
Marcela Chloupková, místosta-
rostka města Lysé nad Labem.

O důležitosti a velikosti této
soutěže svědčila i účast p. Vla-
dimíra Jeníka, starosty okresní-
ho sdružení Čech, Moravy
a Slezska, novinářů a kabelové
televize Port a Manola.

Další soutěž byla dvoudenní
v Nymburce na stadionu
Hasičského záchranného sboru.
Zde byla soutěž CTIF, a to dle
mezinárodních pravidel. Naši to
viděli poprvé. Okoukávali to
a umístili se v popředních
řadách. Soutěž provázelo špatné
počasí. To naše ale neodradilo
a stanovali zde přes noc, byl to
pro ně velký zážitek.

Za odměnu jsme jim zajistili
čtyřdenní tábor v kempu
Lužany. Dovoz a odvoz jsme
provedli naší avií. To bylo
nadšení. Myslím, že tato akce se
plně vydařila. Díky manželům
Liborovi a Monice Hejňakovem,
kteří si vzali vše na starost
a zabezpečili celý pobyt.

Začátek září patřil výstavišti
v Lysé, kde při dnech záchraná-
řů probíhaly dětské soutěže.
I zde se naše mládí neztratilo,
získali dobré umístění a spoustu
dobrot. 

A to již tady byl další ročník
okrskové soutěže v Milovicích.
Naši měli obhajovat putovní
pohár starosty města Milovic
v požárním útoku. Malá chyba
a bylo z toho druhé místo. Pohár
se přestěhoval ke kamarádům do
Lysé.

Závěr soutěžního roku se
odehrál v Sadské u jezera.
Proběhlo zde okresní kolo sou-
těže ve všestrannosti her - 
PLAMEN. Ve velkém počtu
soutěžících družstev se naši
neztratili a dokázali se umístit
na předních místech.

Ukončením sezóny byla
mikulášská nadílka se spoustou
soutěží a karnevalem masek.

Chtěl bych naší mládeži
poděkovat za reprezentaci naše-
ho sboru. My jim naopak slibu-
jeme podporu v jejich snažení -
zajistit PPS 12, na školení
instruktorů byl již Lukáš Koštíř.
Poděkování patří i našim kama-
rádům z Lysé, zvláště jejich
vedoucímu mládeže panu
Láďovi Juříčkovi a jeho týmu za
pomoc a podporu při výcviku
a soutěžích.

Pokračujeme další činností,
a to již tradiční slavností hraběte
ŠPORKA. Spolu s obcí zajišťu-
jeme celou akci. Kdo u nás byl,
viděl. Všechno dobře klapalo.
Kdo zde nebyl, měl smůlu,
o moc přišel. Patří dík všem,
kteří se na šporkovských osla-
vách podíleli, a hlavnímu orga-
nizátorovi panu Bohumilu Kola-
címu.

Po pár dnech oddychu nás
čekaly Staročeské slavnosti.
Sobota s hudbou, za koláči po
vesnici. Večer posvícenská
zábava ve stanu u hasičské
zbrojnice. Po nedělním zvoně-

ní na kapličce a po procesí od
křížku se konala na návsi mše
svatá, sloužená páterem Ta-
deuszem Barnowskim za
zpěvu chrámového sboru kos-
tela sv. Jana Křtitele pod 
vedením paní Hrdličkové. Po
skončení mše za chladného
počasí koncertovala Lázeňská
dechová hudba z Poděbrad za
řízení pana J. Švejdy. Pondělní
večer byl zakončen posvícen-
ským posezením s hudbou
pana Míly Krále. Slavnosti se
celkem vydařily, až na chlad-
nější počasí. Velkou pomoc
jsme měli v p. Martinu
Rambouskovi a v jeho firmě,
která zajistila postavení stanů.
Starali se rovněž o veškeré
občerstvení.

Co říci závěrem? Dík patří
sponzorům. Bez nich bychom si
nemohli dovolit tak bohatou čin-
nost. Vřelé poděkování patří
městskému úřadu v Lysé v čele
se starostou Václavem Houštec-
kým - za finanční dotace jak na
staročeské slavnosti, tak i za
dotaci pro mládež. 

Hasičárna žije ve volných
chvílích nebývalým mládežnic-
kým ruchem, což plně podporu-
jeme - jsou naší zálohou do
budoucnosti.

Chtěl bych také poděkovat
všem hasičům a občanům naší
vesnice za vstřícnost a podporu.

Josef Koštíř,
starosta SDH Byšičky

Hasičský sbor v Byšičkách
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Před odchodem z egyptského
zajetí přikázal Hospodin Mojžíšo-
vi: Každá izraelská rodina ať zabi-
je beránka, jeho krví ať potře veře-
je i nadpraží dveří svých domů,
maso z něj ať upeče a večer spo-
lečně sní. Z druhé knihy Mojží-
šovy se dozvídáme i důvod tohoto
počínání: Za dveře označené be-
ránkovou krví nevstoupí Boží
soud. Za všemi ostatními dveřmi,
co jich v egyptské zemi je, pomře
všechno prvorozené. Ti, za něž
byl obětován beránek, však zůsta-
nou ušetřeni. Na ně zhoubce neu-
deří.

Těžko porozumí křesťanským
Velikonocím, kdo nezná tuto
jejich starozákonní předehru.
Události Velkého pátku a veliko-
noční neděle zpřítomňují, co se
odehrálo kdysi v Egyptě. Příběh
Ježíšova ukřižování a vzkříšení
nechce člověka nejprve citově
odzbrojit a pak ho připravit
o zdravý rozum. Evangelisté nám
v něm sdělují, že tak jako kdysi
v Egyptě zachránila Izraelce před
smrtí oběť beránka, zachraňuje
dnes Ježíšova oběť před stejným
koncem každého, kdo k ní vírou
přitaká a přijme ji za svou.

Křesťanské Velikonoce tedy
nejsou mixem sentimentu s iracio-
nalitou. Velký pátek spolu s veli-
konoční nedělí ukazují na veli-
kost, moc a smysluplnost oběti.
Kde člověk jedná pouze sám za
sebe a pro sebe, tam dřív nebo
později narazí na mantinel, za
který se nedostane. Kde člověk
jedná ve prospěch druhého, tam se
dostane i za mantinel, na který
narazil! Toto sdělení vede k jasně
profilované etice. Ale ještě víc.
Toto sdělení dává naději, když
v životě narážíme na mantinely
a prohráváme.

Ježíš je velikonoční beránek
obětující se za nás. Co nás sráží
k zemi a ničí, nechává dopadnout
na sebe. Akční scény, v nichž hrdi-
na vstupuje do zloduchovy smrtící
rány, jsou současnou aplikací vel-
kopátečního ukřižování. A nový
život, který zástupná smrt tohoto
hrdiny před zachráněným otevírá,
je současným výrazem vzkříšení.
Oběť bez vzkříšení je tragická.
Vzkříšení bez oběti je laciné. Oběť
se vzkříšením - to je spravedlivé.
Toto je téma křesťanských Veli-
konoc. Toto je klíčové téma lidské-
ho života. Emanuel Vejnar

Beránek za nás obětovanýVybraná data měsíce března
Zakládací listinou ze 4. března 1291 nařídila manželka Václava II. Jitka

(Guta) Habsburská Rudlínovi: „……..My Guta, z Boží milosti královna
česká, markraběnka moravská, Rudlínovi, služebníku svému, svěřujeme osa-
zení svých statků v Lysé a ve všech k Lysé příslušných vesnicích……. .
Ujednány jsou tyto věci na Hradě pražském, léta Páně 1291, na den Přenesení
blahoslaveného mučedníka Václava“. 

Od toho dne (4. 3. 1291) se stala Lysá fakticky městečkem a obdržela
i právo soudní, které vykonával rychtář a s ním konšelé. Ti byli každý rok
jmenováni královským hejtmanem a spravovali též obecní majetek. V zaklá-
dací listině je uvedena i Litol - rybářská osada se šesti chalupami.

9. března 1662 se narodil F. A. Špork 
V roce 1675 začal František Antonín navštěvovat přednášky z filosofie

a práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v pražském Klementinu. Když
v roce 1679 zemřel otec Jan Špork, nebyl ještě plnoletý, a proto čekal až do
roku 1684, kdy se ujal svého dílu dědictví. Ten tvořila panství Lysá nad
Labem, Malešov, Konojedy a Choustníkovo Hradiště. Na území posledně
jmenovaného panství, ležícího v severovýchodních Čechách, později vybu-
doval své hlavní sídlo, lázně Kuks. Dále zdědil rodinný palác v Praze a znač-
nou sumu peněz.

Kulturní aktivity hraběte Šporka byly neobyčejně bohaté. Málokterý šle-
chtic své doby se mohl pochlubit vydáním více jak 150 knih a tisků nábo-
ženského a filosofického obsahu. Špork měl vlastní ryteckou dílnu a vedl
bohatý společenský život. Samostatnou kapitolou je hudba šporkovského
kulturního okruhu, která v některých aspektech dosahovala evropské úrovně.
Po mnoho let vydržoval stálou operní scénu, která působila v Kuksu a jeho
pražském paláci. Tento soubor, složený převážně z italských hudebníků, pro-
vedl např. premiéry několika Vivaldiho oper.

F. A. Špork byl člověk neklidné povahy. Vedl mnoho soudních sporů,
z nichž většinu nevyhrál. Svojí vydavatelskou činností se dostával do kon-
fliktů. 

Všechny tyto skutečnosti nakonec měly dramatické vyvrcholení, když 
26. 7. 1729 obsadil Kuks vojenský oddíl carrafovského pluku a Šporkovi byl
předložen císařský dekret o zabavení všech knih, pro něž byla v Kuksu vybu-
dována knihovna. Tato tzv. kukská inkvizice vedla 7. 2. 1730 ke Šporkově
obžalobě z kacířství a jeho šíření. Návrh trestu obsahoval ztrátu inkolátu,
statků, pokutu sto tisíc zlatých, spálení knih a doživotní přísné vězení. Proces
pak byl zahájen 27. 2. 1733. Dne 13. 3. téhož roku byl vynesen pro Šporka
příznivý rozsudek. Byl odsouzen pouze za přestoupení císařského zákazu tiš-
tění knih bez cenzury k pokutě dvacet pět tisíc zlatých a zaplacení soudních
výloh. Postupem času nastalo uklidnění i ve vztahu s jesuitskými sousedy.
Hrabě František Antonín Špork zemřel v Lysé nad Labem 30. března roku
1738.

9. března 1863 byla v Lysé založena Čtenářská jednota. Jejími zakládají-
cími členy byli lékárník Jan Vyhnálek a hodinář Komedius Haide.
Zakládající schůze se uskutečnila v hostinci „U Bílého beránka“. Zúčastnilo
se jí asi 80 občanů. Do roka po svém vzniku disponovala jednota asi 1000
svazků.

25. března 1894 byla v Lysé založena Obec Baráčníků - udržovala staro-
dávné zvyky a obyčeje. V době svého vzniku měla obec asi 60 členů. Prvním
zvoleným rychtářem byl František Vodka.

20. března 1921 byla v našem městě slavnostně otevřena Veřejná obecní
knihovna. Prvním knihovníkem byl jmenován Alois Hercík. V knihovně se
půjčovalo za poplatek vždy ve středu a v sobotu odpoledne.

15. března 1939 dorazily do Lysé nad Labem první německé motorizo-
vané jednotky - cca v 8.45. Někteří z vojáků se usadili v sokolovně. Postupně
došlo k zatýkání. Zatčeno bylo 19 občanů. Až na dva (p. Lerch a p. Veselý)
byli brzy propuštěni.

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
Kaše, J. - Kotlík,P.: Braunův Betlém, Paseka, 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

Vážení stonožkoví přátelé...
... v letošním školním roce jsme se na Vás už podru-

hé obrátily s prosbou o pomoc. Se slzami v očích jsme
sledovaly v televizi zprávy o ničivé vlně tsunami, která 
tragicky zasáhla jihovýchodní Asii.

I my, stonožkové děti, jsme chtěly alespoň trochu pomoci,
a tak jsme honem reagovaly na výzvu stonožkového hnutí. Bez
Vaší pomoci a spolupráce bychom nedokázaly nic. Znovu tedy
děkujeme za Vaše pochopení a vstřícnost k celé akci. Vždyť ti, kdo
přežili, stále doufají v naši pomoc a „Stonožka“ pomáhá vždy těm nej-
zranitelnějším, tj. dětem. Podařilo se nám vybrat neuvěřitelnou částku
32.942 Kč, kterou jsme odeslaly na stonožkové konto (č. ú. 19 -
0011001359 Občanské sdružení přátel stonožky). Děkujeme i za spolu-
práci škole Komenského, která do naší sbírky přispěla velmi pěknou
částkou 4.858,50 Kč.

Děkujeme Vám všem za pochopení. Jste pro nás úžasným příkladem
toho, že lidé si mají v těžkých chvílích pomáhat. Vybraná částka je pře-
devším Vaše zásluha. Někde daleko existují děti, které na naši pomoc
zoufale čekají.

Vaše stonožkové děti a učitelky
ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L.

Vážený pane Jaroslave Novotný,
redakce uveřejňuje pouze takové příspěvky, kde je autor

jednoznačně známý a lze se s ním telefonicky či písemně spo-
jit. To se nám ve Vašem případě nepodařilo, neboť chybí Vaše
adresa nebo telefonní číslo.

redakční rada

Reakce na neuveřejněné články
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Ochrana přírody se neskládá
pouze z ochrany biologicky hodnot-
ných míst s výskytem vzácných
a ohrožených druhů rostlin a živoči-
chů. Předmětem ochrany je i krajina
s uchovaným harmonickým měřít-
kem a kulturními dominantami.
Tyto hodnoty se obecně shrnují pod
pojem estetické hodnoty krajiny,
k jejichž ochraně je možné registro-
vat tzv. významné krajinné prvky
nebo přírodní parky.

Dalším z významných krajin-
ných prvků, které zaregistroval
Městský úřad Lysá nad Labem je
okolí loveckého zámečku Bon
Repos na vrchu Čihadla, východně
od stejnojmenné obce. Toto pozoru-
hodné místo je v podstatě rozděleno
na dvě části. Centrální část s výsky-
tem kulturních památek, které jsou
chráněny památkovou péčí, a na
okolní plochy a porosty, které jsou

chráněny zákonem o ochraně příro-
dy a krajiny.

Vzhledem k tomu, že v únoro-
vých Listech byl otištěn první
z článků na téma „Zašlá sláva
barokního panství Lysá“, které vás
postupně seznámí s historickým
vývojem a kulturní hodnotou místa,
rozhodli jsme se doplnit komplexní
popis areálu zámečku Bon Repos
i o přírodní a krajinářské hodnoty. 

Důvodem pro ochranu místa je
skutečnost, že parkově upravené
plochy ve spojitosti s vrchem Čiha-
dla se výrazně uplatňují v krajin-
ných pohledech a spolu se stromořa-
dím jírovců a kaplí sv. Symeona
Stylita vytvářejí v našich podmín-
kách pozoruhodnou barokní kraji-
nářskou úpravu, která je dokladem
vnímání a tvorby krajiny počátku
18. století (areál zámečku Bon
Repos je posledním částečně docho-

Přírodní rezervace a významné krajinné prvky 
v Lysé nad Labem a okolí

vaným krajinářsky komponovaným
areálem z původních tří na panství
Lysá). 

Území se vyznačuje souladem
měřítek reliéfu krajiny a stop čin-
ností člověka. Vlastní využívání
území člověkem, zejména velikost
a rozmístění pozemků spolu s dopo-
sud přiměřenou formou zástavby,
vytváří prostorovou a typovou roz-
manitost krajiny, která navíc udržu-
je druhovou rozmanitost.

Pro zhodnocení vztahů je nutné
si uvědomit, že stromořadí jírovců
je v podstatě jediné hodnotné stro-
mořadí (s výjimkou zámeckého
stromořadí v Lysé) v širokém okolí.
Jeho kompoziční význam je dán
skutečností, že propojuje uzavřený
park kolem zámečku s pozoruhodně

umístěnou kaplí v otevřené krajině. 
Kromě výše popsaných estetic-

kých hodnot je parková plocha zají-
mavá i z pohledu migrace živočichů
v rámci systému ekologické stabili-
ty. Území patří k nejčastějšímu typu
přirozené lesní vegetace - hercynská
dubohabřina - s převahou habru
obecného, dubu zimního a příměsí
lípy srdčité s bohatým bylinným
patrem s výskytem orseje jarního,
sasanky hajní, brčálu barvínek nebo
břečťanu popínavého. 

Pokud se rozhodnete ověřit si
v terénu výjimečnost místa, pak
vám doporučujeme měsíc květen,
kdy kvetou sasanky a orseje nebo
červen, kdy kvete jírovcové stromo-
řadí.

za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Již v předešlém čísle Listů uvádějící sérii
článků k zámečku Bon Repos, bylo předzname-
náno, že zašlá sláva barokního Šporkova panství
na Ptačí hůrce zcela nezanikla. Jako zázrakem
totiž zůstal dochován původní domek založený
F. A. Šporkem, vkomponovaný do pozdějších
přestaveb. Životopisec F. A. Šporka G. C.
Stillenau (pseudonym) ve své knize poznamená-
vá, že „…Jeho Excelence dala mezi kaplí
a obydlím poustevníka vpravo od zahrady vysta-
vět budovu se všemi pohodlími a rozličnými
zajímavými zařízeními a udělila jí jméno Bon
Repos". Z dobových rytin je patrná podoba
původního domku s lavičkami stojícími po stra-
nách hlavních vstupních dveří. 

Exteriér i interiér domu byly opatřeny nástěn-
nými malbami, z nichž některé mohou být ukry-
ty pod zdivem pozdějších přístavků v jihozápad-
ním křídle hlavní zámecké budovy. Pozůstatkem
kdysi bohaté výzdoby barokního domku je
dochovaná nástěnná malba „Hostina bohatco-
va“, která zachycuje odháněného Lazara. Malba
znázorňuje barokní hostinu s bohatě oblečenými
postavami doprovázenou třemi výjevy s opuště-
nými chudáky v pozadí. Po stranách jsou frag-

mentálně dochované německé texty vztahující
se v biblických citátech k péči o chudé a nemoc-
né. Tato malba je významná a unikátní nejen po
historické a umělecké stránce, ale i zobrazením
vztahujícím se přímo k osobě hraběte Šporka. Je
zde patrná reakce na Šporkovo uvěznění pro
dluhy v pražské Daliborce.

Z cenných prvků hlavní budovy zámku se
dochoval nad vchodem vysoce kvalitní barokní
kamenný reliéf Panny Marie kojící Ježíška
v dobové těsné zavinovačce. 

Po rozšíření areálu ve 20. letech 18. století
přibyl samostatný jídelní sál vyzdobený
v pozdější době reprodukovanými nástěnnými
malbami. Sál byl spojený s osmibokým paviló-
nem a přidruženými drobnými objekty. O leto-
hrádku s jídelnou psal hrabě Špork v jednom
z dopisů v roce 1723, kde se zmiňuje o nástěn-
ných malbách s nápisy. Například v komnatě
vedle jídelny si hrabě pochvaluje nástěnnou
malbu na stropě s motivem „Peníze svádějí
ctnost a moudrost“. 

Hrabě Špork, milovník slavností a radovánek,
se zaujetím píše, že „v řečené jídelně je pozitiv,
na němž se hrály různé veselé kusy podle svato-

hubertské árie, a protože již byly nohy povzbu-
zeny k tanci předcházejícím poslechem dudáka,
který pochází od pana Köhlera, vzal ten tu, jiný
zas jinou dámu a tančili spolu čile kolem“. 

Bc. Šárka Koukalová

Bon Repos za F. A. Šporka - I. část
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NABÍZÍME PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR V 1. PATŘE NAD

PLUSEM (50 m2) V LYSÉ N. L.
T E L : 2 2 2  3 2 8  4 4 7 , 2 2 2  3 2 0  2 2 7

Veselí nad Moravou vzpomíná na malíře Ludvíka Ehrenhafta
Tak zní článek šéfredaktora

Slováckých novin z Uherského
Hradiště pana PaedDr. Jiřího
Jilíka ze dne 9. t.m.

Přes dálku 330 km, které dělí
od sebe dvě města - Lysou nad
Labem a jmenované Veselí, je zde
pojítko. Jméno mého otce.

Dne 6. března uplyne 50 let od
jeho úmrtí. Pro uctění památky na
něj, byla ve Veselí otevřena výsta-
va jeho obrazů.

To pojítko? Psal se rok 1982.
V požární zbrojnici uspořádalo
Městské kulturní středisko v Lysé
nad Labem tatínkovi výstavu
obrazů s tímto textem na pozván-
ce: Výběr z uměleckého díla již
zesnulého akademického malíře
Ludvíka Ehrenhafta, nar. 9. 7.
1872, zesn. 6. 3. 1955, rodáka
z Veselí n. M., se dostává k našim
občanům prostřednictvím jeho
dcery Terezie Procházkové, dlou-
holeté občanky našeho města.

Ehrenhaft do Lysé n. L. rád
dojížděl a z jeho návštěv vznikaly
obrázky:

Labe u náplavky,
Most přes řeku Labe,
Semická a Přerovská hůra,
Semická tůň,
Kostelík v Semicích,
Vodákova ulice,
Kresba sv. Františka,
Kresba kopule kostela v Lysé.
Ve svých 81 letech navštívil

naše město naposled. Po dvou
letech smrt zpřetrhala lidské
i umělecké vztahy s tímto historic-
kým městem. Skutečnost se pro-
měnila ve vzpomínky. Ve vzpo-
mínky, které zůstanou i po uzavře-
ní naší výstavy. Budou skryty
v obrazech, které zdobí i mnoho
domácností v Lysé n. L. i okolí.

Další vzpomínková akce probě-
hla v Polabském národopisném
muzeu v Přerově nad Labem. Psal
se rok 1997. Text: Paní PhDr. Jana
Hrabětová. Opět pozvánku cituji:
Malíř moravského Slovácka
Ludvík Ehrenhaft v našem kraji.

K 125. výročí umělce zapůjčila
muzeu soubor 15 originálů
a obsáhlý výběr reprodukcí jeho
dcera, paní Terezie Procházková
z Lysé nad Labem. Akad. malíř

Ludvík Ehrenhaft (1872 - 1955)
žil a tvořil ve Veselí nad Mor.
Patřil do umělecké družiny kolem
Joži Úprky a v mnoha obrazech
a kresbách zachytil slovácký kraj
a jeho svérázný lid. Také při
návštěvách v Lysé vznikla řada
půvabných akvarelů polabské kra-
jiny. Výstava je zajímavým pohle-
dem do Ehrenhaftovy realistické
tvorby s národopisnými motivy,
která má i významnou dokumen-
tární hodnotu. Výstava obrazů
mého otce, akad. malíře Ludvíka
Ehrenhafta rozšířená o fotografie
starého Veselí n. Moravou
v Galerii městského úřadu
v zámeckém parku. V čase od 
6. února do 27. března 2005.

Tatínkovo jméno najdeme
v Novém slovníku ČSL výtvar-
ných umělců - Dílo I. strana 196 -
Dr. Prokop Toman, Praha 1947.

Byla neděle 15 hodin, mrzlo.
Naše obavy, t.j. moje, mých 2
synů a snachy, že toto počasí odra-
dí milovníky umění od návštěvy
výstavy, byly liché.

Výstavní místnosti se zaplnily
do posledního místa. Úsměvy,
vítání, projevy vedoucích činitelů
města, slovácká hudba, pohoštění,
návštěva z redakce Slováckých
novin, pracovníci z kabelové tele-
vize, rodiny těch, kteří půjčili na
výstavu své obrazy, jak píši, velké
množství návštěvníků, to jistě
zahřálo srdce dvou tvůrců výstavy,
pana Jiřího Peši a pana Františka
Šímy.

Všechny tyto aspekty vytvořily
atmosféru, na kterou se nezapomí-
ná! Věřím, že tatínkovo umění
bylo opět vysoce ohodnoceno, tak
jako tomu bylo na všech výsta-
vách, kterých skutečně nebylo
málo. Od roku 1902 jsem jich
dokázala spočítat 30. Žel, ty, na
kterých byl spoluúčasten se
Svazem výtvarných umělců
v Hodoníně, neznám.

Dnes bych se ráda vrátila
k několika recenzím, které nejsou
známy. Překlady z němčiny
z Vídně nám laskavě učinil pan
Jiří Janula z Lysé n. L. u příleži-
tosti tatínkovy výstavy v Lysé
n. L. v roce 1982.

Stenografické výňatky
z recenzí:

1902: Nejbohatěji se Ehrenhaft
vyjadřuje tam, kde pracuje perem
a tužkou nebo na širokých plo-
chách akvarelovými barvami.

1902: Obrazy krojů připomína-
jí sice Úprkovou školu, ale i zde
dokazuje Ehrenhaft vyjadřovat se
již osobitě. Přitom je provedení
skic vždy bezvadné. 

Jako kreslíř vládne Ehrenhaft
silným, jistým tahem a skvělým
ovládáním zákonů perspektivy.
V jeho podání je vždycky něco, co
chybí Úprkově nezkrotné smyslo-
vosti. Hluboké vnitřní oduševnělé
zanícení.

1902: Kolektivní výstava dvou
nových: Ludvíka Ehrenhafta
a Rudolfa Quittnera. Prvně jme-
novaný vystavuje 80 prací.

1903: Obrazové dary knížete
Lichtensteina. Františkovo muze-
um obdrželo obrazy moravských
umělců: Jeden obraz Hanuše
Schweigera a několik akvarelů

nadaného mladého malíře
Ehrenhafta.

1913: 2 skvělá zátiší, především
to s jablky, překrásná v tónu
Ehrenhafta.

1918: Ludvík Ehrenhaft pro-
chází bezesporu stoupajícím vývo-
jem. Je téměř nemožné zabývat se
jednotlivými pracemi, jichž je tu
41. Architektonické motivy a jejich
perspektivní problémy skýtá mu
město Graz (Štýrský Hradec).

1947: Zvláště Slovácko se
svými hřejivými barvami jej silně
inspiruje.

1972: Děkujeme skromnému
umělci Ludvíku Ehrenhaftovi za
vše krásné, co nám zanechal. Jsme
mu vděčni, že barevně zachytil
naše město, náš kraj a jeho lid
v radostech i při práci.

S hrdostí vzpomínám nejen na
svého otce, ale i na svou mamin-
ku, která byla tatínkovi velkou
oporou v jeho životě.

Terezie Procházková - 
- Ehrenhaftová, dcera

V závěru měsíce ledna se v Lysé nad Labem sešlo několik
amatérských literátů, kteří se dohodli na ustavení Literárního
klubu Polabí. Nejde o žádnou oficiální strukturu, ale pouze
o dobrovolné seskupení lidí, které spojuje neformální zájem
o literaturu, tvůrčí psaní a kulturu v obecném smyslu slova.

„Naším předsevzetím je podporovat regionální literární tvor-
bu, vyměňovat si zkušenosti a zájem o literaturu přenášet pře-
devším na mladou generaci,“ říká k tomu Jaromír Jandejsek,
který dal na loňském Polabském knižním veletrhu, jenž se v září
uskutečnil na lyském výstavišti, podnět ke vzniku Literárního
klubu Polabí.

První společnou akcí literárního klubu bude po dohodě
s pořadateli druhého ročníku Polabského knižního veletrhu
(8. - 11. 9. 2005) trojdenní akce Příležitost pro autory. Jde
o veřejné čtení literárních  prací amatérských básníků a spiso-
vatelů, které se uskuteční v pátek 9. září 2005 od 14.30 do 
16.45 hodin, v sobotu 10. září a v neděli 11. září vždy od 12.30
do 16.45  hodin.

Zapojit se může každý autor se čtením své literární práce -
básně, novely, povídky, úryvku z rozsáhlejšího díla, maximálně
však v délce osmi minut.

Přihlášky, o něž lze požádat telefonicky na čísle 325 552 051
u Jana Řehounka, je třeba zaslat nejpozději do 15. srpna  na
adresu pořadatele veletrhu (Výstaviště Lysá nad Labem,
spol. s r. o., Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem).

Vzhledem k omezenému časovému rozsahu akce budou
uspokojeny přihlášky tak, jak budou docházet, až do naplnění
časové kapacity každého odpoledne. 

Literáti, kteří by měli zájem podílet se na činnosti Literárního
klubu Polabí, se mohou zkontaktovat na mailovou adresu:
literarni.klub@seznam.cz.

Honza Mandelík

Literární klub POLABÍ
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Už asi měsíc nosím v hlavě myšlenku podělit
se s čtenáři Listů o jeden neuvěřitelný zážitek.
Aby bylo hned od počátku jasno, uvádím, že se
jedná o „rekonstrukci“ místní komunikace Na
Vysoké mezi v Litoli.

Tato komunikace, která měla být kdysi dokon-
ce průjezdní tepnou Litolí (a zaplaťpánbůh že
není!), v posledních letech jaksi chátrá - už to
snad ani není komunikace, spíše něco mezi polní
cestou a místem, kam si pomalu už kdokoli vyvá-
ží stavební suť s argumentací, že tuto komunika-
ci takto vyspravuje, „když se o to nepostará
město, že...“.

V letošní zimě však došlo k obratu - v ulici se
jednoho chladného dne začala objevovat nákladní
auta s jakousi hmotou, podobnou při pohledu
z dálky asfaltu, stavební mechanizace a dokonce
i parta pracovníků s lopatami!

Všichni jsme zde zajásali! To jsme ale ještě
netušili, čeho se staneme svědky.

A to je právě to, o co se s vámi chci podělit,
respektive podělil bych se, kdybych se nebál, že
moje bušení do kláves notebooku bude jen ztráta
času, protože to, co napíšu, mi stejně Listy jako
městský plátek neotisknou.

Kdybych se tedy nebál této ztráty času,
napsal bych o tom, jak výše zmíněná parta za
podpory své mechanizace, za vydatného sněžení
při teplotě -6 °C nejprve jakýmsi autogenem
odstranila z děr v ulici zmrzlé louže (kdybych to
neviděl, nevěřil bych, že to vůbec jde!), potom
do těch děr nasypali tu suť, kterou si přivezli na
náklaďácích (tu, která zdálky mohla opravdu
vypadat jako asfaltová směs...), napsal bych, jak
suť udusali mj. i za pomoci svých lopat, zmínil
bych se o tom, že při této akci zničili zbytky
trávníků, které jsme tu v ulici ještě měli. Také
bych se zmínil o tom, že pracovali velmi efek-
tivně a úsporně, protože jim hodně těch jejich
kamínků smíchaných s hlínou zbylo, takže ten

zbytek mohli v klidu rozházet do těch rozježdě-
ných trávníků. No, a abych to celé trochu osvě-
žil, uvedl bych několik příhod se zastavujícími
se chodci, kteří nechápavě kroutili hlavami.
Napsal bych o dětech, které měly za okny celé
dopoledne úžasné divadlo. Na závěr bych asi
napsal něco o tom, že se musel někdo zbláznit,
a položil bych řečnickou otázku, kolik že to
všechno stálo, kdo to platil (popř. komu), ale
hlavně PROČ, když ulice dnes (po akci) vypadá
hůře než před ní!!!

Protože se ale opravdu obávám, že toto by mi
v Listech neotiskli, tak se uskromním a napíšu jen
tuto jednu větu:

Jsem přesvědčen, že rekonstrukce komunikace
Na Vysoké mezi, která proběhla tuto zimu, tak,
jak byla provedena - tedy nekvalitně - naší ulici
vůbec nepomohla.

Ing. Roman Fiala,
bydlící Na Vysoké mezi

Na Vysoké mezi a stále na blátě...

Zpráva Občanského sdružení LYSIN - lyská iniciativa za rok 2004
Úvod

Mezi jeho hlavní cíle činnosti patří
ochrana přírody a krajiny, ochrana
zájmů občanů v oblasti životního pro-
středí a úsilí sladit ekonomické a tech-
nické zájmy s požadavky na životní
prostředí ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny
a i zákona č. 244/1992 Sb. o posuzová-
ní vlivu na životní prostředí.

Aktivity LYSINU v r. 2004 se opět
převážně koncentrovaly na výsadbu
zeleně za pokácené stromy dle rozhod-
nutí odboru Životního rostředí MěÚ
v Lysé nad Labem. Lysin byl ve většině
případů účastníkem správního řízení.

Aktivity
Za zachování přírody

V roce 2004 byl LYSIN účastníkem
v 52 správních řízení vedených ke
kácení keřů a stromů a náhradní
výsadbě odborem životního prostředí
MěÚ v Lysé nad Labem. Z toho jsme
se 1krát odvolali ke KÚ Středočeského
kraje. Odvolání bylo podáno dnem 
2. 9. 2004 a doposud nebylo vyřízeno.
Předmětem odvolání bylo rozhodnutí
odboru ŽP MěÚ Lysá nad Labem
o pokácení 5 kusů lip v areálu hřbito-

va. Mimo toto jsme byli účastníky
šesti správních řízení vedených
Stavebním úřadem MěÚ Lysá nad
Labem. Proti jednomu rozhodnutí sta-
vebního úřadu jsme se odvolali. Toto
odvolání pro jeho složitost odvolacím
orgánem dosud nebylo vyřízeno. 

V roce 2004 byl vyhledán a zdoku-
mentován v obci Stratov 1 unikátní
strom, který byl navržen na vyhlášení
stromem památným. Rozhodnutím ze
dne 4. 1. 2005 byl vyhlášen stromem
památným. Jedná se o lípu srdčitou
rostoucí na pozemku p. č. 354/3 (náves
obce Stratov). Od roku 1884 je lípa
součástí gruntu Sanholzových. Strom
je 17 m vysoký, má malebně utvářený
kmen, je zdravý a vhodným způsobem
dotváří charakter návsi. 

Rozhodnutím ze dne 29. 11. 2004
byl zaregistrován jako významný kra-
jinný prvek Bon Repos, kde jsme byli
účastníky řízení. Významný krajinný
prvek Bon Repos má celkovou rozlohu
120 719 m2 a je v k. ú Stará Lysá.
Kromě krajinářské hodnoty se na
území registrovaného VKP nachází
velmi dobře dochovaná typická spole-
čenstva rostlin, která jsou součástí
územního systému ekologické stability. 

Občanské sdružení LYSIN získalo

finanční prostředky pro realizaci akcí
obnovy přírody účastí v grantových
soutěžích. V roce 2003 byla podána
žádost a zpracován projekt na:

„Tři kampaně za zdravé životní
prostředí v Lysé nad Labem
a okolí“. Shora uvedené žádosti bylo
vyhověno Nadací partnerství pro ČR.
Finanční protředky z této soutěže byly
dočerpány v r. 2004.
Za čistou zemi, vzduch a vodu

V rámci společenských akcí pořáda-
ných v souvislosti s ochranou přírody
jsme zorganizovali spolu s ARNIKOU
a odborem ŽP v Lysé nad Labem
v měsíci červenci mezinárodní koupací
den na Labi u nového mostu v Litoli.
Akce se zúčastnilo cca 40 občanů. 

Přestože bylo na tu dobu chladné
počasí, se našli odvážlivci, kteří si v Labi
zaplavali, a za tuto „statečnost“ byli
odměněni OS LYSIN drobnými dárky. 

Občanské sdružení LYSIN se prů-
běžně zajímalo o provoz spalovny
nebezpečných odpadů na Šibáku v k.ú.
Lysá nad Labem. Zástupci OS LYSIN
se zúčastnili akce Dne otevřených
dveří vyhlášené vedením spalovny,
v objektu spalovny nebezpečných
odpadů. Musíme konstatovat, že ze
strany veřejnosti o tuto akci nebyl

zájem. Účast lyských občanů byla
minimální. 
Ekovýchova

OS LYSIN spolu s odborem ŽP
MěÚ Lysá nad Labem uspořádaly dva
cyklovýlety za památnými stromy.
Cyklotrasa jarního výletu vedla po
„Velkém západním okruhu“ se startem
od kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad
Labem. 

Cyklotrasa podzimního výletu
„Vel-ký východní okruh“ měla start
u staré radnice v Lysé nad Labem. 

Těchto akcí se zúčastnilo cca 40
osob. Obě akce byly účastníky kladně
hodnoceny. 

V roce 2004 byla vydána brožura
„Památné stromy v Lysé nad Labem
a okolí“ v nákladu 3 500 ks. Většina
těchto brožur byla občanům v Lysé
nad Labem rozdána zdarma při pořá-
dáných akcích. Určitá část byla dána
do místních škol. 
Finanční zpráva 

Občanské sdružení LYSIN využí-
valo pro svoji práci a běžnou agendu
finanční prostředky svých členů, dota-
cí Nadace Partnerství a Města Lysá
nad Labem.

LYSIN - lyská iniciativa
Romana Smolíková

Jisté je, že takovýhle příspěvek žádnou radost do
duše nevnese. Nechci, aby moje reakce vypadala jako
reakce potrefené husy. která nejvíc kejhá. Je to stručná
odpověď na příspěvek.

Předně uvedu na pravou míru, že se nejednalo
o rekonstrukci komunikace, ale pouze o vyspravení
výmolu v nejhorších úsecích (křižovatka s ul. Hořejší,
u některých novostaveb). Těmto pracem předcházely
stále častější stížnosti obyvatel této ulice, ať již starou-
sedlíku či majitelů nových parcel a domů. Letní období
stížnosti vždy utlumí, ale deštivé jarní či podzimní dny
zintenzivní tlak na město. Je to normální a běžné. Co na
městě uděláme, když s finančně náročnější opravou ani
rekonstrukcí nepočítáme? Zajistíme alespoň zasypání
štěrkem, jeho zhutnění a zasypání frézovanou směsí
(není to čistě asfaltová směs). Nebo zasypání cihlovým
recyklátem a následné zhutnění. Když se řekne zhutnění,
máme jistě všichni na mysli hutnění mechanizací, niko-
liv udusání lopatou, které je určitě méně trvanlivé.
Chybou - dle mého názoru - bylo, že se práce provádě-
ly při zmíněném mrazu a dokonce sněžení!

Práce prováděla fa Prolys, která se v rámci záruční
doby jistě na místo vrátí. „Zapomenuté“ nebo nově
vzniklé velké díry vyspraví. A dá si pozor na to, aby event.
zbývajícím materiálem "nehnojila" rozježděné trávníky či
nebudovala nájezdy k domům dle vlastního uvážení.

Byla jsem se v ulici podívat a nemohu povědět, že ulice
dnes (po akci) vypadá hůře než před ní. Stav ulice je -
zvláště v tomto období - špatný stále. A zmiňované vyspráv-
ky samozřejmě stavu nic moc nepomohou. To víme všichni.

Ano, ulice Na Vysoké mezi mohla být průjezdní tep-
nou Litolí, asi by dnes vypadala jinak. Nedávejte třeba
ale stav komunikace do souvislosti s tím, že se jedná
o jakousi „pomstu“ zde bydlícím za to, že kdysi aktivně
vystupovali proti její výstavbě. Stav některých lyských
komunikací stále ještě připomíná „jízdu na boulích“,
i přesto, že každým rokem se zastupitelstvo města snaží
zařadit (a zařadí) do rozpočtu rekonstrukci vozovky,
která je Lysákům „trnem v oku“.

Jsme si vědomi, že s přibývající novou zástavbou
bude stoupat tlak na vybudování komunikace. (Ul. Na
Vysoké mezi je dle mého názoru tak ze 2/3 pouze praš-

ná cesta, kde nikdy žádná úprava povrchu nebyla.
Zbytky asfaltu jsou tak v první třetině.) K tomu doplním,
že v nedávné minulosti bylo poměrně dost takových
vozovek v majetku města, které si zasluhovaly rekon-
strukci. A teď kudy do toho! Než se přikročilo k zařaze-
ní do rozpočtu, tak se posoudilo, jak je ulice trvale
obydlena a zda její obyvatelé mohou dojít domů tzv.
„suchou nohou“ tj. stav chodníků v ulici.

K tomu doplním, že stav chodníků na pravé straně ve
směru od svodidel je poměrně dobrý. Na několika mís-
tech chybí vjezdy a asi na třech úsecích je třeba chodník
dodláždit. To by snad nemusel být takový problém.
Větším problémem, i finančně náročnějším, bylo vybu-
dování nové kanalizační vpusti v první části ulice (od
svodidel). Vzpomínáte ještě na tvořící se moře?

Stav trávníku posoudíme bez sněhu, teď je poškození
neviditelné. Závěrem odpovědi bych obyvatele požádala,
zvláště všímavé děti, zda by nebylo možné chytit někoho,
kdo soustavně ničí nebo krade řetízky mezi sloupky, které
byly zabudovány u svodidel na začátku ulice. 

Marcela Chloupková
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Srdečně vás zveme na dubnové výstavy 
na Výstavišti v Lysé nad Labem

Elegance 2005
Od 31. března do 3. dubna
Otevírací doba 9 - 17 hodin
● plavky, prádlo, široký sortiment

textilu, mladá móda, modelová
konfekce, obuv a kožená galante-
rie, módní doplňky, bižuterie,,
šperky, dárkové předměty

Doprovodný program:
Čtvrtek 31. 3. 2005
10 hodin: Slavnostní zahájení
10.15 hodin: AVANTGARDA 2005 -
soutěž studentů SOŠ a SOU, přehlíd-
ky soutěžních modelů
13 hodin: Vyhlášení výsledků soutě-
že Avantgarda 2005 a slavnostní pře-
dání cen
18 hodin: ATELIÉR DONÁT - velká
autorská přehlídka oděvních originá-
lů návrhářky Ilony Donátové
Pátek 1. 4. 2005
10.30 a 14 hodin: Módní přehlídka
studentů SOU MH Lysá nad Labem
15 hodin: Módní přehlídka Školy
manekýnek - agentura Petr a Irena
Sobota 2. 4. 2005
10 a 14.30 hodin: Autorská módní
přehlídka Ilony Donátové - Ateliér
Donát
Navíc vás čeká:
● bezplatné poradenství a líčení od

vizážistů kosmetické společnosti
Mary Kay

● prezentace svatebních salonů
● taneční vystoupení
Oblíbené soutěže v netradiční módě
Avantgarda se může zúčastnit každý
zájemce, pokud se do 15. března při-
hlásí na Výstavišti Lysá nad Labem.
Přijďte přivítat jaro na lyské výstaviš-
tě a oživte svůj šatník!

FIT-RELAX 2005
od 31. března do 3. dubna 
na Výstavišti v Lysé nad Labem
- výstava sportu, sportovních
potřeb a vybavení, využití volného
času a dovolené, zdraví a životního
stylu
Profil výstavy
sport - dovolená - volný čas: fitness;
míčové sporty; streetové sporty;

turistika, kempink; sportovní moto-
rismus; sportovní létání; sporty
vodní; tanec; sportovní centra, školy,
instituce; sportovní potřeby; móda
a obuv pro sport a volný čas; zdravá
strava, doplňková výživa; volný čas,
zábava, hry; odborný tisk, knihy,
mapy, časopisy; cestovní, sportovní,
lázeňské, rehabilitační pobyty.
Doprovodný program
Čtvrtek 31. 3. 2005
10 hod.: Slavnostní zahájení, módní
přehlídka šatů, ukázka latinskoame-
rických a standardních tanců - Český
svaz tanečního sportu Petr Barnat
11 a 13 hod.: Klub aerobic Skalka
Praha - vystoupení dětí pod vedením
Mirky Hadrbolcové 
15 hod.: Ukázka latinskoamerických
a standardních tanců - Český svaz
tanečního sportu, Petr Barnat
Pátek 1. 4. 2005
14 hod.: Přednáška - celostní a nein-
vazní medicína - ing. Mihola CSc.,
MaMi
15 hod.: Přednáška o hubnutí -
MUDr. Lukášová 
15 hod.: Módní přehlídka oblečení
firmy UNCLE San, exhibice repre-
zentantů kulturistiky a fitness - Svaz
kulturistiky a fitness ČR Praha
Sobota 2. 4. 2005
10 hod.: Přednáška - celostní medicí-
na - Mrtvé moře - ing. Mihla, CSc.
11 hod.: Přednáška - Možnosti léčby
v Lázních Poděbrady - MUDr. Libu-
še Bukatová 
11, 13, 14, 15 a 16 hod. Exhibice
reprezentantů kulturistiky a fitness -
Svaz kulturistiky a fitness ČR Praha
9.30, 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30
hod.: Klub aerobic Skalka - Praha -
vystoupení dětí pod vedením Mirky
Hadrbolcové 
Neděle 3. 4. 2005
10 hod.: Přednáška - alternativní
techniky pro všechny věkové skupiny
(kineziologie, reiki), Iva Bauerová 

Senior - Handicap:
aktivní život
Ve dnech 21. - 24. dubna 2005 se na

Výstavišti v Lysé nad Labem uskuteč-
ní „výstava pro lidi, kteří nezůstávají
sedět doma“. Její součástí bude i roz-
sáhlá expozice několika tisíc exponátů
ze soutěže Šikovné ruce našich senio-
rů, kterou pořádá Centrum sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady s po-
bočkou v Lysé nad Labem.

Souběžně s výstavou Senior -
Handicap se koná oblíbená výstava
jarních cibulovin:

Narcis 2005
Pro návštěvníky je připraveno mno-
hatisícové pestrobarevné aranžmá
narcisů, tulipánů a dalších květin jara
na ploše větší jak tisíc metrů čtvereč-
ních. A samozřejmě nebude chybět
ani prodej všeho pro zahrádkáře.
Doprovodný program
Čtvrtek 21. dubna
10.20 hodin: odborný seminář k práci
nestátních neziskových organizací
v oblasti sociální péče
13.30 hodin: Přednáška MUDr. Li-
buše Bukatové z Lázní Poděbrady 
Pátek 22. dubna
13.30 hodin: Vyhodnocení soutěže
Šikovné ruce našich seniorů s kultur-
ním programem
Sobota 23. dubna
13.30 hodin: Naše Barvy života
Kulturní vystoupení klientů domovů
důchodců - Představení držitelky
ocenění Pečovatelka roku 2004 Hany
Richterové - Vystoupení Studia DD -
Představení speciální nabídky rekre-
ačních pobytů pro seniory - Host pro-
gramu: herečka Ljuba Skořepová.
Po všechny dny výstavy:
Expozice OS Radost ze hry Hradec
Králové a firmy Knock - out Brno
(hala B):
turnaj v ruských kuželkách - 1. kolo,
výuka deskových her „Carcassonne“
a „Sekvence“ + miniturnaj Sekvence,
minupuzzle „Mánie“ pro děti
Expozice Narcis:
● Poradna specializovaná na cibulo-

viny
● Vinaři ČZS nabídnou košt těch nej-

lepších vín z loňské sklizně

EXKLUZIVNÍ
MÓDA

Autorská 
módní 

přehlídka 
oděvních 

originálů přední 
české návrhářky

Ilony 
Donátové

na Výstavišti 
v Lysé nad Labem

čtvrtek 31. března
2005 od 18 hodin

Předprodej 
zahájen.

Vstupné 50 Kč.

ZEMĚDĚLEC 2005
22. národní výstava zeleně,
mechanizace, pěstitelství,
květin, ekologie a zpracování výpěstků 16. 3. - 20. 3. 2005

JARO S KOŇMI
6. výstava koní a všeho co k nim patří 16. 3. - 20. 3. 2005

„PLESOVÁ SEZÓNA V PLNÉM PROUDU“
Odezva na článek 

Obec Baráčníků v Lysé nad Labem reaguje na článek pí. Snížkové otištěný
v Listech č. 2/2005. Nevíme, kde autorka článku „Plesová sezóna v plném
proudu“ získala mylné informace.

Náš tradiční Baráčnický ples již podruhé pořádáme v Milovicích, nikoli
v Benátkách nad Jizerou, jak je v článku mylně uvedeno. Není to však proto,
že bychom nechtěli přispět do městské pokladny, ale proto, že pronájem sálu
na Výstavišti je pro obec finančně neúnosný.

Jsme dobročinný spolek, který se snaží ve městě udržovat tradice a pomá-
hat při různých akcích.

Pisatelka svým prohlášením nejen poškodila dobré jméno Baráčníků, ale
také dezorientovala jejich příznivce.

Podle ohlasu a telefonátů Vaše Listy čte mnoho lidí, a to velmi pozorně.
Prosíme, aby pí. Snížková uvedla vše na pravou míru. Děkujeme.

Za obec Baráčníků pí. Pilná

EMPATIE ZVE ...
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce jógy na sobotní odpoledne

s jógou. Pod vedením pana Waldhanse si zacvičíme 2. 4. 2005 od 13 do
19 hodin v tělocvičně školy Bedřicha Hrozného. Vítáni jsou i začátečníci.

Vaše Empaťačky
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Zástupy dětských lékařů po ordinačních
hodinách 

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Březen 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

Po 28.2. MUDr. Čerňanská

Út 1.3. MUDr.Matasová

St 2.3. MUDr. Chocholová

Čt 3.3. MUDr. Pokorná

Pá 4.3. MUDr. Matasová

So 5.3. MUDr. Chocholová

Ne 6.3. MUDr. Chocholová

Po 7.3. MUDr. Čerňanská

Út 8.3. MUDr. Matasová

St 9.3. MUDr. Chocholová

Čt 10.3. MUDr. Pokorná

Pá 11.3. MUDr. Chocholová

So 12.3. MUDr. Čerňanská

Ne 13.3. MUDr. Pokorná

Po 14.3. MUDr. Čerňanská

Út 15.3. MUDr. Matasová

St 16.3. MUDr. Chocholová

Čt 17.3. MUDr. Pokorná

Pá 18.3. MUDr. Čerňanská

So 19.3. MUDr. Matasová

Ne 20.3. MUDr. Matasová

Po 21.3. MUDr. Čerňanská

Út 22.3. MUDr. Matasová

St 23.3. MUDr. Chocholová

Čt 24.3. MUDr. Pokorná

Pá 25.3. MUDr. Matasová

So 26.3. MUDr. Pokorná

Ne 27.3. MUDr. Čerňanská

Po 28.3. MUDr. Čerňanská

Út 29.3. MUDr. Matasová

St 30.3. MUDr. Chocholová

Čt 31.3. MUDr. Pokorná

Pá 1.4. MUDr. Pokorná

So 2.4. MUDr. Chocholová

Ne 3.4. MUDr. Chocholová

Centrum sociálních 
a zdravotních služeb

Lipanská 721/III, Poděbrady

vyhlašuje pro klienty terénních 
sociálních služeb,

kluby důchodců, domovy důchodců 
a pro ostatní seniory jednotlivce 

VI. ročník soutěže 
Šikovné ruce našich seniorů

- pro radost a potěšení
Ruční práce, které jste vytvořili tuto zimu z různých druhů

materiálů i různými technikami jako například vyšívání, háčko-
vání, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod., budou
prezentovány na samostatné výstavě na Výstavišti  v Lysé nad
Labem v rámci výstavy Senior  - Handicap: aktivní život 2005,
která se uskuteční ve dnech 21. -  24. 4. 2005.

Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 22. 4.
2005 v rámci slavnostního odpoledne s kulturním programem
v prostorách výstaviště.

Přihlášky do soutěže a své označené výrobky jménem, rokem
narození a bydlištěm, můžete předat  do 20. 3. 2005 na adresu
Centrum sociálních a zdravotních služeb, nám.B. Hrozného
1722, Lysá nad Labem, tel. 325 551 353, 775 760 777 nebo na
středisko v Milovicích, Příčná 194, tel. 325 577 290 pečovatel-
kám. Přeji Vám mnoho zajímavých nápadů a úspěchů při práci.
Těším se na Vaši účast a na Vaše práce. 

Za organizátory soutěže Součková Věra

Výuka jazyků, Masarykova ul. nabízí 
do druhého pololetí ještě několik volných míst 

v jazykových kurzech:

● italského jazyka pro začátečníky 
(nově otevřen od února 2005) čt 18.30

● francouzského jazyka 
pro mírně pokročilé út 18.00 

● německého jazyka 
pro mírně pokročilé čt 17.00, st 18.00 

● německého jazyka 
pro pokročilé st 19.00

● konverzace z německého jazyka s rodilou
mluvčí po 17.00

Bližší informace: PhDr. Dana Papáčková, 
602/620 151 nebo 325/551 882 (večer)

ZHUBNĚTE
a buďte 

v lepší kondici!
Poradím.

Tel.: 606 792 695
www.hubnete.cz/plan

Lékařská služba 
i pohotovost 

pro občany Lysé 
a okolí - informace -
vyjde v dubnových

Listech
redakce

Firma SOLIDO spol. s r.o., 
hledá pro provozovnu

Restauraci penzion JIZERA v Otradovicích

S e r v í r k y  /  č í š n í k y

- na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr 
- směny dle dohody na místě
- znalost cizích jazyků placenou výhodou
- blízké okolí a časová flexibilita výhodou
- nástup na zapracování možný ihned

kontakt: Čeněk V.
tel.: 602 206 626, 326 998 111, 326 998 130-1
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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 
prostředí, zatím je nedůvěřivý

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

dobně utekl majiteli

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

pravděpodobně se ztratil majiteli

Kříženec - štěně č. 4
- pes, necelé 3 měsíce, barva

černá, veselý, přítulný, vhodný
k dětem i na zahradu

Kříženec - štěně č. 5
- fena, necelé 3 měsíce, barva 

černohnědá, přítulná, vhodná
k dětem i na zahradu

Kříženec - štěně č. 9 
- fena, necelé 3 měsíce, barva

vlkošedá, přítulná, vhodná
k dětem i na zahradu

Nepostrádá někdo černobílou
kočičku s červeným obojkem?
V útulku přebývá od 2. 2. 2005.

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 - ČT
8.00 - 13.00, PÁ 8.00 - 12.00
a každou první sobotu v měsíci od
9.00 - 11.00.

Noví majitelé, kteří se ujmou
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
občanům, kteří projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

V Lysé nad Labem již několik
desetiletí působí Klub filatelistů,
registrovaný pod číslem KF 01-32
v rámci Českého svazu filatelistů.

Dříve - za minulého režimu -
byl klub mimo sdružování milovní-
ků známek vhodný i pro získávání
čárek za angažovanost v rámci
Národní fronty a také k tomu, aby
bylo možno odebírat novinky zná-
mek. Byla zavedena celostátní
praxe, že určité známky za nomi-
nální hodnotu bylo možné získat
pouze 1x, navíc pouze jako člen
klubu filatelistů. Kluby byly tedy
značně početné, z jedné rodiny bylo
členy třeba 8 příslušníků, od babič-
ky po nemluvně. Po sametové revo-
luci došlo ke změně obchodních
podmínek a možností získávat
známky. Je možné získat naprosto
bez problémů takřka vše (pokud
jsou peníze, samozřejmě...), a tak
došlo v celostátním měřítku
i v Lysé nad Labem ke snížení
členů.

Přesto je současných členů více
než deset, což považuji za výše uve-
dených podmínek za úspěch. Méně
dobré je to, že já ve svých více než
40 letech jsem druhým nejmladším
členem. Členové jsou většinou páni
v letech, jejichž počet se z přiroze-
ných důvodů snižuje. Mladší lidé
necítí potřebu být pro filatelii orga-

nizováni a mládež, vzhledem
k jiným aktivitám, počítačům, vide-
ům a DVD, také ne. Ve vlastní rodi-
ně to vidím také.

Přes výše uvedené stesky se my
- současní členové - scházíme kaž-
dou první neděli v klubovně DPSky
na pravidelných schůzkách.
Schůzky jsou věnovány novým i sta-
rým známkám, otiskům výplatních
strojů, A -postům, nálepkám, filate-
listické literatuře... Věnujeme se
i grafice, mincím, bankovkám,
pohledům, a podobně. Vyskytují se
hlasy, že bychom mohli uspořádat
zase výstavu známek, tak jako dříve
- krásné výstavy byly před „pár“
lety v (dnes bývalém) agitačním
středisku, hasičárně, muzeu.

Uvidíme... Náš spolek je poměr-
ně finančně slabý, nemáme možnos-
ti příjmů jako jiné organizace
a sdružení. Proto jsme byli velmi
vděčni za dotaci od Městského
úřadu Lysá nad Labem, díky které
jsme pokryli část našich provozních
nákladů. Díky!!! Vyhotovili jsme
a včas předali příslušné vyúčtování.

Věřím, že se náš klub v Lysé
udrží i nadále - vzhledem k dlouho-
leté existenci by byla škoda, kdyby
zanikl. Rádi přivítáme případné
zájemce o filatelii a klub na našich
pravidelných schůzkách.

Ing. Miroslav Firman

Zpráva o činnosti 
klubu filatelistů v roce 2004

Půjčky - měsíční splátky
Tel.: 604 758 145

15
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Vážení čtenáři,
My sokolové si zakládáme na všestranném sportování

a kromě atletiky, gymnastiky, míčových her, úpolových
sportů chodíme také plavat. Dne 13. 2. byl pro Sokol
Lysá nad Labem zamluvený bazén v Čelákovicích od
10.00 do 11.00 hodin. I přes nepříznivé datum, kdy dětem končily jarní
prázdniny, a přesto, že mnoho z nás léčí každoroční chřipku, sešli jsme
se v počtu 22 členů. Hodina v příjemně teplé vodě uběhla opravdu rych-
le a po závěrečné plavecké štafetě zorganizované bratrem Michalem
Křenou jsme se příjemně unaveni odebrali do šaten. 

Chci poděkovat bratru Davidu Jůzovi za zorganizování celé akce,
která se jistě bude v případě zájmu co nejdříve a v co nejhojnějším počtu
opakovat. 

Luděk Nejedlý,
náčelník TJ

Závody ve šplhu
V sobotu 12. 2. 2005 se v naší Sokolovně v Lysé nad

Labem konaly závody ve šplhu. 
Letos již druhý ročník. Vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám

a chřipkám se tentokrát zúčastnil malý počet závodníků přesto, že se
jednalo o veřejnou akci. Závodníci šplhali ve dvou kolech a nejlepší čas
rozhodl o vítězi. Zde jsou výsledky šplhounů:

Předškolní A - Tyč 2 m
Příjmení Jméno Jednota Čas Pořadí
KŘENOVÁ Šárka Sokol Lysá n. L. 5,5 1

Mladší žákyně I - Tyč 4 m
Příjmení Jméno Jednota Čas Pořadí
KŘENOVÁ Adélka Sokol Lysá n. L. 7,3 1

Mladší žáci I - Tyč 4,5 m
Příjmení Jméno Jednota Čas Pořadí
TLAMICHA Jakub Sokol Lysá n. L. 15,7 1

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

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

Starší žákyně IV - Tyč 4,5 m
Příjmení Jméno Jednota Čas Pořadí
BOČKOVÁ Lucie Sokol Mělník 4,8 1
ŠANDOVÁ Kateřina Sokol Mělník 7,4 2

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

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

Těšíme se na příští rok! Nazdar!
David Jůza

V období od 20. listopadu 2004
do 22. ledna 2005 proběhl „Český
pohár v jízdě na veslařském trena-
žeru“, kterého se zúčastnili také
někteří veteráni veslařského klubu
Slovan Lysá nad Labem.

Celý ČP se skládal ze čtyř kol.
Jednotlivá kola se konala:
20. listopadu v Brně, 4. prosince
v Třeboni, 8. ledna v Hodoníně
a 22. ledna v Děčíně.

Čtrnáct dní po dojetí ČP pak
následovalo 5. února mezinárodní
mistrovství ČR, které se konalo
v Olomouci. Naši veteráni se roz-
hodně v konkurenci závodníků
celé ČR neztratili.

PAVEL SLÁMA - kategorie 50
- 59 let, s velkým odstupem od
soupeřů zvítězil ve všech kolech
ČP a tím zvítězil i v rámci celého
ČP. Svou převahu prokázal 
i nejlepším letošním časem bez
rozdílu kategorií i vítězstvím
na MM ČR.

ZDENĚK KOŠŤÁK - kategorie
40 - 49 let, se zúčastnil jen MM
ČR. Zvítězil s velikou převahou
a je jen škoda, že se nemohl
zúčastnit i závodů ČP, protože by
i zde jistě uspěl.

MILOŠ LAMBERT - katego-
rie 30 - 39 let, se na rozdíl od
Z. Košťáka zúčastnil sice jen 
4. kola ČP v Děčíně, ale i on svým
výkonem dokázal, že s ním soupe-
ři rozhodně musí počítat.

VK Slovan Lysá nad Labem
tak celkově získal dva tituly 
mezinárodních mistrů ČR a jedno 
celkové vítězství v Českém pohá-
ru. Do poloviny ČP nás také
reprezentovali manželé SEJKO-
VI, kteří však v polovině prosince
2004 přestoupili do VK Kondor
Brandýs nad Labem a ostatní
závody tak absolvovali již za
tento VK.

veslařský klub

Úspěchy veslařů v ČP a MMČR

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ NEDĚLE
S cvičitelem Karlem Polívkou

Kdy? V neděli 3. 4. 2005 (9,00 hodin - 12,30 hodin)
Kde? V Lysé n.L., sokolovna na náměstí (vedle kina)
Program? Aerobik Dance (hostující cv. Karel Polívka), P - CLASS,

Stretchink, Přednáška + beseda s překvapením
Nabídka tuzemských i zahraničních pobytů se cvičením
Nabídka sportovního oblečení

S sebou? Ručník, sportovní obuv, náhradní sportovní oblečení +
dobrou náladu, pití.

Vstupné? 150 Kč členky TJ SOKOL Lysá n.L.
170 Kč ostatní

Bližší informace a přihlášky u cv. Hany Houžvičkové 
Tel. 325 552 539 (večer)


