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● Turnaj v minifotbale -

str. 17

Pranostiky
● Po suchém máji,

červnové kapky cenu
zlata mají.

● Když je červen deštivý,
polehává obilí.

● Červen louky kosí,
Medard vodu nosí. 
(8. 6.)

● Je-li v noci na sv. Jána
mnoho hvězd, poroste
mnoho hřibů. (24. 6.)

● Červnové větříky -
časté deštíky.

24. - 26. 6. 2005
se koná

na Husově náměstí 
v Lysé n. L.
již tradiční

SVATOJÁNSKÁ 

POUŤ

Dovolte, abychom Vás pozvali
na tradiční Setkání na Labi aneb
Lyský Montmartre, jehož již VII.
ročník se koná 18. 6. 2005 v ulič-
kách pod lyským zámkem. Tento
svérázný projekt pořádáme ve
spolupráci se Spolkem rodáků
a přátel města Lysé nad Labem,
městským úřadem, kinem HOGO
FOGO, se sponzory z řad lyských
podnikatelů a za vydatné pomoci
mnoha obyvatel města. Lyský
Montmartre je o celodenní zábavě
s uměním výtvarným, hudebním
i divadelním. Součástí dalšího
ročníku této neziskové akce bude
jako každoročně
sbírková akce na
podporu opravy
barokních soch
v zámeckém parku.

Od svých počátků
je Lyský Montmart-
re uskutečňován
v Žižkově ulici a při-
lehlých uličkách
podzámčí, které
svým mírným spá-
dem a krásným
koloritem připomí-
nají právě světozná-
mou pařížskou čtvrť
z dob jejích nejslav-
nějších začátků.
Montmartre a lyské
podzámčí mají spo-
lečné i to, že na
obou místech bydlí
výtvarníci. Jak na
opravdovém Mont-
martru, tak i v Žiž-
kově ulici žije něko-
lik umělců, kteří se
rozhodli, že využijí
krásy této lokality
a spolu se svými pří-
chozími kolegy insta-
lují svá díla přímo
v „plenéru“.

Pro nejmenší náv-
štěvníky je opět při-
praveno malování na
chodník či výtvarné dílny, svými
díly se budou moci ihned pochlu-
bit na improvizované výstavě...

I letos máme přislíbenu účast
kejklířského souboru Les Fous, to
aby spojení Lysé a sladké Francie

bylo dokonalé... Svým francouz-
ským kolegům budou protihráči
žongléři a klauni ze spolku
Mimotaurus. Děti i dospělé poba-
ví pohádka Lotrando a Zubejda, se
kterou se pochlubí děti ZŠ Litol.
Jistě nezůstanou ve stínu svých
profesionálních kolegů z Malého
divadélka a jeho pouličních mari-
onetových pohádek O Červené
karkulce a Posvícení v Hudlicích. 

Po celé odpoledne se o správ-
nou atmosféru bude starat harmo-
nikářka a čeká nás řada dalších
příjemných překvapení... Bubble
show Mirka Smejkala a jeho

obrovské bubliny...
Na hlavním pódiu U Floriánka

nás od 13 hod. přivítá Jazzový
orchestr ZUŠ Lysá n.L., který
vystřídají kapely jako Baťa
a Kalábůf něžný beat, Letouni

soumraku, Highway 61 nebo
Onkel Fester. 

Večer se všichni přesuneme do
kina HOGO-FOGO, kde si
vychutnáme poslední bonbónky
příjemného dne - koncert Jana
Spáleného se skupinou ASPM,
šanzony Pepy Mejstříka, o půlno-
ci ohnivou performanci Rytmy
ohně za doprovodu bubnů a...

Stejně jako v minulých letech
budou po celé délce Žižkovy ulič-
ky rozmístěny obrazy a grafiky
vystavujících umělců, budou zde
stánky s rukodělnou tvorbou, pro-
dejem pochutin i pitiva, připrave-

na bude čajovna nebo
pravé francouzské
palačinky .

V případě nepřízně
počasí se akce usku-
teční v Hogo Fogo
kině Lysá nad Labem.

Všechny ještě jed-
nou srdečně zveme
a pevně věříme, že
nás nebude zlobit
počasí jako vloni, kdy
i přes jeho rozmary
přišlo a dobře se
pobavilo přes 500
návštěvníků. 

Všechny z Vás,
kdo máte zájem, bez
rozdílu věku, profese,
barvy pleti, pohlaví či
politické příslušnosti
zveme k prezentaci
Vašich děl.

I další Lyský
Montmartre by rád
navázal nejen na
bohémskou tradici
svého pařížského
jmenovce, ale
i samotné Lysé nad
Labem, jejíž kultur-
nost dříme právě
v místech podzámčí.

Budeme rádi, když
naši pozvánku shledá-
te zajímavou a těšíme

se na setkání s Vámi.
Bližší informace získáte na

níže uvedených kontaktech:
Dagmar Pechová: 606 680 106,

dagmar.pechova@seznam.cz,
www.spolekrodakulysa.unas.cz

Lyský Montmartre 2005

Setkání na Labi
Sobota 18. června od 13 hod. 
Žižkova ulička v podzámčí

Obrazy, sochy, fotografie, objekty, hudba a divadlo

Koncert Jana Spáleného 
a ASPM

21 hod. kino HOGO-FOGO
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Během května se konala 3 jedná-

ní rady města a 1 zasedání zastupi-
telstva města. Informaci z poslední
květnové rady si ale přečtete až příš-
tě, neboť se odehrála v závěru měsí-
ce až po redakční uzávěrce.

9. jednání rady města se konalo
2. 5. 2005. Pan starosta Houštecký
zahájil program již v 16 hodin, pro-
tože se projednávalo celkem 37
bodů. Opět jsou uvedeny jen ty zají-
mavější z nich. Řada bodů byla
předjednána pro zasedání zastupitel-
stva a jsou většinou uvedeny jen
v informaci z 11. 5. 2005.

V prvních šesti bodech rada
schválila finanční příspěvky:
10 tis. Kč na Dny polské kultury
(24. - 26. 6. 2005), stejnou částku
pro ZŠ J.A.Komenského na kulturní
program pro partnerskou školu
z polského Gydžicka, 2 tis. Kč pro
Český červený kříž Nymburk na
krajskou soutěž žáků ZŠ, občanské
sdružení Empatie dostane 1 450 Kč
na akci „Jarní relax a očista
s jógou“, 2 200 Kč je určeno pro
klub Duha-Totem na účast ve fotba-
lovém turnaji a konečně farní sbor
Českobratrské církve evangelické
obdrží 5 tis. Kč na uspořádání vzpo-
mínkové slavnosti na Mistra Jana
Husa (6. 7. 2005).

V sedmém bodu se hovořilo opa-
kovaně o zakázce na opravu fasády
staré radnice. Rada schválila, aby
odbor městského investora vypsal
na začátek června nové výběrové
řízení a aby se akce uskutečnila
během září a října. Předpokládané
náklady budou 1,1 mil. Kč.
Pohledová strana do náměstí přijde
na řadu v říjnu, a tak se svatby
budou muset odehrávat jinde.

Čtyři body se týkaly pozemko-
vých záležitostí a rovněž čtyři body
výměn bytů. Poměrně obsáhlá dis-
kuse se rozvinula kolem žádosti
Klubu výmarského ohaře, který
v ročním předstihu požádal o pro-
půjčení travnaté plochy v zámeckém
parku pro klubovou výstavu psů
v květnu 2006. Akce je v kolizi
s obecně závaznou vyhláškou 
č. 2/2005, která nedovoluje pohyb
psů v zámeckém parku. Členové
rady se nakonec shodli na tom, že
výstavu povolí, klub složí kauci 
20 tis. Kč a zajistí mobilní WC. Auta
nebudou do parku vjíždět vůbec. 

Obsáhlým bodem byl rozbor
hospodaření města za I. čtvrtletí
a úprava rozpočtu na rok 2005. Za 
I. čtvrtletí byla vykázána převaha
příjmů nad výdaji ve výši 3,2
mil. Kč. K rozpočtu 2005 podal pan
starosta zevrubné informace k upra-
vovaným položkám. V souhrnu se
rozpočet navýšil o 25 mil. Kč na cel-
kových téměř 139 mil. Kč.

Dva body se týkaly parkování
vozidel. Rada schválila Nařízení 
č. 7/2005 o placeném stání silnič-
ních motorových vozidel na vybra-
ných komunikacích a dále schválila
smlouvu s firmou Prolys na poklád-
ku panelů pro záchytné parkoviště

u podchodu ČD na litolské straně. 
Zajímavým tématem byl návrh

na rekonstrukci promítací stěny
a úpravu hlediště letního kina. Obě
akce přispějí ke zvelebení přírodní-
ho areálu, kde se plánují nejen
večerní filmová představení, ale
i koncerty pro různé zájmové skupi-
ny návštěvníků. Úpravy provede
firma Flash-elektro, která se jako
jediná přihlásila do výběrového
řízení. Vše musí být hotovo do 20.
června, takže nelze váhat.

Členové rady schválili rovněž
obměnu 2 služebních Felicií měst-
ského úřadu. Technický stav obou
vozidel se udržuje za cenu zvýše-
ných nákladů na opravy a nové pod-
mínky leasingu vytvářejí příznivou
situaci pro obměnu. Leasingová
společnost bude určena rovněž ve
výběrovém řízení, úřad zůstane
věrný značce Škoda.

Tím se jednání dostalo do závě-
rečné čtvrtiny. Rada schválila pro-
gram jednání zastupitelstva, návrh
smlouvy o úvěru od Komerční
banky a vzala na vědomí 6 informa-
tivních zpráv, z nichž většina je i pro
zastupitelstvo. Poté členové rady
vzali na vědomí zápisy z kontrolní-
ho výboru, z osadního výboru
v Byšičkách, z bytové komise a kul-
turní komise. Doplňujícím bodem
byla informace o možnosti zapůjče-
ní radaru pro městskou policii, aby
měřili rychlost a ty neukázněné řidi-
če fotografovali a následně pokuto-
vali. Rada schválila zapůjčení rada-
ru na dobu 1 měsíce. V závěrečné
diskusi radní kritizovali stav komu-
nikací a jejich úklid. Poté pan sta-
rosta v půl deváté jednání ukončil. 

3. zasedání zastupitelstva
města se konalo 11. 5. 2005. Pro-
gram čítal 20 bodů, a proto pan sta-
rosta po úvodních procedurách při-
stoupil rázně k jejich projednávání.
První čtyři body byly „pozemkové“,
dobře připravené odborem správy
majetku a projednané radou, a tak
vše šlo jako na drátkách. Pátým
bodem byla již zmíněná výstava
ohařů v zámeckém parku na jaře
2006. Paní ředitelka Beníková
(Domov důchodců) nemá námitek
proti jejímu uspořádání. Členové
zastupitelstva diskutovali o kauci
a nakonec se shodli na částce 10
tis. Kč. Akceptovali i další stanove-
né podmínky a souhlas s propůjče-
ním plochy parku vyslovili. Hladce
proběhl i další d bod, a sice smlouva
o bezúplatném převodu pozemku
pod bývalou konírnou v Sojovické
ulici a dále areálu letního kina
z Úřadu pro zastupování státu (dříve
Okresní úřad) na město. To je důle-
žité pro další opravy a úpravy kina
a jeho vybavení.

Devátý jednací bod byl očekáván
s určitým napětím.Jednalo se o pro-
minutí části pokuty, která byla ulo-
žena firmě Stavospol v roce 1999 za
výstavbu přístřešků bez stavebního
povolení. Pokuta byla uložena podle
tehdy platného právního předpisu ve

výši 500 tis. Kč v dolní hranici
sazby. Ústavní soud dolní hranici
zrušil, takže pokutu lze ukládat již
od 1 Kč. Nicméně Stavospol za
uplynulou dobu uhradil 150 tis. Kč
podle dohodnutého splátkového
kalendáře a nyní požádal o prominu-
tí zbývající částky. Zastupitelé
vyslechli vysvětlení stavebního
úřadu a bez připomínek všemi hlasy
přítomných souhlasili s prominutím
zbývající části pokuty. 

Po první hodině jednání byl pro-
gram v polovině. Desátý bod přinesl
první nelad v řadách zastupitelů. Šlo
o finanční příspěvek Obchodní aka-
demii na kulturní program pro stu-
denty a pedagogy z Gymnázia
Bamberg ve výši 15 tis. Kč a na
vydání almanachu k 10.výročí OA
v částce 10 tis. Kč. Pan T. Sedláček
ocenil, že OA dobře reprezentuje
město a navrhl příspěvky ještě zvý-
šit. Naproti tomu pan Horvát a paní
Valentová kritizovali, proč nebyla
žádost podána ve větším předstihu
před akcí, a navrhli částku snížit.
Diskusi zrcadlilo i hlasování: 11
pro, 2 se zdrželi.

Jednota se obnovila v dalším
bodu, kdy se hlasovalo o příspěvku
Spolku rodáků a přátel města na IX.
ročník Slavností hraběte Šporka.
Všemi hlasy přítomných byla
odsouhlasena částka 58 tis. Kč; pan
Sedláček požaduje detailní rozklad
nákladových položek. Výbor spolku
předpokládá náklady na akci asi 120
tis. Kč. Částkou 50 tis. Kč přispěje
Krajský úřad, zmíněných 58 tis. Kč
věnuje město a zbytek ostatní spon-
zoři.

Bezproblémové hlasování pro-
běhlo i u dalších dvou bodů: rozdě-
lení hospodářského výsledku přís-
pěvkových organizací za rok 2004,
schválení obecně závazné vyhlášky
č. 6/2005 o místním poplatku za
stání osobních automobilů na
Husově náměstí a na parkovací
ploše na litolské straně podchodu
v době výstav. Od výstavy Natura
Viva se již bude platit 50 Kč za 
1 osobní auto a den.

Čtrnáctým bodem byla úprava
rozpočtu na rok 2005. Stejně jako
v radě vysvětlil pan starosta důvody,
které vedly k úpravě rozpočtu.
V nastalé krátké diskusi zazněl
dotaz p. Horváta, proč se v rozpočtu
objevilo 500 tis. Kč na bourání
objektů v bývalé Frutě? Jak vysvět-
lil pan starosta, zdivo z demolice
bude v drtičích recyklováno a velmi
kvalitní betonová a cihlová drť bude
s minimálními náklady použita
v náspech plánované silnice do prů-
myslové zóny a I. etapy obchvatu.
Tržbou za drť se částečně uhradí

náklady na demolici Fruty a materi-
ál se účelně využije, aniž by se
zaplňovaly skládky v okolí. I po
tomto vysvětlení však hlasování
dopadlo 11 pro a 2 se zdrželi. V dal-
ším bodu se jednalo o úvěrové
smlouvě na stavbu komunikace
v průmyslové zóně. Ve výběrovém
řízení zvítězila Komerční banka,
která městu půjčí 18,7 mil. Kč
s úrokem 2,76 % p. a. Vzhledem
k negativnímu stanovisku Místního
sdružení ODS k zamýšlené komuni-
kaci pak hlasování 11:2 nebylo pře-
kvapením.

Posledních 5 bodů programu
tvořily informativní zprávy. Hned
první z nich, Analýza školního stra-
vování, vyvolala až emotivní
vystoupení matek, jejichž děti chodí
do mateřské školy Dráček.
Maminky daly zastupitelům jedno-
značně najevo, že chtějí zachovat
vlastní kuchyně v MŠ Dráček
i Čtyřlístek. Během půlhodinky se
vyjasnilo, že nikdo nic rušit nebude.
Cílem dobře zpracovaného materiá-
lu bylo získat celkový přehled
o nákladech na provoz a investice
v jednotlivých zařízeních školního
stravování. Třetí zpráva informovala
o jednání starostů Nymburska
s náměstkem hejtmana Mgr. Vackem
o změnách v pečovatelské službě.
Schůzka se uskutečnila na výsta-
višti 22. 4. a potvrdila, že Centrum
sociální a zdravotní péče je fungují-
cím systémem a starostové budou
usilovat o jeho další fungování.
Poslední zpráva se týkala odvolání
proti plánované stavbě horkovodu ze
spalovny do kotelny na sídlišti.
Ministerstvo pro místní rozvoj
potvrdilo, že postup stavebního
úřadu pod vedením Ing. Svačiny byl
správný, a dalo zelenou stavbě hor-
kovodu.

Následovala diskuse k obecním
záležitostem, např. stav u přepážek
na poště a zásahy vedení České
pošty, nedostatečná prodejní síť na
Kačíně, stav plakátovacích ploch
v Litoli, vandalismus v podchodu
ČD, nedostatek košů na psí exkre-
menty atd. Nikdo ze zastupitelů
nevyužil možnosti interpelace, takže
se přistoupilo k hlasování a potom
pan starosta mohl jednání ukončit
v překvapivě brzkém čase, krátce
před půl osmou.

10. jednání rady města se kona-
lo 16. 5. 2005. Většina členů rady se
sešla již v patnáct hodin, neboť na
Husově náměstí probíhalo oficiální
představení a předvedení laserového
radaru na měření rychlosti vozidel. 

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů, a ještě neuhradili

poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních poplatcích
do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hotovosti v pokladně
města.

Za finanční odbor Ing. I. Polenová

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

Výměna občanských průkazů
Vážení spoluobčané,
upozorňujeme Vás na nutnost

výměny občanských průkazů vyda-
ných do konce roku 1994, jejichž plat-
nost končí dne 31. 12. 2005. Jde
o občanské průkazy typu knížka nebo
karta červeno-azurová, kde je vyzna-
čena doba platnosti „bez omezení“
nebo „platnost prodloužena bez ome-
zení“.

K bezplatné výměně potřebujete
starý občanský průkaz a l aktuální
fotografii odpovídající požadavkům
zákona. V případě, že došlo ke změně
v údajích zapisovaných do OP, je
nutné tuto skutečnost doložit přísluš-
ným dokladem.

Protože se výměna občanských
průkazů týká především starších obča-

nů, naší snahou je předejít situacím, že
v lednu 2006, občané, kteří si nevymě-
ní občanský průkaz, nedostanou dů-
chody a nebudou moci přebírat dopo-
ručenou korespondenci.

Apelujeme proto na příbuzné, aby
pomohli svým blízkým, kteří to potře-
bují a kterých se výměna týká, s obsta-
ráním příslušného tiskopisu, s jeho
vyplněním a se zajištěním fotografie.

V případě nutnosti mohou naše
pracovnice nepohyblivé občany, kteří
nikoho nemají, po dohodě navštívit
doma, případně zajistit i fotografa.

Veškeré dotazy zodpoví a pomohou
Vám naše pracovnice pí Dušková,
tel. 325 510 226, nebo pí Veselá, tel.
325 510 279.

odbor vnitřních věcí

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

l. sobota:
4.6.2005

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

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

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

3. sobota:
18.6.2005

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

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

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

3. pondělí:
20.6.2005

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
21.6.2005

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
15.6.2005

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
16.6.2005

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
17.6.2005

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

Přistavování kontejnerů 
v měsíci červnu 2005 

(podrobný přehled)

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

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

Vážení spoluobčané,
odbor správy majetku města ve spolupráci s odborem životního prostředí

provedl kontrolu stavu městské zeleně v Masarykově ulici. Bylo zjištěno, že
43 javorů je zcela suchých a bude třeba je skácet. Kácení bude provedeno do
konce září 2005 firmou Remondis. S náhradní výsadbou se počítá až po
rekonstrukci kanalizace v Masarykově ulici, aby při budování této kanaliza-
ce nedošlo k poškození nově vysazených stromů. 

Jiří Havelka,
vedoucí odboru SM

Kácení stromů v Masarykově ulici

INFORMACE - upozornění občanům
Ve dnech 13. - 14. 6. 2005 bude MěÚ pro veřejnost 

zcela UZAVŘEN z důvodu školení všech úředníků 
o novelách správního řádu.

Děkujeme za pochopení.
tajemník MěÚ, ing. Dvořák

Pokračování ze str. 2

Od 16 hodin pak odstartovalo vlast-
ní jednání, tentokráte pod taktovkou
paní místostarostky Chloupkové.
Od samého začátku bylo jednání
vedeno v rychlém tempu a bez zby-
tečných diskusí. 

V prvních 9 bodech se probíraly
žádosti o poskytnutí finančních přís-
pěvků. Prvním bylo 5 200 Kč pro
Klub vysokohorské turistiky Lysá
n. L. na celostátní setkání turistů ve
Sloupu v Čechách. Veslařský klub
dostane 10 tis. Kč na tradiční
„Memoriál Jiřího Vejlupka“ ve
dnech 28. - 29. 5. 2005, Klub přátel
dechové hudby 3 700 Kč na koncert
k 60. výročí konce II. světové války
a Den otevřených dveří. Nikola
Baranová, provozovatelka kina,
uspořádá Hogo Fogo Festival,
cyklus pěti komponovaných progra-
mů, a obdrží od města 20 tis. Kč.
Město bude také prezentováno
v celostátním obrazovém atlasu
Eurobeds 2006 ( 40 tisíc výtisků) za
částku 6 tis. Kč. Rada odložila
návrh finančního příspěvku na
pobyty dětí ve školách v přírodě,
a to až do upřesnění statutu Fondu
činnosti mládeže. Byl odsouhlasen
spíše symbolický příspěvek 
1 000 Kč obci Dýšina na Plzeňsku
na sochu generála Pattona. Rada
pamatovala i na občany města, kteří
jsou ve Speciálním domově mládeže
v Chotěšicích a ve Středisku rané
péče v Praze. Jde o 5 dětí a mladist-
vých a město přispěje 4 tis. Kč na
každého z nich.

Desátým bodem byla informace
o vládním plánu financování
Národního rozvojového programu
mobility pro všechny. Město nemů-
že využít nabízenou dotaci, protože
trasy spojující veřejné budovy musí
být řešeny jako celek, a to zatím
není technicky proveditelné. 

Dlouhodobým úkolem je dopl-
nění a případné rekonstrukce kanali-
zační sítě města do roku 2010.
V minulém roce rada schválila I.
etapu projekčních prací, v letošním
roce to bude II. etapa za 1,18 mil.

Kč. Obě etapy zajišťuje společnost
Stavokomplet z Brandýsa n. Labem.
Ve 12. bodu rada zřídila 3 školské
rady ve všech základních školách,
vždy po šesti členech, a jmenovala
do každé z nich po dvou, kteří
budou zastupovat zájmy města.

Určitým předělem programu
bylo slyšení p. RNDr. Coubala,
který přišel vysvětlit finanční zále-
žitosti spojené s firmou Erebus a své
návrhy. Tento bod jednání trochu
zpomalil, ale poté se pořad vrátil do
rychlého tempa. Z těch finančně
zajímavějších bodů byl schválen
dodatek ke smlouvě o pronájmu
a zajištění provozu na placených
veřejných parkovištích a komunika-
cích, který za letošní I. pololetí při-
nese do pokladny 130 tis. Kč. Pro
druhé pololetí se vypíše výběrové
řízení, protože město podstatně roz-
šířilo parkovací plochy. Dále rada
potvrdila vítěze dalšího výběrového
řízení na výměnu stoupaček u obyt-
ného domu č.p. 602 ve Sportovní
ulici v Milovicích - Mladé. Zakázku
získala firma Dlouhý s nabídkou
pod 90 tis. Kč.

Blíží se doba prázdnin, čas pro
opravy ve školách. Firma Roháček
bude pokračovat v II. etapě rekon-
strukce elektrorozvodů v ZŠ 
B. Hrozného, firma Žantovský bude
měnit elektrickou instalaci ve školní
kuchyni Eurest. Posledním jedna-
cím bodem bylo schválení Nařízení
č. 8/2005, jímž se vyhlašuje záměr
zadat zpracování lesních hospodář-
ských osnov pro Lysou nad Labem
a obce ve správním obvodu města.
Náklady na zpracování lesních hos-
podářských osnov hradí stát a při-
pravují se jednou za 10 let.

V závěru pak rada vzala na vědo-
mí zápisy ze sociální a zdravotní
komise a z komise sportovní. Po
diskusi, která se týkala nadcházející
výstavy Natura Viva a příprav na ni
(úklid města, parkovací plochy, uví-
tací cedule), paní místostarostka
jednání ukončila ve velmi neobvy-
klém čase před sedmou hodinou.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme spoluobčany na podvodné jednání některých „podnikavců“,

kteří se představují jako pracovníci elektrorozvodných závodů, plynaři nebo obča-
né, kteří se chtějí napít, prodávající různého zboží apod. Po jejich odchodu z bytu
nebo domku zjistíte, že jste byli okradeni. Do dalších listů chystáme „desatero“,
jak se proti těmto lidem bránit. Vaše opatrnost brání Váš majetek. 

Luděk Přibyl, velitel MěP
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KINO HOGO FOGO 
PROGRAM ČERVEN

KINO HOGO FOGO
CAFÉ BAR HOGO FOGO 

(předprodej, rezervace vstupenek)
otevřen: út - ne od 16 do 24 hod. 

(ne 15 - 17 hod.)
Káva Segafredo, pivo Pilsner Urquel

a Gambrinus, teplé, studené,
alkoholické i nealkoholické nápoje,
koktejly, lahůdky studené kuchyně,
příjemné prostředí, ceny a obsluha 
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

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

pá. 10.6. 19.30

Kruh 2

so. 11.6. 19.30

Království nebeské

ne. 12.6. 15.00

Slonisko a medvídek Pú -
pro děti

čt. 16.6. 19.30

Star wars: Epizoda 3
pomsta Sithů 

ZAČÁTEK PROMÍTÁNÍ
LETNÍHO KINA (zámecký park)

pá. 24.6. Taking of 21:30 
so. 25.6. Buď v klidu 21:30
ne. 26.6. Roboti - pro děti 

15:00 - v stálém kině na Husově
nám.

čt. 30.6. Sluneční stát 21:30

PŘIPRAVUJEME
8. 7. Monkey Business - koncert 

21. 7. Wabi Daněk - koncert
12. 8. The Beatles Revival Band 

- Brouci - koncert

Předprodej vstupenek na koncerty
zahájen v Kino Café Baru

HOGO FOGO FESTIVAL 
a MONTMARTRE 
- Made in France 

pá. 17.6. 17:00 Turnaj v petanque
- přihlášky v kině

18:00 Déjá vu - Petr Mikeska -
chansony

19:30 Amélie z Montmartru -
film

21:00 DJ GADJO 
so. 18.6. 21:00 

Jan Spálený + ASPM - koncert 
ne. 19.6. 15:00 Oženíme Vratíka

- divadelní představení pro děti 
út. 21.6. Román pro ženy 19:30

Překvapením, které v červnu 
zpestří program kina, je projekt

HOGO FOGO FESTIVAL 

a MONTMARTRE,

který představí Francii. 

V pátek 17.6. proběhne v 17.00
Turnaj v petanque (přihlášky
v kině), v 18.00 představení Déjá
vu - Petr Mikeska (chansony),
19.30 Amélie z Montmartru
(film), 21.00 DJ GADJO z Radia
1 bude hrát francouzskou hudbu.
Večer zpříjemní francouzské sýry,
víno a pastis. V sobotu 18. 6. bude
celý den akce bohatým programem
pokračovat v Žižkově uličce v pod-
zámčí. Večer v kině pak proběhne
od 21 hodin koncert Jana
Spáleného a kapely ASPM.

Hogo Fogo Festival bude během
léta pokračovat. V srpnu se usku-
teční Africký karneval, jehož 
součástí bude výuka hry na bubny,
koncerty, výstava ve stálém kině,
přednášky, ochutnávky africké
kuchyně a další zajímavosti. Během
projektu proběhne sbírka peněz
určených na pomoc Africe. Další
večery budou věnovány např.
kubánské nebo romské kultuře.
Projekt Hogo Fogo Festivalu pod-
pořil Fond kultury Středočeskeho
kraje. 

Od 24. 6. začíná filmem Miloše
Formana Taking of PROMÍTÁNÍ
LETNÍHO KINA v zámeckém
parku. 
V případě nepříznivého počasí
budou představení přesunuta do stá-
lého kina na Husově náměstí. 
Kromě pravidelného promítání let-
ního kina bude program v amfiteát-
ru zámeckého parku oživen také
koncerty a divadelními představení-
mi. 

Z koncertů PŘIPRAVUJEME:
8. 7. Monkey Business
21. 7. Wabi Daněk
12. 8. The Beatles Revival Band -
Brouci
Kapacita jednotlivých koncertů je
omezena, předprodej vstupenek na
koncerty bude během května zahá-
jen v Kino Café Baru.

Blahopřejeme
Motto: „Pouze život, který žijeme pro ostatní,

stojí za to.“ 
Albert Einstein 

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

80 let
paní Věra Vaňousková, Masarykova 1729, nar. 11. 5. 1925
paní Maria Miadiková, Na Písku 74, nar. 6. 5. 1925
paní Emilie Hronková, Lidická 281, nar. 6. 5. 1925
pan Josef Urbánek, U Cihelny 842, nar. 18. 5. 1925

85 let
paní Věra Serbusová, Lidická 207, nar. 21. 5. 1920
pan Miroslav Opava, Zámek 1, nar. 31. 5. 1920 
pan Karel Tupý, Masarykova 1102, nar. 20. 5. 1920

91 let
paní Anežka Falcmanová, U Stadionu 1413, nar. 23. 5. 1914
paní Žofie Křivánková, Palackého 154, nar. 23. 5. 1914
paní Blažena Kuchtová, Stržiště 939, nar. 11. 5. 1914

92 let
paní Božena Vrbová, Zámek 1, nar. 16. 5. 1913

93 let
paní Gizela Zemanová, Byšičky 7, nar. 3. 5. 1912

94 let
paní Jindřiška Cucová, Raisova 275, nar. 14. 5. 1911

Alena Frankeová, odbor kultury

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
a Město Lysá nad Labem pořádají 

vzpomínkové shromáždění 
u příležitosti mučednické smrti

mistra Jana Husa 
a státního svátku

Vystoupí při něm Marcela Chloupková, místostarostka,
Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické,

vokální kvarteto Collegium Verbascum.
Shromáždění bude ukončeno položením kytice 

u Husovy busty
Koná se 6. července od 18.00 hodin 

v areálu Evangelického sboru na náměstí B. Hrozného
Emanuel Vejnar, farář

Farní sbor Českobratské církve evangelické zve na

SLAVNOST KONFIRMACE
V nově rekonstruovaném interiéru kostela při ní vyznají 

svou víru tři konfirmandi.
Koná se v neděli 19. 6. 2005 od 9.00 hodin. 

Emanuel Vejnar, farář

KVĚTY 2005
9. celostátní výstava 
květin a zahradnické trhy

14. 7. - 17. 7. 2005
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KLUB POLSKI v Praze pořádá
4. ročník „Dnů polské kultury
v Lysé nad Labem“, které budou
probíhat ve dnech 24. - 26. června
2005. V rámci těchto dnů připravuje-
me následující programy:

24. 6. - polský film (titul v jednání)
pro žáky základních škol v Lysé 

25. 6. odpoledne - vernisáž výsta-
vy obrazů malovaných na skle lido-
vého výtvarníka Antonína Szpyrce
a dřevořezeb lidového řezbáře Pavla
Kufy v Městském muzeu v Lysé n. L.

(oba tvůrci pocházejí a žijí na
Těšínsku); kromě toho budou vystave-
ny archivální polské písemnosti ze sbí-
rek Ostravské university a Střediska

pro výzkum polského etnika v České
republice 

V podvečer - vystoupení lidového
souboru OLDRZYCHOWICE (rov-
něž z Těšínska) v sále Výstaviště
Lysá n. L. 

26. 6. vystoupení souboru
OLDRZYCHOWICE na nedělní
mši (v jednání), v poledne vystou-
pení na venkovním prostoru výsta-
viště. 

Dny polské kultury bude doprová-
zet po celé tři dny jarmark polských
výrobců a řemeslníků (drobné před-
měty, lahůdky, cukrárenské výrobky) -
stánky budou umístěné na vstupní
ploše výstaviště.

Dny polské kultury

Katolická fara opět bez
„správce“

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

Pravidelná otevírací doba: po, st, pá 9-13 hod., út, čt 13.30-18 hod.
Vstupné dospělý 20,- Kč, děti zdarma.

Mimo pravidelný provoz Vás zveme na tyto zajímavé akce:

St 8. 6. PŘEDPORODNÍ KURZY + CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ,
vedené porodní asistentkou Helenou Šafaříkovou od 14 do 15 hod.,

vstupné 40,- Kč. S sebou podložku a přezuvky.

Čt 9. 6. CVIČENÍ PRO ŽENY 
od 19 hod. S sebou pití, podložku, vstupné 20,- Kč.

Pá 10. 6. MEDELA (švýcarská firma) 
- prezentace a prodej pomůcek ke kojení od 10 hod., vstupné 20,- Kč.

Út 14. 6. PŮLHODINKA S ŘÍKADLY, POHYBEM A PÍSNIČKOU 
od 10 hod, pro děti od 2 let. S sebou vhodnou čistou obuv,

cvičební úbor a 20,- Kč za cvičící dítě.

Čt 16. 6. CVIČENÍ PRO ŽENY 
od 19 hod. S sebou pití, podložku, vstupné 20,- Kč.

Pá 17. 6. SETKÁVÁNÍ KOJÍCÍCH MAMINEK 
S LAKTAČNÍ PORADKYNÍ

Problémy spojené s kojením, odstavováním dětí a prvními příkrmy 
s Vámi probere laktační poradkyně Jitka Bohušová od 9.30 hod.

Pá 17. 6. KRIZE V RODINĚ 
Přednáška psycholožky Markéty Fialové od 15 hod., po ukončení 
přednášky konzultace se zájemci na dané téma, vstupné 40,- Kč. 

(Rozvod, úmrtí v rodině, dlouhodobá nemoc, alkoholismus rodičů aj.)

Po 20. 6. SETKÁNÍ DVOJČAT 
od 16 do 18 hod. (Vstup do herny až v 16 hod., předtím je angličtina 
pro děti.) Zveme rodiny dvojčat a vícerčat všech věkových kategorií 

z Milovic i okolí. Pobytné dospělá osoba 20,- Kč.

22. 6. PŘEDPORODNÍ KURZY + CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ,
vedené porodní asistentkou Helenou Šafaříkovou od 14 do 15 hod.,

vstupné 40,- Kč. S sebou podložku a přezuvky.

Čt 23. 6. CVIČENÍ PRO ŽENY 
od 19 hod. S sebou pití, podložku, vstupné 20,- Kč.

Čt 30. 6. CVIČENÍ PRO ŽENY 
od 19 hod. S sebou pití, podložku, vstupné 20,- Kč.

Poděkování Mašince
Rádi bychom touto cestou poděkovali skvělému kolektivu učitelek

MŠ Mašinka v čele s paní ředitelkou Černou. Naše dcera Terezka se
v září stane školačkou. Do Mašinky chodila ráda a s nadšením a po celý
život bude mít krásné vzpomínky. Rodiče, kteří vedou své děti k tradič-
ním hodnotám, jako jsou úcta k druhým a lidská slušnost, najdou
v Mašince toho nejlepšího partnera. Všichni pracovníci školky se dětem
věnují daleko nad rámec svých povinností a na úkor vlastního klidu
a pohodlí. Děkujeme. Marek a Vlasta Sloupovi

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Nymburk 
vás zve na 

výstavu dřevořezeb Bernarda Knápka 
a vyšívaných obrazů Petra Gregora nazvanou 

Z motivů našeho města. 
Slavnostní zahájení výstavy je 4. června 2005 ve 14 hod. 

v budově bývalého augustiniánského kláštera. 
Výstava bude otevřena do 25. června, vždy od úterý do soboty 

od 10 do 16 hod.

Empatie zve
26. 6. 2005 provedeme děti POHÁDKOVOU CESTOU. Trasa

povede z Husova náměstí přes zámecký park. Pohádkové postavy se
postarají o zajímavé úkoly i pěkné odměny. Začátek ve 14 hodin.

Další podrobnosti o našich akcích se dozvíte z plakátků nebo z naší
vývěskové tabule na zdi u restaurace U Labutě. Srdečně zveme. 

Vaše Empaťačky

Když nám pan Karel Suttý
v listopadových Listech roku 1999
přiblížil P. Tadeusze Barnowského,
našeho nového katolického duchov-
ního, mmj. jako mladého a perspek-
tivního nástupce tragicky zemřelého
P. Milana Martináska, ani se nikdo
nenadál, že jeho život skončí dříve,
než se naplní. 

Zdravotní potíže komplikovaly
život pana faráře dobře poslední dvě
léta. Jen málo však ubíraly na jeho
pracovním elánu spojeném přede-
vším s organizací stavebních prací
rekonstruovaného kostela sv. 
J. Křtitele. 

Těm, kteří se nemohli nebo
nechtěli či necítili potřebu být účast-
ni 14. května 2004 posledního roz-
loučení s panem farářem, připome-
nu některá pozitiva jeho téměř šesti-
letého působení v lyské farnosti. 

Podařilo se mu otevřít faru všem
lidem. Vždycky měl otevřené srdce
pro všechny lidi, ať to byli věřící
nebo nevěřící, katolíci či lidé jiného
vyznání, dobří nebo zlí. Nevzpo-
mínám si na žádnou aktivitu, kterou
by nepodpořil. V kostele se po dobu
jeho působení uskutečnilo mnoho
koncertů. Zformoval se zde chrámo-
vý pěvecký sbor. Na faře našla své
místo i farní charita a její akce - pro-

voz nízkoprahového centra pro mlá-
dež, živý betlém, tříkrálová sbírka,
karneval pro děti, dětský den, turnaj
ve volejbale a stolním tenise. Po
povodních v r. 2002 zde bylo sídlo
materiální sbírky. Své zázemí na
faře našly i Dny polské kultury.
Každoročně byla fara a kostel otev-
řeny široké veřejnosti v rámci Dnů
evropského dědictví… 

Také fara doznala drobné staveb-
ní úpravy spočívající především ve
vylepšení sociálního zázemí a rov-
něž novému účelu mohou sloužit
zapomenuté sklepní prostory. Farní
zahrada i hospodářské budovy našly
nové uplatnění, i pro veřejnost.

Ale největším úspěchem je beze-
sporu rekonstrukce kostela. Vše
začalo havarijním stavem věže,
pokračovalo se střechou, fasádou,
okny a v letošním roce by celá akce
mohla skončit pracemi v interiéru. 

Opustil nás polský kněz, člověk
s nezlomnou vůlí, nevšedním přístu-
pem k lidem a vynikajícími mana-
žerskými vlastnostmi. Vím, že jeho
jméno bude navždy v našich mys-
lích.

Šestnáctého listopadu by
P. Tadeusz Barnowski oslavil 
49. narozeniny! 

Marcela Chloupková
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LYSÁ nad LABEM

10. výročí Obchodní akademie 
Lysá nad Labem

zveme Vás na oslavu naší školy
KDY: v sobotu 11. června 2005 • KDE: budova obchodní

akademie • V KOLIK: od 9 hodin

PROGRAM:
9.00 - prohlídka školy • 10.00 - slavnostní projevy 

• 10.30 - akademie • 11.30 - 12.15 - oběd 
• 12.30 - turnaj ve volejbale



6

KULTURA / KNIHOVNA 6/2005 LISTY města Lysé nad Labem

Beletrie pro dospělé
Ruská ruleta a jiné povídky - Ed

McBain, Básně pro děti - 
J. Skácel, Úsměvy pro duši - 
N. Lechleitner, S humorem na suchary
- J. Lion, Kniha Dinina - H. Wassmo,
Čestné poslání - T. Clancy, Výkupné -
D. Steelová, Smrt starého záletníka -
H. Hardenová

Naučná literatura pro
dospělé

Výživa děti od A do Z - MUDr. L.
Kejvalová, S batohem střední
Amerikou - S. Ryvolová, Mexico
Tranquilo čili pohodové a jiné - L. Y.
Koláček, Osvětim - nacisté a konečné
řešení - L. Rees, Abeceda vína -
Z. Kuttelvašer, Batikování - D.
Lightová, Jak malovat město akvare-
lem - M. Calbó, M. Plana

Beletrie pro děti
Max a kouzelník Albertini - 

T. Wiebeová, Zlobivá Amélie - 
E. Blytonová, Superhrdina Max -
T. Wiebeová, To se zvládne Leono! - 
J. Oldfieldová, Babiččina kniha pohá-
dek, Byl jeden král - K. J. Erben, Můj
první obrázkový slovníček, Barbánek
je můj kamarád - J. Havel, V. Faltová

Naučná literatura pro
děti

Kolik váží lidská hlava? - 
J. Černý, Právní rádce pro holky
i kluky, Hrajeme si doma i venku,
Encyklopedie světových dějin,
Ilustrované dějiny v datech - 
J. Chisholmová

V našem fondu nově vlastníme
edice Děsivé dějiny, Děsivou vědu
a Děsivé umění!

VHS
Komedie - Táta na plný úvazek (Ben
Affeck, Liv Tyler, Jennifer Lopez)
Napětí - Muž v ohni (Denzel
Washington)
Horory - Resident Evil - Apokalypsa
(Milla Javovich)

DVD 
Napětí - Muž v ohni
ML - Krakonoš a lyžníci, Princ
Bajaja
K - Nekecej a pádluj
H - Resident Evil - Apokalypsa

Nové videokazety ve videopůjčovně

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

4. 6. Zahájení výstavy dřevořezeb a vyšívaných obrazů
14 hod - Bývalý augustiniánský klášter

11. 6. „Superpes“ - závody agility
9 hod - kynologické cvičiště

11. 6. O návrhu Ústavy Evropské unie (Mgr.H. Fajmon)
14.30 hod - sborový dům ČCE

16. 6. Absolventský koncert 
18.00 hod (sál ZUŠ)

12. 5. - 23. 6. Výstava fotografií „Svět Marie Hartmanové“
Muzeum B.Hrozného

7. 6. Gotika v architektuře
Beseda s paní PaedDr. Marií Kořínkovou
Městská knihovna (16.30 hod)

17. 6. HOGO FOGO Festival MADE IN FRANCE
V kině na Husově nám.
17.00 hod turnaje v petanque
18.00 hod Déjá vu - Petr Mikeska (chansony)
19.30 hod Amélie z Montmartru (film)
21.00 DJ GADJO
francouzská hudba, filmy, víno a další překvapení

18. 6. Lyský Montmantre 
13.00 hod - Žižkova ulička a podzámčí 
21.00 hod - koncert Jana Spáleného + ASPM (v kině)

19. 6. Slavnost konfirmace
9.00 hod - v evangelickém kostele

19. 6. Oženíme vraníka
15.00 hod - divadelní představení pro děti (v kině)

22. 6. Vystoupení žáků tanečního a literárnědramatického
oboru 
18.00 hod (v kině)

24. - 26. 6. Svatojánská pouť
Husovo nám.

24. - 26. 6. Dny polské kultury
24. 6. Zahájení promítání v letním kině
26. 6. Pohádková cesta

z Husova náměstí (14.00 h)

6. 7. Shromáždění na vzpomínku Mistra Jana Husa
18.00 hod - v areálu evangelického sboru

8. 7. MONKEY BUSINESS
koncert v letním kině

14. 7. - 17. 7. Výstava Květy 2005 
výstaviště

21.7. WABI DANĚK
koncert v letním kině

12.8. THE BEATLES REVIVAL BAND - Brouci
koncert v letním kině

Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsahu Listů.

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

pátek 17.6. od 17:00 - v kině a jeho
nejbližším okolí

Výstava fotografií Petra Havelky
17:00 Turnaj v petanque na dvoře
Sokolovny - přihlášky v kině
18.00 Déjá vu - Petr Mikeska - Výlet
do světa chansonu, písně J. Brela, Ch.
Aznavoura či E. Piaf, ale méně známé
písně z prostředí Montmartru nebo
z předměstí meziválečné Budapešti 
19:30 Amélie z Montmartru - fran-
couzský film
21:00 Všechny hudby světa - Martin
Juráček hraje francouzsky - DJ
GADJO Rádio 1
Po celou dobu francouzské víno, pas-
tis, sýry a další překvapení

Sobota 18. 6. 2005 - Žižkova ulička
(podzámčí)

13:00 - 19:00 hod.:
Koncerty:
Jazzový orchestr ZUŠ Lysá nad
Labem - jazzová klasika, Onkel
Fester - bluesová a bigbítová klasika,
Letouni soumraku - blues band,
Highway Nr. 61 - rockabilly, jumpin'
blues, Baťa a Kalabůf něžný beat -
jemná bigbítová kapela, harmonikář-
ka Klára Koblížková
Divadla nejen pro děti:
Lotrando a Zubejda - ZŠ TGM Lysá
n. L. / Litol, O Červené Karkulce

a Posvícení v Hudlicích - Malé diva-
délko Praha
Pro všechny, nejen pro děti:
Vysoké imprnákle - klauniáda na chů-
dách divadla Mimotaurus, Bubble
show - bubliny velké a ještě větší,
módní přehlídka

Malíři, grafici, keramici, skláři, tex-
tilní výtvarníci, šperkař a spousta
dalších...
Potěšte sebe a své blízké uměleckým
dílem, které si vyberete a koupíte
v příjemném prostředí Lyského
Montmartru.

Pamatováno je i na naše hladové
žaludky s příjemným typicky fran-
couzským překvapením...

Večer v kině HOGO-FOGO:
Jan Spálený + ASPM od 21:00 hod.
Pepa Mejstřík a Stanislava
Sýkorová, klavír - šansony, cikánské
a yiddish melodie ve foyer kina
Rytmy ohně - půlnoční ohňová show
na náměstí

Vstupné na celý večer 100,- Kč,
vstupenky v pokladně kina HOGO-
FOGO.

Projekt byl podpořen Fondem kultury
Středočeského kraje a Městem Lysá
nad Labem

LYSKÝ MONTMARTRE 
a HOGO FOGO FESTIVAL

Made in France

V případě nepřízně počasí se hudební a divadelní část akce uskuteční v kině
HOGO - FOGO, změna programu vyhrazena.
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Namaluj svoji nejmilejší
pohádku!

Výstaviště Lysá nad Labem
vyhlašuje u příležitosti druhého
ročníku Polabského knižního
veletrhu, který se uskuteční od 8.
do 11. září 2005, nesoutěžní
výtvarnou akci „Namaluj svoji
nejoblíbenější pohádku!“.

Akce je nesoutěžní, jejím cílem
je vytvořit co nejdelší „nekoneč-
né“ leporelo z prací dětských
i dospělých, amatérských i profe-
sionálních ilustrátorů, které se
stane základním motivem druhého
Polabského knižního veletrhu.

Zúčastnit se může každý autor,
který namaluje na šířku na kresli-
cí čtvrtku formátu A4 (podlepe-
nou druhou čtvrtkou - posunutou
o 4 cm doprava, aby se vytvořila
chlopeň pro slepování a bylo
dosaženo dostatečně tuhého listu
pro leporelo) motiv z nějaké
pohádky. Jeden autor se může
zúčastnit maximálně třemi prace-
mi. Použít lze libovolnou výtvar-
nou techniku. Formát výkresů A4
byl zvolen pro usnadnění zasílání
poštou.

Každý autor napíše na zadní
stranu své jméno, věk, adresu
a název ztvárněné pohádky.
Pořadatel tyto údaje počítačově
zpracuje na jednotné štítky, které
pro identifikaci autora a díla nale-
pí do pravého dolního rohu obráz-
ku.

Za stejných podmínek se
mohou zúčastnit hromadně školy
s tím, že výkresy samy slepí do

jednostranného leporela. Škola,
která pošle nejdelší leporelo,
obdrží odměnu.

Soutěž je vyhlášena v lednu
2005, uzávěrka je vzhledem k ter-
mínu veletrhu těsně po prázdni-
nách stanovena na 25. června
2005.

Všechny výtvarné práce budou
slepeny do „nekonečného“ lepore-
la, které bude probíhat celým pro-
storem Polabského knižního vele-
trhu.

Leporelo bude po skončení
veletrhu nabídnuto k vystavení
i dalším pořadatelům, kteří proje-
ví zájem.

Svoje práce posílejte nebo
doručte nejpozději do 25. června
2005 na adresu: Výstaviště Lysá
nad Labem, spol. s r. o., Masa-
rykova 1727, 289 22 Lysá nad
Labem, nebo na adresu: Městská
knihovna, Husovo nám. 23,
289 22 Lysá nad Labem. 

Polabský knižní veletrh, druhý
ročník

Výstaviště Lysá nad Labem, spol.
s r. o., Masarykova 1727,
289 22 Lysá nad Labem 

manažer veletrhu Jan Řehounek
tel.: 325 552 051,
fax: 325 552 050,

e-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz
Městská knihovna Lysá nad

Labem, Husovo nám. 23,
289 22 Lysá nad Labem,

tel. 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz

Městská knihovna v Lysé nad Labem děkuje za darované knihy:
paní Čadkové a paní Malé.

Zároveň prosíme o tyto knihy pro knihovnu: Bubetka a Smítko,
Bubetka a Smítko v Praze, Stařec a moře, leporela pro děti, Z oříšku 
královny Mab, Utrpení mladého Werthera, Malý princ, Podivný případ
doktora Jeckylla a pana Hyda.

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

vyhlašuje literární soutěž

Nejhezčí zážitek z prázdnin!
Své práce v podobě básně nebo vyprávění (v rozsahu max. dvou stran

formátu A4) s uvedením  jména a příjmení, adresy a věku
odevzdejte nejpozději do 16. září 2005

v Městské knihovně Lysá n. L.
Tři výherci budou vyhlášeni a ceny jim budou předány na akci

Týden knihoven, která se bude konat v říjnu 2005.
Těšíme se na Vaši účast!

Tento měsíc jsem měl v plánu
psát o koncertu pana Karla
Plíhala, který byl beznadějně
vyprodán v kině - clubu Hogo
Fogo. Leč bohužel z časových
a jiných důvodů jsem se na něj
nemohl dostavit. Takže človíček,
který se ve filmu „Rok Ďábla“
roztříštil na tisíce kousků u nás
v zámecké zahradě a znovu se
(podle důvěrných informací)
dokonale poskládal a zahrál vyni-
kající koncert mi protentokrát
unikl.

O to více mě ale překvapilo
vystoupení konané bez jakýchko-
liv plakátů 16. 5. 2005 v Základní
umělecké škole v Lysé nad
Labem.

Jednalo se o vystoupení mla-
dých začínajících muzikantů, kteří
svoji novou zábavu naplno před-
váděli malým drobečkům z mateř-
ských škol.

Bylo až překvapivé, s jakou
precizností se tihle malí drobečko-
vé pustili do svého tématického
putování za hledáním ztracené pís-
ničky malé Berušky. Tu celé před-
stavení doprovázel (a pomáhal
hledat) mladý pan „dirigent“
a představoval i jednotlivé hudeb-
ní nástroje, na kterých mladí
muzikanti hráli malým žáčkům.

Ti se rozhodně nenechali svým
potleskem zahanbit a myslím, že
to nebyl potlesk přikázaný jako za
starých dob, protože na spoustě
místech bylo slyšet i smích
s pohledem na jeviště.

Tak mi to trochu připomínalo
vyučovací hodiny pana L.
Bernsteina v letech padesátých
vysílaných v TV ve Spojených stá-
tech pro malé děti, a jejich dopad
na obrovský nárůst zájmu o výuku
hry na klasické nástroje a samo-
zřejmě nemohu opomenout zpěv.

Když jsem tenhle koncert
viděl, měl jsem velikou radost
z toho, že z toho minima, co umě-
lecké školy od státu dostávají
(možná proto, že nedávají góly),
předvádějí práci, která dětem nosí
radost z jejich hry.

Myslím, že po předvedeném
koncertě se určitě objeví ještě
další noví zájemci, kteří se budou
chtít naučit hrát nové hry, ve kte-
rých je spousta tajemství, záhad,
ale hlavně radosti z toho, když se
něco povede, co potěší malé srdíč-
ko (a určitě ne jenom jeho).

Mimochodem Beruška nako-
nec písničku našla a všichni si ji
zazpívali.

Přeji Vám hezké jaro.
J. K. Litassy 

Náhoda mě přivedla k tomu,
co jsem vůbec nečekal

Nabízím zednické 
a obkladačské práce.
Tel.: 775 692 230

Farní Charita Lysá nad Labem

PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří přispěli do sbírky

květin pro farní zahradu



Předchozím článkem k historii
zámečku Bon Repos jsme uzavře-
li kapitolu Bon Repos za F.
A. Šporka a dostali se až k 70.
letům 18. století, kdy zámek opět
začal vzkvétat. V roce 1769 se
totiž majitelem Bon Repos stal
arcibiskup Antonín Petr hrabě
Příchovský, který si Ptačí hůrku
zvolil za svou letní rezidenci. 

K stavebním aktivitám arcibis-
kupa se nedochovaly žádné píse-
mné prameny, tudíž jména umělců
jsou velkou neznámou. Dobový
název tohoto místa byl „Kopec sv.
Jeronýma“. Přestavba Bon Repos
spočívala ve spojení starších Špor-
kovských staveb, čímž vzniklo

velmi půdorysně členité přízemní
stavení hlavního objektu. Míst-
nosti byly vyzdobeny rokokovými
a raně klasicistními nástěnnými
malbami. Vedle stavebních úprav
bývalého Šporkovského sídla si
nechal arcibiskup postavit Nový
(Přední) zámek pavilónového ty-
pu, s čímž ovšem souvisela likvi-
dace některých původních objektů.
Bohatá sochařská výzdoba ze zru-
šené kaple sv. Jeronýma byla pře-
nesena ke kapli sv. Šimona v před-
polí, proto je někdy tato kaple také
zaměňována se sv. Jeronýmem.
O „kapli sv. Jeronýma“ existují
zprávy i později, v polovině 
19. století, ale není známo o jaký
objekt se jedná. Může to být samo-
statná kaple či místnost v některé
z budov Bon Reposu. 

Nový zámek byl oproti záměr-
ně prostému a rustikálně působící-
mu exteriéru opatřen vnitřní boha-
tě zdobenou rokokovou a raně kla-
sicistní nástropní a nástěnnou
malbou, dřevěným obložením,

parketami a celou řadou zdobných
kachlových kamen. 

V této době zaniklo sypané
návrší s pavilonem a vnitřními pro-
story a veškerá čihařská zařízení.

Za arcibiskupa Příchovského
byl vybudován samostatně stojící
tzv. Čínský pavilon, který měl
sloužit jako velký společenský sál.
Byl bohatě vyzdoben nástěnnou
malbou kolem roku 1770 J. W.
Spitzerem (?). Orientalizující vý-
malba sálu již svým charakterem

přesahuje rokokový styl a nese se
v duchu klasicismu. 

Součástí celku byl pozdně
barokní hospodářský objekt. Dvě
protější křídla byla spojena se
dvěma pylonovými branami, čímž
stavby vymezovaly ústřední dvůr.
Toto uspořádání hospodářských
staveb se přibližovalo zámecké dis-
pozici. V současnosti je dochováno
pouze torzo jedné pylonové brány.

Za arcibiskupa Příchovského se

zde tedy nalézala hlavní stará
budova, nová budova, velký sál,
konírna, byt hajného, letohrádky
a domek hodinářův a hospodářské
objekty.

S největší pravděpodobností
velmi brzy vznikl anglický kraji-
nářský park, než formální barokní
zahrada. 

Areál se za arcibiskupa
Příchovského stal cílem poutí, a to
o sv. Prokopu dne 4. července 
a sv. Jeronýmu dne 30. září.
Tradice poutí skončila v době
panování Josefa II. 

Po smrti arcibiskupa Příchov-
ského v roce 1793 přešel Bon
Repos na syna arcibiskupova sy-
novce. Po jeho smrti majetek zís-
kal jeho jediný syn, který však
o dva roky později v roce 1816
tragicky zahynul pádem z koně.
František Vojtěch hrabě Příchov-
ský byl poslední mužský potomek
svého rodu. Dědičkami se staly
jeho sestřenice z rodu Mladotů se
Solopysk, z nichž Josefina se pro-
vdala za Leopolda hraběte Thuna-
Hohensteina. O zámku a kultur-
ních aktivitách za Thun-Hohen-
steinů, kteří zde pobývali v letech
1816 - 1885, bude pojednáno zase
příště.

Bc. Šárka Koukalová
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Osobnost měsíce června
21. 6. 1949 byl popraven v Plzni na Borech československý generál 

Heliodor PÍKA
Narodil se 3. července 1897 ve Štítině u Krnova. Jako gymnazista z Opavy 

H. Píka odešel za 1. světové války na ruskou frontu. Roku 1916 přešel do zajetí
a přihlásil se pak do čs. legií, s nimiž se účastnil mnoha bojů, mimo jiné i legen-
dárních bitev u Zborova (1917) a Bachmače (1918). Přes Vladivostok se dostal
k čs. legiím ve Francii a domů se po válce vrátil jako poručík.

Absolvoval pak vojenské školy ve Francii a po službě v generálním štábu
působil v letech 1932-37 jako vojenský přidělenec v Rumunsku. Po okupaci se
doma podílel na činnosti vojenské odbojové organizace Obrana národa, z jejíhož
pověření odešel do exilu. Po vypuknutí války jej E. Beneš vyslal na Balkán. Zde
z Istanbulu řídil odbojovou a zpravodajskou činnost.

V květnu 1941 odjel do Moskvy se skupinou důstojníků, která se po vstupu
SSSR do války stala v Moskvě oficiální čs. vojenskou misí. H. Píka jako její
vedoucí byl podřízen prezidentu Benešovi a ministru S. Ingrovi, a protože prosa-
zoval politickou linii londýnské exilové vlády, byl od počátku nenáviděn předsta-
viteli komunistické emigrace, kteří od první chvíle věděli, že Píka je vojenským
i politickým špiónem, a to nejen v měřítku československém (V. Kopecký). Nebylo
divu, když Píkovi zpravodajci (Jaroslav Kašpar-Pátý) záhy odhalili, že i „sociální
demokrat“ Fierlinger se stal sovětským agentem, a snažili se, ovšem marně, před
ním Beneše varovat. 

Po skončení války se Píka stal zástupcem náčelníka generálního štábu, ale krát-
ce po únoru 1948 byl zatčen, obviněn ze špionáže a velezrady a v lednu 1949
odsouzen k trestu smrti provazem. Rozsudek byl vykonán v trestnici na Borech.
Píka se stal jednou z prvních obětí justičních vražd v komunistickém režimu.
Roku 1968 byl rehabilitován.
Převzato z:
Churaň, M. a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Libri 1998
Ondřej Rašín, Muzeum Bedřicha Hrozného

O návrhu Ústavy Evropské unie
podá informace poslanec parlamentu EU

Mgr. Hynek Fajmon 
O různosti názorů na ni budeme hovořit 

v sobotu 11. června od 14.30 hodin ve sborovém domě ČCE
na náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem

Zveme k účasti - Místní odbor Kostnické jednoty,
sdružení evangelických křesťanů v Lysé n. L.

Když jsem před měsícem psal
článek k odchodu papeže Jana
Pavla II. do Listů 5/2005, zmínil
jsem se o působení polských
kněží, kteří vypomáhají v našich
farnostech. Jedním z těchto
výborných kněží byl P. Barnow-
ski. Tehdy jsem vůbec netušil, že
budu psát brzy jeho nekrolog.
Zemřel náhle 7. května t.r. ve věku
nedožitých 49 let.

V sobotu 14. května se s ním
přišlo rozloučit do kostela sv.
Jana Křtitele velké množství lidí,
které P. Barnowski dovedl svým
neúnavným působením oslovit ať
v Lysé n. L., Milovicích, či
v Kostomlatech n.L. Byli mezi
nimi lidé věřící i ti, kteří ho měli
v úctě pro jeho otevřenost a pří-
most, s jakou dovedl se svými
partnery jednat. O tom, že byl
uznáván a vážen i ze strany naše-
ho města, svědčila přítomnost
zastupitelů, zejména pana staros-
ty Václava Houšteckého a paní
místostarostky Marcely Chloup-
kové. 

Smuteční církevní obřady vedl
pražský světící biskup mons.
Herbst.

Spoluúčastnili se i mnozí kněží
z okolí. Přijeli, aby doprovodili
svého spolubratra na poslední
cestě. Mše sv. byla sloužena při
aktivní spoluúčasti věřících
a zpěvu chrámového sboru.

Několika proslovy se rozloučili
se zesnulým zástupci farníků,
kteří ocenili jeho působení
v duchovní službě i ostatní aktivi-
ty, které P. Barnowski po dobu
necelých šesti let svého působení
v Lysé n. L. zavedl.

Za zastupitelstvo města se ve
svém lidsky hřejivém projevu roz-
loučila paní místostarostka
Marcela Chloupková. Zdůraznila
úsilí, jež P. Barnowski věnoval
opravě našeho kostela. Ten ozna-
čila za výraznou dominantu naše-
ho města. Zmínila všechny akce,
které již byly provedeny a které
ještě měly být vykonány na obno-
vě tohoto barokního skvostu.
Najde se pokračovatel, který by
s takovým zápalem dokončil toto
dílo pro naše město tak záslužné?

Rakev s ostatky zesnulého pak
byla převezena k věčnému odpo-
činku do rodného Polska.

Josef Zumr, Semily

Za P. Tadeuszem Barnowskim

Bon Repos za arcibiskupa Antonína Petra - III. část
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Den Země pro nás není fráze
Ještě bych se ráda vrátila

k tématu Den Země, který v ZŠ 
J. A. Komenského v Lysé nad
Labem není dnem, kdy se neučí,
ale každý rok při jeho oslavě při-
bývají nové náměty, nápady.

Tento rok byl jeho průběh tak
tvořivý a nápaditý, že by bylo
škoda o něm na veřejnosti nevě-
dět. Dětem i vyučujícím přinesl
radost, zamyšlení, pokoru. Byl
připravený opravdu vzorně
a s radostí.

Na I. stupni ZŠ tvořili žáci
„Encyklopedii zvířat“, procházeli
naučnými stezkami a plnili zadané
úkoly, prezentovali se „Stromem
slibů“, dokonce se těšili i s živým
koněm, kterého pro ně zajistila
6.A v rámci svého projektu.

Na II. stupni se žáci 7.B a 8.B
předvedli ve veršovaném divadel-
ním představení, které připravili
k tématu v kostýmech a s velkou
výpovědí, zatímco například další

sedmička se pochlubila živou
kunou a zdařilé vystoupení cviče-
ných psů jedné z žákyň, přispělo
k radosti všech přihlížejících.

Žáci ostatních ročníků měli při-
pravené soutěže k závažným příro-
dovědným a enviromentálním
tématům. Ve skupinách „vyzkou-
šeli“ své mladší spolužáky.

Zájemci se mohli během dopo-
ledne zúčastnit odborného semi-
náře o biopotravinách, doplněné-
ho o ochutnávku.

Dětmi vyrobené prezentace
a plakáty jsou vyvěšeny v hale, na
chodbách u šaten, v pavilonu B
i D, takže každý se může přesvěd-
čit, na jak vysoké úrovni jejich
práce jsou.

Den Země v naší škole je rok
od roku pestřejší, zajímavější, nutí
k zamyšlení a v současné době
také přispívá k radosti, že je krás-
né jaro.

Mgr. Alena Bondarczuková

DEN ZEMĚ
22. dubna proběhla na ZŠ B. Hrozného akce Den Země, při které žáci

uklízeli okolí své školy.

Umístění žáků ZUŠ F. A. Šporka 
v soutěžích ve školním roce 2004/2005
Krajské kolo 1. místo - Vít Mikušek - klavír

2. místo - David Czech - klavír
čestné uznání - Aneta Dušková - klavír
čestné uznání - Jana Luňáčková - housle

Okresní kolo 1. místo - Zdeňka Brychtová - kytara
1. místo - Zuzana Navrátilová - housle
2. místo - Martin Dubský - kytara
2. místo - Veronika Rousková - kytara
3. místo - Nikola Kotršálová - kytara
3. místo - Jana Šaldová - klavír 
3. místo - Kateřina Malachovová - klavír

Gratulujeme všem žákům i jejich učitelům 
a děkujeme za reprezentaci školy!

Základní umělecká škola 
F. A. Šporka 

Lysá nad Labem
Vás zve na

14. 6. 2005 Společné vystoupení Tanečního
orchestru ZUŠ Čelákovice a Jazz
Orchestra ZUŠ F. A. Šporka 
v Čelákovicích 

11. 6. 2005 Vystoupení dětí z pobočky
v Milovicích v rámci Bitvy o tvrz
Milovickou

16. 6. 2005 Absolventský koncert v sále ZUŠ
v 18.00 hod.

21. 6. 2005 Vystoupení Jazz Orchestra 
a tanečního oboru na Evropském 
dni hudby v Nymburce 

22. 6. 2005 Vystoupení žáků tanečního 
a literárně-dramatického oboru
v sále kina v 18.00 hod.

!

ZUŠ F. A. Šporka zve všechny děti od 5 let,
které mají chuť malovat, tančit, hrát na hudební nástroj 

nebo se věnovat recitaci a divadlu, na  

TALENTOVÉ ZKOUŠKY,

které se konají ve středu 15. června od 14.00 do 17.00 hod. 
v budově ZUŠ F. A. Šporka, Školní náměstí 906,

Lysá nad Labem
Jiný termín je možný po dohodě na tel. 325 551 198, 325 553 752

MŠ PAMPELIŠKA
V MŠ Pampeliška se 16. 4.

konala úspěšná akce. Toto sobotní
dopoledne se zde sešlo nečekaně
velké množství rodičů (i s dětmi)
a přátel školky a účelem setkání
měl být jarní úklid zahrady.

Vše se vydařilo na jedničku -
tráva byla vyhrabána, keře prostří-
hány, stromy prořezány, lavičky,
domečky i prolézačky září novými
barvami. Dokonce byly vyhloube-

ny základy pro nové prolézačky,
na které se děti už moc těší.

Na závěr si „brigádníci“ mohli
zaslouženě pochutnat na opeče-
ných vuřtech a zazpívat si
u ohníčku při kytaře.

Všem zúčastněným patří vřelý
dík a přání, aby se nám spoluprá-
ce vždycky takto vydařila. Je to
přece ku prospěchu našich dětí!

M. Hlaváčková
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Přírodní rezervace a významné
krajinné prvky 

v Lysé nad Labem a okolí

Další z významných krajinných
prvků je Zámecké stromořadí,
které se nachází na Zámeckém
vrchu a spolu s budovami zámku,
bývalého augustiniánského klášte-
ra a kostelem sv. Jana Křtitele
tvoří kulturní a historickou domi-
nantu města. Svou zelenou hmo-
tou, která se velmi výrazně uplat-
ňuje mezi zástavbou na horizontu
Zámeckého vrchu, vytváří typické
panorama města.

Zámecké stromořadí bylo
vysazeno před cca 100 lety jako
doprovod hlavní přístupové
komunikace od náměstí k zámku.
Jako alejový strom byl vybrán
jírovec. Byl vysazen do hustého
sponu 7 m. 

Po dostatečném zapojení korun
mladých stromů mělo dojít
k odkácení každého druhého stro-
mu, aby jírovce měly dostatek
místa pro rozvinutí typické široce
vejčité koruny. To se však bohužel
nestalo, a tak stromy reagovaly
stěsnaným vzrůstem, který
nevhodným řezem nakonec člo-
věk definitivně poničil. Díky
těmto chybám v péči o stromy se
stromořadí stalo provozně nebez-
pečným. Na to město reaguje
postupným kácením nejnebezpeč-
nějších stromů. 

MěÚ Lysá nad Labem, odbor
životního prostředí si je vědom
estetického a kulturně historické-
ho významu stromořadí, a proto
s odborníky z Výzkumného ústa-
vu okrasného zahradnictví
v Průhonicích, Národním památ-
kovým ústavem v Praze,
Ministerstvem životního prostředí
ČR a s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR připravuje podklady
pro kompletní obnovu zámeckého
stromořadí. Z důvodů snazšího
financování obnovy pak odbor
životního prostředí přistoupil
k registraci Zámeckého stromořa-
dí jako významného krajinného
prvku v listopadu loňského roku.

Za odbor ŽP,
Stanislav Svoboda

Stalo se již tradicí, že 22. dubna
je celosvětově slaven Den Země.
Na toto datum nezapomněl ani
MěÚ Lysá nad Labem, odbor
životního prostředí, který připravil
tři doprovodné akce.

První z nich byla návštěva
Národní galerie v Praze s expozicí
malířství na téma „Krajina v čes-
kém umění 17. - 20. století“.
Zejména umění 17. - 19. století
velmi silně oslovilo účastníky

tohoto výletu, kteří při porovnání
této části s uměním 20. století
dospěli k závěru, že snaha po
novátorství, jež popírá vžité tradi-
ce, vede k nepochopení díla.
S tímto závěrem se nakonec může
setkat každý vnímavý pozorovatel
české krajiny. 

Po návštěvě Národní galerie
jsme využili pěkného počasí
a v oboře letohrádku Hvězda se
přesvědčili o nově nabytých zna-
lostech z výstavy, zejména v kom-
ponování krajiny průhledy na
architektonické dominanty.

V pořadí druhou akcí byla
návštěva pražské ZOO s nově
otevřeným pavilonem „Indonéská
džungle“. V příjemném prostředí
jsme si prohlédli nejen indonés-
kou džungli, ale i celou venkovní
plochu zahrady a počítali nové
přírůstky v jednotlivých výbězích,
včetně nejslavnějšího novorozen-
ce - gorily Moja (*13.12.2004).
Návštěvu Prahy jsme zakončili
v prostředí jedné z nejkrásnějších

barokních vil v Čechách -
Trojském zámku.

Nakonec jsme uspořádali spolu
s MěÚ Nymburk, odborem život-
ního prostředí a Polabským eko-
centrem Poděbrady terénní exkur-
zi pod názvem „Jaro na
Mydlovaru“. Z Lysé vyjelo po půl
druhé přes dvacet cyklistů.
U Hájovny v Kostomlatech se nás
nakonec sešlo kolem padesáti.
V krásném letním počasí jsme
prošli přírodní rezervaci Mydlo-
varský luh a pohovořili na téma
ochrany lužního lesa. Po příchodu
ke zříceninám Mydlovaru jsme
byli seznámeni s historií hrád-
ku i nedalekého královského
města Nymburk. Po ukončení
odpolední lehce poučné 
projížďky přírodou, které se
k mé velké radosti zúčastnilo
mnohem více lysáků, jsme se
s některými sešli na výborné
zmrzlině v Ostré.

Při zpětném hodnocení
výše uvedených akcí mohu

s klidem konstatovat, že jsme
zájemcům nabídli širokou paletu
nabídek a možnost strávit na Zemi
celkem tři pěkné dny. A nejen to,
v polostínu Mydlovarského luhu
jsme se zástupci Polabského eko-
centra dohodli pokračování výletu
na Mydlovar, které bychom od
příštího roku pojali i jako slavnos-
ti vítání ptačího zpěvu.

Těším se tedy s vámi na další
objevování krás Polabí nejen při
akcích pořádaných odborem
životního prostředí.

Za odbor ŽP,
Stanislav Svoboda

Zpětné ohlédnutí za Dnem Země 2005

KK Lysá nad Labem
pořádá 11. 6. 2005

v rámci Dne otevřených dveří

neoficiální závody agility

SSUUPPEERRPPEESS
a zve všechny příznivce psích sportů

na kynologické cvičiště Lysá nad Labem

Program závodu:
8.00 - 9.00 hodin Prezence
9.00 - 10.00 hodin Agility začátečníků
10.00 - 11.00 hodin Agility baby
11.00 - 13.00 hodin Atletický dvojboj (prezence končí

v 10.45 hod)
13.00 - 14.00 hodin Agility závodníků
14.00 - 15.00 hodin Pes sympatie (prezence končí 

ve 13.45 hod)
16.00 hodin Vyhlášení výsledků

Během dne proběhnou ukázky poslušnosti a tance se psem
Občerstvení: zajištěno na cvičáku

Podrobnější informace na tel. 602 851 510
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r á m o v á n í
p a s p a r t o v á n í

a n t i k v a r i á t

Nově otevřeno, srdečně Vás zveme!

Úterý 9,15 - 11,30, 12,30 - 17,30
Středa 9,15 - 11,30, 12,30 - 17,00

Čtvr tek 9,15 - 11,30, 12,30 - 17,00
Pátek 9,15 - 11,30, 12,30 - 17,00

Sobota 9,00 - 11,00

Husovo náměstí 25, 
Lysá nad Labem

Tel.: 603 483 245, 605 416 352
e-mail: k.voctarova@seznam.cz

CHCETE OPRAVDU
ZHUBNOUT?

www.hubnete.cz/plan

Tel.: 606 792 695

Zástupy dětských lékařů po ordinačních
hodinách 

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Červen 2005

MUDr. Čerňanská
Okrsek 87, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 055, mobil: 602 830 242

MUDr. Chocholová
Okružní 1516, Lysá nad Labem, tel.: 325 553 751, mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová
Dukelská 351, Milovice, tel.: 325 577 274 - záznamník,

mobil: 607 746 211
ordinace: Spojovací 559, Mladá, Milovice,

tel.: 325 575 640 - záznamník 
ve všední den od 17.00 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

Pá 3.6. MUDr. Chocholová

So 4.6. MUDr. Pokorná

Ne 5.6. MUDr. Čerňanská

Po 6.6. MUDr. Čerňanská

Út 7.6. MUDr. Matasová

St 8.6. MUDr. Chocholová

Čt 9.6. MUDr. Pokorná

Pá 10.6. MUDr. Čerňanská

So 11.6. MUDr. Čerňanská

Ne 12..6. MUDr. Matasová

Po 13.6. MUDr. Čerňanská

Út 14.6. MUDr. Matasová

St 15.6. MUDr. Chocholová

Čt 16.6. MUDr. Pokorná

Pá 17.6. MUDr. Matasová

So 18.6. MUDr. Matasová

Ne 19.6. MUDr. Pokorná

Po 20.6. MUDr. Čerňanská

Út 21.6. MUDr. Matasová

St 22.6. MUDr. Chocholová

Čt 23.6. MUDr. Pokorná

Pá 24.6. MUDr. Pokorná

So 25.6. MUDr. Chocholová

Ne 26.6. MUDr. Chocholová

Po 27.6. MUDr. Čerňanská

Út 28.6. MUDr. Matasová

St 29.6. MUDr. Chocholová

Čt 30.6. MUDr. Pokorná

Pá 1.7. MUDr. Chocholová

So 2.7. MUDr. Čerňanská

Ne 3.7. MUDr. Čerňanská

Po 4.7. MUDr. Čerňanská

Skončil 6. ročník této soutěže, ale
přesto ještě můžete některé práce seni-
orů z Klubu důchodců Litol, paní
Skálové Dany z Lysé nad Labem a paní
Koštířové Aleny z Byšiček zhlédnout
v Městské knihovně v Lysé nad
Labem. Zde budou vystaveny do polo-
viny června. 

Je čas ke zhodnocení akce, odpově-
dět si na otázky: V čem je její přínos
a zda má význam do budoucna pokra-
čovat v této činnosti ? 

Ve dnech 21. - 24. 4. 2005 na
Výstavišti v Lysé nad Labem se usku-
tečnila výstava Senior - Handicap:
aktivní život, jejíž součástí byla i naše
výstava ručních prací seniorů. 

V letošním roce jste si mohli pro-
hlédnout 2500 ručních prací, které
vytvořilo 440 seniorů z celého
Středočeského kraje, což je o 400 prací
a 30 vystavovatelů více než v loňském
roce. Z celkového počtu účastníků sou-
těže bylo 34 % nad 80 a 90 let.
Nejstarším účastníkem byl pan Václav
Kuchař z Domova důchodců v Rožďa-
lovicích ve věku 96 let.

Devítičlenná porota ocenila celkem
45 prací seniorů ve čtyřech kategori-
ích. Výsledky byly vyhlášeny v pátek
22. dubna na slavnostním odpoledni,
které se vždy těší velké oblibě a účasti.
Na letošním odpoledni bylo přítomno
cca 650 lidí. Návštěva výstaviště jim
bývá odměnou a motivací do další čin-
nosti. Je již tradicí, že věcnou upomín-
ku dostane každý účastník soutěže. 

Pro zajímavost uvádím několik
údajů o jednotlivých kategoriích
a jména oceněných účastníků z našeho
regionu:
Pečovatelská služba - 14 organizací,
140 účastníků, 987 prací 
- oceněné práce: p. Dvořákové
Jaroslavy z Milovic - malované obráz-
ky, p. Dědkové Anny z Kněžic - vyší-
vaný obraz motýlů. 
Domovy důchodců - reprezentovalo
21 organizací, 202 účastníků, 680 prací 
- ocenění získal pan Veselý František
z DD Rožďalovice, Diakonie Libice za
kolektivní práci. 
Kluby důchodců - v této kategorii
bylo společně hodnoceno 20 jednotliv-
ců a 12 klubů důchodců. Celkem 82
seniorů a 720 prací 
- oceněny: KD Litol, Lysá nad Labem,
p. Hošicová Anna - háčkovaná posta-
vička včelky Máji, p. Procházková
Antonie - secesní dečka, p. Káninská
Eva, Poděbrady - výšivka motýlů,
p. Kolínská Pavla, Kounice - růže ze
sušených jablek,
Hobby kategorie - účastníků 8 vysta-
vovalo 110 prací
- oceněny: p. Skálová Dana Lysá nad
Labem, p. Mates Josef Hořice
v Podkrkonoší, rodák z Lysé nad
Labem, p. Burdová Zdenka ze Semic,
p. Kotašková Marie Branice a další. 

Byla to skvostná přehlídka umu,
šikovnosti a dovednosti našich seniorů,
což potvrzují zápisy návštěvníků
výstavy v naší kronice - cituji „Ani se
té kráse nechce věřit, moc mě to
povzbudilo, že v lidech je tolik krásy
a nadání“. „Opět se potvrzuje, že
máme zlaté české ručičky, děkuji za
krásné odpoledne.“

Každý z 9000 návštěvníků zde
mohl najít svou oblíbenou výtvarnou
techniku, například vyšívání, malová-
ní, paličkování či řezbářské práce.
Novinkou a zajímavým zpestřením
byly ukázky lidové tvorby -
Krosenkování (pletení na rámu), které
předváděla p. Čechová Danuše
z Čáslavi, intarzie (vykládané obrazy
ze dřeva) představil p. Točík Alois
z Loukonos., s paličkováním krajky
nás seznámily p. Klusoňová Karla
z Hradčan a p. Weisnerová Miroslava
z Tupadel u Čáslavi, techniku drátko-
vání ukázala p. Šťastná Jaroslava ze
Sojovic. Ukázky se těšily velkému
zájmu návštěvníků všech věkových
kategorií. Děti byly nadšené z velké
vyřezávané ryby, dětského pokojíčku
nebo pohádkových postaviček.
Překrásné byly háčkované svatební
šaty s doplňky a šaty pro družičku,
které babička vytvořila na přání své
vnučky pro její svatební den. 

Každý z nás by si určitě vybral
vkusné doplňky do bytu od ubrusů,
deček, po zajímavé nápady z přírod-
ních materiálů. Vystihuje to zápis
z kroniky „Lahodné pro oko, hřejivé
u srdíčka.“ U některých obrazů člověk
z dálky nepoznal, zda jsou malované
štětcem nebo jehlou. Nejen já jsem
obdivovala obrázky s tématikou
A. Muchy od p. Rákosníkové Aleny
z Litole. Cituji opět kroniku a souhla-
sím „Je to nádhera. Před každým
z tvůrců klobouk dolů.“ Návštěvníky
výstavy zaujaly milé obrázky dětí na
téma „Moje babička, můj dědeček“,
které vytvořily děti ze ZŠ Milovice, ZŠ
Komenského, ZUŠ Lysá nad Labem
a ZUŠ Nymburk. Děkujeme dětem
i jejich pedagogům.

Výstavišti v Lysé nad Labem děku-
ji za vstřícnost a spolupráci panu
Řehounkovi za propagaci celé akce.
Poděkování patří všem, bez jejichž
podpory bychom se neobešli - Krajský
úřad Středočeského kraje, MěÚ Lysá
nad Labem, MěÚ Nymburk, OÚ
Kounice, Poděbradka a.s., Botanicus
Ostrá a další. 

Velký kus práce odvedli nad rámec
svých pracovních povinností kromě
pracovníků z Lysé nad Labem i pra-
covníci středisek Poděbrady, Nymburk
i Městec Králové. Poděkování patří
aranžerce p. Jakubálové Janě z Lysé
nad Labem, která se svým týmem dala
celé výstavě umělecký výraz. Na každé
akci se i něco nechtěně nepovede. Za
to se omlouváme a vítáme připomínky
a nápady, aby ten příští 7. ročník sou-
těže v roce 2006 byl ještě úspěšnější. 

Největší poděkování však patří
seniorům za inspiraci a nápady, jak
nakládat s volným časem, jak se rado-
vat ze života a překonávat překážky,
které život často přináší. 

Opět doplním citátem z kroniky:
„I stáří dovede potěšit. A jak moc!“

Přeji všem pevné zdraví a těším se
na další setkání s Vámi.

Za organizátory soutěže
Součková Věra,

Centrum sociálních 
a zdravotních služeb

Šikovné ruce našich seniorů
pro radost a potěšení
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„Náměstíčko“ - ale co s ním...?
I letos se v Lysé na Husově

náměstí bude konat pouť. Tímto
článkem bych chtěl vyvolat malé
zamyšlení spoluobčanů, ale hlav-
ně radních našeho města, nad
některými problémy, jež toto při-
náší. Každý rok jsem kritizoval
zajištění těchto akcí, zatím bez
úspěchu! Zajištění přípojky elekt-
řiny se děje tak, že se silovým
kabelem chytí (načerno) ve skříni
nejbližšího domu. Tím pak ve
zmíněném domě dochází ke znač-
nému skokovému kolísání napětí.
Každý rozjezd, zastavování, sráž-
ky autíček na autodromu, to vše
vyvolá značné změny v síti. Co
tomu řekne žárovka? Bliká, co
tomu ale řeknou jiné spotřebiče,
zejména elektronika...? Přitom by
stačilo tak málo: postavit rozvod-
nou skříňku (tak jak je to na kaž-
dém staveništi), samozřejmě
i s elektroměrem, aby se dalo sta-
novit množství odebrané energie,
a to pak následně vyinkasovat.
V současnosti se musí spolehnout
na to, že odběr je tak, jak to nahlá-
sí majitel atrakce, a snad i zaplatí.
Hlášeno na rozvodných závodech
STE, byl jsem poslán na MěÚ...

Další problém: Po dobu konání
těchto akcí se náměstí změní na
autocamping. Jistě - někde musí
bydlet, ale také se někde musí
mýt, prát... To by nebyl problém.
Problém je v tom, že na celém
náměstí není jediný kanál. Nebyl
dříve vybudován a ani při rekon-
strukci dolní ulice si na to nikdo
nevzpomněl. Tudíž, vše co teče,
teče po celém náměstí až do dolní
částí. Zde se zastaví až o obrubu
chodníku, a pak si může vybrat
jeden ze dvou kanálů.
Mimochodem od doby zprovozně-
ní nevím zda byly čištěné, ale jsou

až nahoru zaplněné pískem.
Jenomže neteče pouze deštíček.
U karavanů se občas otevřou
dveře a vychrstne se i něco jiného.
Je pravda, že ne všichni, Ti sluš-
nější mají pod karavanem hadici,
která toto odvede dva nebo tři
metry do blízkého záhonku. Jenže
pak volně vytéká na vozovku.
Jednou je to bílá voda od praní,
podruhé žlutá od něčeho jiného...
Barvu kapalin nemusíte prohlížet
a zkoumat - napoví Vám nos
a o původu pak není pochyb.
Jelikož vše teče dolů přes silnici,
projíždějící auta to roznesou po
celé ulici. Chodci si pak na pod-
rážkách své obuvi také něco odne-
sou. Pak se všichni v přilehlých
obchodech diví, že vůně nového
papíru, lepidel, čerstvého pečiva,
pracích prášků nebo kosmetiky je
něčím přehlušena. A nové oděvy,
hodinky, dokonce i to zlato, stříb-
ro je jaksi cítit... Zákazníci občas
utrousí poznámku, že v té prodej-
ně to smrdí jako ve chlévě...
Během poslední pouti jsem to
nahlásil na oddělení Městské poli-
cie. Vyslechli, podivili se, zapsali,
udělali fotodokumentaci - předali
k vyřízení a... a NIC. Představte si
v Praze na Václavském náměstí
autokemp, splašková voda tekoucí
od muzea potůčky dolů až na
Můstek?

Pouť odjela a nikoho nenapadlo
náměstí vydezinfikovat, nebo
aspoň vystříkat hadicí! Ještě že
větříček vše zametl a že bylo deš-
tivo. Tak se to tak nějak asi do
měsíce postupně samo vyčistilo.
Naposled, když zde byl cirkus
i s početným zvěřincem (a že tako-
vý hroch udělá ještě větši loužičku
než dítě nebo dospělák), vypravil
jsem se se stížností na MěÚ. Tam

se jaksi nemohli dohodnout, pod
koho že cirkus spadá (školství,
kultura, životní prostředí, správa
majetku...?), a tak jsem skončil
u pana starosty. Po malé procházce
se pan Houštecký přesvědčil na
vlastní nos a podrážky... Nutno
říct, že okamžitě bylo vše naprave-
no. Slovo starosta - je od slova sta-
rati se, ale myslím si, že by měl
řešit jiné záležitosti. Toto by měli
řešit jiní úředníci jaksi samostatně.
Je ale možné, že v době pouti asi
na náměstí nebyli... a ani měsíc po
tom také ne. Nevadí, přijede zase
pouť...

Ještě jedna připomínka k naše-
mu náměstíčku. Jaký byl záměr
s využitím? Ve spodní části bylo
nakresleno několik obdélníčků
k parkování osobních aut. Jistě
dobrý nápad, ale míst není nikdy
dost. Navíc při výjezdu zůstalo
staré značení na vozovce a přes
něj překreslené nové. Pak se řidiči
se strážníky dohadují, která čára
vlastně platí a která ne! Nyní,
když tam někdo zaparkuje, je
pokutován. Asi to při kolaudaci
nikomu nevadilo?!

Co bude v další části plochy?
Park? (Máme vedle před poštou),
nebo je jiný návrh? Zatím prázd-
no. Když tam řidič zaparkuje, má
Městská policie příkaz toto poku-
tovat jako přestupek. Proč ? Každé
město využívá plochy k parková-
ní. Motorismu se pokutami nelze
ubránit. Měli by si všichni uvědo-
mit, že naopak. Tím, že bude kde
zaparkovat, sníží se zbytečné
popojíždění po obci a hledání
místa k parkování. Zejména
v pondělí a ve středu se ta „naše
hezká vesnička středisková“ mění.
Přijíždějí lidé z okolí vyřizovat na
úřad vše potřebné. Před budovou

MěÚ ani za ní parkovat nelze
(pouze pro vyvolené). A co takhle
v pátek nebo v sobotu, kdy přijíž-
dějí na nákupy chalupáři a chata-
ři? O náměstí jsem se již zmiňo-
val. Proč nelze parkování povolit
i na další ploše náměstí? Případně
by se zde dalo pořídit několik pra-
covních míst, (hlídané parkoviš-
tě), které by si na sebe i vydělalo.
Všude jinde se platí 40,- až 60,-
Kč / hod., nebo oblíbená 100,- / 5

minut nebo 5 hodin. Stačila by
i desetikačka, než jezdit sem a tam
a hledat, kde se udělá mezera
k zaparkování. Pár odposlechnu-
tých vět motoristů, kteří zaplatili
pokutu: ,,Jeden den zde parkuji
a dnes na tom samém místě platím
pokutu“ - „Kašli na ně, nakoupí-
me si na Čerňáku“. Myslíte si, že
po tomto opět do Lysé rádi přije-
dou?!

Je potřeba si uvědomit, že město
žije tím, že lidé přijdou, ale hlavně
dnes přijedou a mají kde zaparko-
vat! Zajdou na úřad, vyřídí záleži-
tosti, nakoupí to či ono, nebo se jen
tak podívají po obchodech, co by je
potěšilo. Posedí si u kafíčka, nebo
oběda či večeře, zajdou do kina...
Rádi se sem opět vrátí. Pokud zde
vše vyřídí a seženou, poradí to
svým známým a bude spokojenost
na všech stranách.

Případně druhá varianta: záka-
zy, pokuty, odliv jinam, kde to
bude příjemnější. Zákazníci raději
nakoupí jinde. Zůstanou pouze
špinavé a rozbité výlohy opuště-
ných obchodů, které obchodníci
neudrželi při životě klesajícími
tržbami...

Kterou variantu si vybereme?
CO VY NA TO?

Jiří Zub, Lysá nad Labem
květen 2005

Dovoluji si napsat pár řádek na
upřesnění faktů k výše uvedenému
příspěvku. 

Ano, každoročně se v našem
městě koná v červnu Svatojánská
pouť, a to k velké radosti dětí
všech věkových kategorií. Koná se
na Husově náměstí především
z toho důvodu, že jiný vhodný pro-
stor bohužel v Lysé není. Přesto
musím říci, že jsem rozhodně radě-
ji pro pořádání jakýchkoli kultur-
ních akcí zde (a uvítala bych jich
více než jednou do roka), než par-
kování na celé ploše náměstí, jak
navrhuje p. Zub. 

Za každou atrakci a doprovod-
né vozidlo je vyměřen poplatek dle
Vyhlášky města Lysá n. L. o míst-

ních poplatcích, což představuje
příjem města ve výši téměř
20.000,- Kč.

Žádost provozovatele pouťo-
vých atrakcí p. Tříšky schvaluje
každoročně rada města, a to za
dodržení následujících podmínek:
- provoz zařízení je časově ome-

zen od 9 do 22 hod (od 20 hod
je povolena pouze tichá hudba
na ploše autodromu)

- příkon el. proudu provozovatel
projedná s příslušným majite-
lem objektu (osobně jsem si
ověřila, že připojení na základě
řádné objednávky provádí STE
Kolín)

- mateřským školkám z Lysé je
umožněn volný vstup na atrak-

ce v dopoledních hodinách 
- vyhrazený prostor provozovatel

atrakcí udržuje v čistotě a po
skončení hostování jej uvede do
původního stavu (pro zajištění
dodržení tohoto bodu je skládá-
na kauce provozovatelem ve
výši 10.000,- Kč, která je vráce-
na po kontrole a převzetí
náměstí - kontrolu provádí
zástupce odboru kultury spolu
s velitelem MěP ihned po vykli-
zení).
Zaměstnanci provozovatele

atrakcí používají chemická WC,
odpadní voda (od mytí a pračky) je
svedena hadicí do kanálu.

Pravdou je, že v loňském roce
jednou došlo k vypuštění mimo

kanál, což bylo na MěP p. Zubem
nahlášeno, avšak dle informace
p. Přibyla, velitele MěP, druhý den
pršelo a voda byla spláchnuta do
kanálu, takže již nebylo co řešit.

Také v letošním roce budeme
denně náměstí kontrolovat, aby
bylo udržováno v čistotě.

Budeme usilovat o to, aby větši-
na doprovodných vozidel parkova-
la v areálu bývalé Fruty a nebloko-
vala tak parkovací místa okolo
náměstí.

Rádi bychom, aby Svatojánská
pouť probíhala vždy nejen ke spo-
kojenosti dětí, ale i obyvatel a pro-
vozovatelů obchodů v blízkosti
Husova náměstí.

Alena Frankeová, odbor kultury

POUŤ   . . . POUŤ   . . . POUŤ
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Dne 16. 5. 2005 v 15.00 hod.
byl za účasti firmy Lavet, zástupců
města a Městské policie představen
veřejnosti mobilní radar, který má
Městská policie od tohoto dne na
jeden měsíc zapůjčen. Předvedení
radaru se zúčastnili převážně
zástupci okolních obcí, kteří proje-
vili o měření rychlosti zájem. Z řad
veřejnosti o představení radaru pří-
liš velký zájem nebyl. Při předve-
dení radaru bylo nejprve řečeno na
jakém principu a jak radar měří,
poté bylo přistoupeno i k praktické
ukázce v ulici Jedličkově. Mobilní
radar firmy Lavet pracuje na prin-
cipu laserového měření nikoliv
mikrovlnného. Z tohoto důvodu je

nezachytitelný drtivou většinou
antiradarů. Další výhodou je i to,
že pracuje i na velmi krátké vzdá-
lenosti. Ve spojení s kvalitním digi-
tálním fotoaparátem, který je vyba-
ven polarizačním filtrem pro odstí-
nění odlesku předního skla a pří-
padně i teleobjektivem, je velmi
účinným nástrojem proti neukáz-
něným řidičům. První praktické
poznatky ze zhotovených snímků
jsou jednoznačně pozitivní. Na
výsledných snímcích jsou uvedeny
veškeré důležité údaje: místo
měření, vzdálenost, na kterou bylo
měřeno, směr jízdy, rychlostní
limit, datum, čas a hlavně rychlost
vozidla v době měření. Díky pola-

rizačnímu filtru lze z fotografie
identifikovat i řidiče vozidla, což
jednoznačně přispívá k dokazování
přestupku.

První oficiální měření proběhlo
v ulici Družstevní dne 18. 5. 2005.
Přestože většina řidičů hlídku zare-
gistrovala, nebo na ni byla upozor-
něna ostatními řidiči, našlo se
několik vozidel, která povolenou
rychlost překročila i o 30 km/h.
V praxi to pak funguje tak, že
výsledné snímky měření, kdy bylo
zjištěno překročení rychlosti,
budou postoupeny odboru dopravy,
který snímky doplní dle registrační
značky údaji z registru vozidel.
Poté bude vlastník vozidla vyzván

k podání vysvětlení. Pokud se
vyzvaná osoba nedostaví, může mu
být uložena pořádková pokuta do
výše 1000,- Kč a může být předve-
den k vysvětlení Policií ČR. Pokud
se dostaví, bude buď ztotožněn
s řidičem vozidla na snímku, nebo
bude vyzván, aby do protokolu
uvedl, kdo vozidlo v danou dobu
řídil. To se bude týkat většinou
firem, které vozidla zapůjčují
zaměstnancům. Po prokázání pře-
stupku, může být uložena pokuta
až do výše 3000,- Kč. V současné
době již z odboru dopravy odchá-
zejí první předvolánky.

Tomáš Březina - vedoucí
odboru dopravy MěÚ Lysá n. L.

Lysá nad Labem má zapůjčený radar - měření rychlosti aut

Sto let od objevení minerálního pramene v Poděbradech
Lázeňské město Poděbrady letos

slaví sto let od objevení minerální-
ho pramene. Z toho důvodu město
Poděbrady nazvalo rok 2005 rokem
„Minerálního pramene“ aneb
zázrak léčivé vody. Významné
výročí připomenou velkolepé
oslavy, které jsou připraveny na
sobotu 25. června 2005 a rovněž
tématická výstava v Polabském
muzeu v Poděbradech. 

Pokud se krátce podíváme do
historie, zjistíme, že Poděbrady
v minulosti trpěly nedostatkem
kvalitní pitné vody. Tehdejší majitel
poděbradského velkostatku, kníže
Filip A. Hohenlohe, se rozhodl
investovat do provedení průzkum-
ných prací za účelem získání vydat-
ného zdroje pitné vody nejen pro
zámek, ale i pro celé město
Poděbrady. V roce 1904 se začalo

vrtat ve vnitřním zámeckém dvoře.
Zde původně ve 20 metrech hloub-
ky byl předpovězen mocný proud
vody. V červenci 1905 vytryskl
teprve z hloubky 96 metrů mohutný
pramen vody. K velikému překva-
pení bylo zjištěno, že se nejedná
o očekávanou tvrdou pitnou vodu,
ale o šumivou minerální vodu.
Objev prvního a následně dalších
minerálních pramenů odstartoval
nevídaný rozvoj města. 

Dne 25. června 2005 proběhnou
v Poděbradech celodenní oslavy
objevení minerálního pramene
s bohatým programem pro různé
věkové kategorie a lázeňské město
Poděbrady se tak pomyslně navrátí
do roku 1905. Hlavním pořadate-
lem oslav je Poděbradka, a.s. Město
Poděbrady a některé další subjekty
se na akci finančně a částečně orga-

nizačně podílí. V průběhu dne se
budou účastníci setkávat např.
s prodavači štěstíček, flašinetářem
s opicí, s dobovým fotografem či
s cyklistou na vysokém kole. Bo-
hatý program bude situován do
třech základních míst - na zámek,
na Jiřího náměstí a na kolonádu.
Celý den bude diváky provázet
moderátor Leoš Mareš. V 9 hodin
zahájí program na lázeňské koloná-
dě hudební skupina pro děti
Lentilkiss. Na ni naváže show pro
děti Miloše Nesvadby a Jana Susy.
Odpoledne vystoupí sestry Havel-
kovy, Rock Roll Band Marcela
Woodmana a The BackWards. Na
zámku program začne ve 12 hodin.
Diváci se mohou těšit na herecké
vystoupení „Objevení pramene“ či
na ukázku proutkaření. Na Jiřího
náměstí bude situováno hlavní pó-

dium, na kterém ve večerních hodi-
nách vystoupí skupina Ready Kir-
ken a skupina Chinaski. Nebudou
chybět ani proslovy pořadatelů
a představelů města. Na závěr celé-
ho dne je připravena působivá svě-
telná show „Pramen Poděbradka“. 

Oslavy vhodně doplní tématická
výstava v Polabském muzeu 
v Poděbradech (Palackého ulice,
čp. 68), která návštěvníkům připo-
mene okolnosti objevení minerální-
ho pramene a počátky poděbrad-
ského lázeňství. Zajímavé doku-
menty a exponáty budou k vidění
od neděle 19. června do neděle 
17. července 2005 v otevírací době
(pondělí až neděle 9:00 - 17:00
hodin). Dospělí návštěvníci zaplatí
vstupné ve výši 20 Kč, děti od 6 let
a důchodci 15 Kč.  

Ing. Eva Plchová

Konečně! Je konec nechutným
a sobeckým hádkám a stavba
obchvatu má zelenou. Lysá si
obchvat zaslouží, proč, to nám poví
malá historie.

Za první republiky byla Lysá
město, ve kterém převládala země-
dělská výroba. Ještě nebyly trakto-
ry a zemědělci po městě na svá pole
jezdili s různými povozy. Ti větší
měli koně, ti menší jezdili s pota-
hem volským a také krávy svým
pánům sloužily. Aut v Lysé bylo
poměrně málo a přesto zde bylo
v činnosti osm benzínových čerpa-
del s ruční obsluhou. Do Prahy se
jezdilo přes Starou Boleslav,
Brandýs a Kbely. V roce 1928 byl
postaven most přes Labe. Předtím
sloužil malý a velký přívoz. Silnice
za mostem byla stará okreska, a tak
se do Prahy i nadále jezdilo přes
Kbely. V Milovicích byla česká

posádka, a to přispělo k tomu, že
byla z Milovic postavena až do
Lysé pěkná dlážděná silnice. Vedla
k nádraží a do Litole. Doprava se
zvýšila, ale to byla proti dnešku
úplná selanka.

První nápor na zvýšenou dopra-
vu nastal v roce 1939, když nás
násilím obsadili němečtí okupanti.
Protože v Milovicích byla mnohati-
sícová posádka a Němci potřebova-
li z Milovic na Prahu a na jih rychlé
spojení, okamžitě přestavěli obyčej-
nou silnici za mostem na silnici
širokou. Ta vydržela do dnešní
podoby. Jezdila zde potom spousta
nákladních vozidel a tanků a tehdy,
hlavně v Litoli, bylo po spokojeném
životě. Nastal ruch, prach a smog.

Další nápor nastal v roce 1968
po obsazení Milovic Sovětskou
armádou. Posádka byla větší a měla
i větší nákladní vozy a tanky. Když

byl postaven nadjezd, přidala se
i auta českých dopravců a utrpení
obyvatel kolem celé trasy dostalo
další ránu. V době, kdy byla
v Milovicích sovětská posádka,
město trpělo i nadměrným rámu-
sem tryskáčů, které ve dne i v noci
lítaly těsně nad městem. Říkalo se,
že i děti v kočárkách nemohly spát.
Když velitele v Milovicích navští-
vila delegace z okolních vesnic
a stěžovali si, řekl jim velitel jedno-
duše, aby se odstěhovali. Ale bohu-
dík se odstěhovali oni. Poslední
zvýšení hluku a dopravy zesílilo do
dnešní kritické podoby po stavbě
nového mostu.

Lysá se stala průjezdem pro
všechna auta, a to průjezdem ze
severu na jih a opačně. Celý tento
průjezd trpí hlukem, prachem, smo-
gem a domy trpí otřesy, které tisíce
aut osobních, těžkých nákladních

a hlavně kamionů způsobují. Je
tedy samozřejmé, že obyvatelé
podél trasy protestují. Možná, že by
jim odpůrci obchvatu také nabídli,
aby se odstěhovali.

Když projedete z Lysé do severní
oblasti, vidíte, že už Benátky mají
kolem města dálnici, totéž Mladá
Boleslav, v Debři je obchvat, v Bělé
pod Bezdězem, v Doksech, v Be-
nešově nad Ploučnicí a v Novém
Boru také. Všechna města se snaží
ochránit klid svých obyvatel, ob-
chvat se staví už i v Nymburce
a Poděbradech. Všude v těchto měs-
tech panuje shoda a dobrá vůle ke
spolupráci, jen Lysá je popelkou.
Proč, to každý ví.

Když si po přečtení tohoto člán-
ku uvědomíte, co všechno má Lysá
za sebou, jistě souhlasíte, že si
obchvat Lysáci i Litoláci zaslouží.

-kol-

Lysá si obchvat zaslouží...
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Zklidňování dopravy - konečně!
Rád bych na tomto místě podě-

koval panu Tomáši Březinovi,
vedoucímu odboru dopravy našeho
městského úřadu za jeho článek
s názvem „Lysá nad Labem a zklid-
ňování dopravy“ v minulém čísle
Listů.

Konečně jasná řeč!
Pan Březina si určitě vzpomene

na můj již téměř rok starý příspěvek,
kdy jsem se ptal, kam a proč zmizel
betonový ostrůvek před Penny
Marketem. Ocenil jsem tenkrát
mimo jiné to, že si mne pan Březina
našel a osobně mi odpověděl na
moje otázky, vysvětlil celou proble-
matiku. Věřil jsem, že jeho vize bez-
pečnějšího města je správná a že se
začne realizovat. O tom, že tomu tak
bude a postupně už také je, mne pře-
svědčují nejen informace o novém
radaru pro měření rychlosti vozidel,
který bude používat naše Městská
policie, nejen již zmíněný znovuob-
novený betonový ostrůvek u přecho-
du pro chodce, ale hlavně příspěvek
pana Březiny v minulých Listech.

Je to snad první informace, týka-
jící se vnitroměstské dopravy,
z které na mne dýchla úplně nová
filozofie řešení této problematiky -
chodci a cyklisté musí mít ve městě
přednost před auty! 

Přeji městu, aby se mu dařily
všechny kroky vedoucí ke zpomale-
ní provozu aut na ulicích a ke zvý-

šení bezpečnosti lidí. Vždyť každý
řidič je také někdy chodcem nebo
cyklistou, a když ne on sám, pak
třeba jeho děti. Věřím, že názory
pana Březiny převáží nad názory
některých jiných aktivních občanů -
řidičů, kteří by zřejmě nejraději pro-
sadili zákaz přecházení ulic, jízdy
na kole, vysazování stromů, které
„brání řidičům ve výhledu“, apod.

Zpomalování automobilové
dopravy v Lysé podle evropského
trendu, jak je v uvedeném článku
popsáno, spolu se silničním obchva-
tem města snad vrátí Lysou zase
lidem.

Vím, že všechna potřebná opatře-
ní nejsou v kompetenci města. To je
musí mnohdy prosazovat na kraji
apod., přesto závěrem jedno dopo-
ručení pro další správné aktivity:
v Lysé, a Litoli zvlášť, je ještě
mnoho přechodů pro chodce, které
nejsou řádně označeny dopravní
značkou. Spolu s prakticky nulovým
vodorovným značením v místě pře-
chodu se tak paradoxně pro chodce
stávají méně bezpečným místem pro
přecházení než jakékoli jiné místo
na komunikaci. Reflexní orámování
dopravních značek upozorňujících
na přechod tak, jak to už je leckde
vidět, by těmto dosud spíše „skry-
tým“ přechodům a jejich uživatelům
prospělo a slušelo!

Roman Fiala, Litol

Poděkování
V dnešní neutěšené situaci

v naší společnosti, kdy si téměř
každý na něco stěžuje, přichá-
zím naopak s velkým poděková-
ním a pochvalou soukromé
firmě ve Vašem městě. Myslím,
že je dobře, když rada města
a zastupitelstvo, případně veřej-
nost budou informováni a vzor-
ných službách pohřební služby
Lysá nad Labem, jejímž majite-
lem je pan Pšenička. Tato firma
má velmi dobré renomé v pově-
domí veřejnosti, což určitě při-
spívá také k reprezentaci města
Lysá nad Labem.

V situaci, kdy se loučíte
s blízkým člověkem, velice zále-

ží na profesionálním a hlavně
lidském přístupu k rodině pozů-
stalých. S tím vším, včetně neví-
dané vstřícnosti, jsme se setkali,
když jsme tuto smutnou záleži-
tost (na doporučení známých)
zadali firmě pana Pšeničky. 

Snad jednou budou všichni
soukromí podnikatelé poskyto-
vat služby na nejvyšší úrovni
k naprosté spokojenosti zákaz-
níků, podobně jako tato firma
při zajištění pohřbu paní Marie
Lacinové z Hrubého Jeseníku.

Alena Koníčková,
Oskořínek

(přesná adresa v redakci)

Podobné dotazy v poslední
době pravidelné slýchají členo-
vé výboru MO Českého rybář-
ského svazu v Lysé nad Labem
od četných místních milovníků
rybolovu. Výbor MO ČRS chce
proto prostřednictvím Listů
informoval občany o současném
vývoji situace.

Jsme si dobře vědomi velmi
dobrých podmínek, které nabízí
lokalita a vodní plocha pískovny
na okraji Litole u hřiště. Již delší
dobu usilujeme o to, aby zde
mohl být po vyklizení těžební
techniky vyhlášen řádný rybář-
ský revír s uplatněním výkonu
rybářského práva (sportovní
rybolov, vysazováni a chov ryb)
podle zákona č. 99 /2004 Sb.

Vzhledem k tomu, že se
v těsné blízkosti pískovny
nachází původní areál
Mysliveckého sdružení Černava
s odchovnou drobné zvěře,
vyzval výbor MO ČRS
Myslivecké sdružení Černava
k jednaní. Mezi rybáři a mysliv-
ci došlo k dohodě a dopisem
Městské radě v Lysé nad Labem
ze dne 18. 10. 2004 jsme společ-
ně zažádali o dlouhodobý pro-
nájem či koupi vodní plochy
a pobřežních pozemků od
města. Místní myslivecké sdru-
žení si kromě výkonu práva
myslivosti klade společně
s rybáři za cíl především ochra-

nu přírody v dané lokalitě
s vytvořením významného kra-
jinného prvku. S ohledem na
výhodnou polohu a dostupnost
vodní plochy v bezprostřední
blízkostí města by mohl být
budoucí rybářský revír v této
lokalitě velmi využívaný nejen
staršími a handicapovanými
vyznavači rybářství, ale i dětmi
a mládeží, pro které by se výraz-
ně rozšířila možnost smyslupl-
ného využívání volného času.
Členská základna dětí a mládeže
MO ČRS dnes čítá 171 členů.
Nezanedbatelný je i fakt, že
Základní škola v Litoli se mimo
jiné věnuje již téměř deset let
přípravě mladých rybářů a pís-
kovna by byla pro rozvoj této
činností ideální.

Samozřejmé je pravděpodob-
né, že se mohou vyskytnout
zájemci, kteří budou chtít tuto
lokalitu získat pro soukromé
rybářské komerční účely (jedno-
denní povolenky na podobných
vodách stojí 1 000 Kč i více jako
např. na vodní ploše Malvíny
u Toušeně). Věříme však, že
rada města v Lysé nad Labem
podpoří naši společnou snahu
o nekomerční využití této vodní
plochy nejen v zájmu obou spol-
ků, ale především širokého
spektra občanů našeho města.

MO ČRS 
v Lysé nad Labem

Kdy budeme chodit na ryby
na vytěženou pískovnu do
Litole? Děláte pro to něco?

Pozvracené a pomočené stěny,
počmárané a rozryté hloupými
a vulgárními nápisy, pokopané
a znečištěné podrážkami bot, to je
vizitka našeho města v drážním
podchodu na litolské straně.

Páni zastupitelé, jděte se tam
podívat, ať vidíte, jak kulturní máme
mládež. Výrazová úroveň jasně doka-
zuje, že se jedná o autorství pubertál-
ních a adolescentních jedinců.

Jak jsme si ty mladé lidi vycho-
vali? Vina je i na nás. A není to jedi-
ný kaz na kráse našeho města.
Počmárané fasády domů, poničené
tabule cyklostezky, hromady odpad-
ků, ulice poseté nedopalky cigaret
a různými zbytky papírů, tím vším
zkrášlují někteří kazisvěti naše
město.

Chyba je zřejmě ve výchově
v rodinách, ve školách a některých
sdělovacích prostředcích. Vinu
nesou i mnozí zákonodárci. Ne-
mohu tvrdit, že dříve byla mládež
jiná. Jisté však je, že více dbala na
pořádek a dodržovala pravidla sluš-
ného chování. Musela. Kdo nebyl
ochoten podřídit se uznávaným pra-
vidlům, byl potrestán, a to citelně.

Bohužel, dnešní ochrana lidských
práv to nedovoluje. Je to škoda.
Bylo to velmi účinné!

Co tedy může učinit město? Musí
trestat prostředky, které jsou dnes
povoleny. Máme přece Městskou
policii, přestupkovou komisi a obec-
ně závazné vyhlášky. Využívejme
vše plně a důsledně! Zaveďme již
konečně kamerový systém. V pod-
chodu stačí jedna otočná kamera.
Dokáže identifikovat pachatele. Pak
už stačí jen nekompromisně vymá-
hat náhradu škod.

Na očištění poničených stěn pod-
chodu nebude stačit hadr a voda.
Uvedení do slušného stavu bude stát
pěknou hromádku tisícovek.
Pochybuji, že z toho budou rodiče
usvědčených viníků nadšeni. I škola
bude mít podklad pro sníženou
známku z chování. Za pokus by také
stálo, nechat provinilcům poškozené
omítky seškrábat, aby si uvědomili
hodnotu vložené práce. 

Nevšímavost a tolerance k po-
dobným nešvarům naší mládeže se
nám může v budoucnu vymstít.

Václav Mrkvička,
Občanské družení Lyský region

Co mě trápí



15

6/2005 LISTY města Lysé nad Labem INFORMACE

Motto: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem!“

Výuka jazyků, Masarykova ulice 299, 289 22 Lysá n.L.
(u nádraží vedle prodejny potravin)

ANGLIČTINA - NĚMČINA - RUŠTINA -
ČEŠTINA - FRANCOUZŠTINA - ITALŠTINA

jazykové kurzy * překladatelsko - tlumočnický servis

Nabízíme:

● standardní a intenzivní kurzy pro začátečníky i pokročilé - pro
děti (doučovací a rozšiřující) i dospělé 

● příprava ke státním a mezinárodním zkouškám 
● firemní, dětské a víkendové kurzy
● výuka v malých skupinách s kvalifikovanými lektory
● konverzace s rodilými mluvčími
● čeština pro cizince 

Začátek výuky: 1. září 2005!

Bližší informace:
AJ- kont. osoba: Mgr.Petr Otradovský, tel.: 325 551 498

e-mail: p.otradovsky@seznam.cz
NJ, RJ, FJ, IJ a ČJ pro cizince - kont. osoba:

PhDr. Dana Papáčková, tel.: 325 551 882, 602 620 151
e-mail: d.papackova@seznam.cz

Cena kurzu: předškoláci: 40,- Kč/hod, žáci a studenti 
60,- Kč/hod, dospělí 80,- Kč/hod.

Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

Přihlášky k vyzvednutí a odevzdání v prodejně prádla 
proti poliklinice, v knihkupectví „Cesta“ 

u Plusu nebo přímo v jazykové škole.

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

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

dobně utekl majiteli

Německý ovčák - delší srst č. 12
- pes, 7 let, barva černošedá, přá-

telský a klidný pes

Vlčák č. 13
- fena, 4 roky, barva vlkošedá,

vhodná do klidného prostředí

Kříženec - špic č. 14
- fena, 5 let, vhodná do klidného

prostředí

Kříženec č. 25
- fena, 6 let, barva černá, hodná,

vhodná do klidného prostředí

Pudl č. 30
- fena, 4 roky, barva bílá, klidné

povahy, vhodný do bytu

Německý ovčák č. 32
- pes, 1 rok, černý s pálením, tem-

peramentní, vhodný na hlídání

Kříženec špice s pudlem č. 33
- fena, 3 roky, barva černá, vhod-

ný do rodiny s dětmi

Kříženec č. 34
- fena, 6 let, barva černá se znaky,

klidné prostředí, na zahradu, ke
starším lidem

Kříženec labradora s dobrma-
nem č. 35
- fena, 1,5 roku, barva černá, tem-

peramentní, vhodný na zahradu

Kříženec č. 36
- fena, 1 rok, barva šedo-černá,

hodná, vhodná k dětem

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.
Můžete si je 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. Dostanou zákaz-
nickou kartu na odběr chovatel-
ských 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 opuště-
né pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Od poslední valné hromady
spolku se nová rada zabývala
z časových a organizačních důvodů
především přípravou Šporkov-
ských slavností, které pro rok 2005
byly stanoveny na sobotu 
27. srpna. V průběhu těchto příprav
však nezapomněla ani na další čin-
nost, se kterou bychom vás chtěli
prostřednictvím Listů seznámit.

V květnu byly zásluhou
dr. Grocholové zprovozněny inter-
netové stránky spolku, kde na
adrese www.spolekrodakulysa.
unas.cz můžete najít základní
informace o spolku, o připravova-
ných kulturně společenských
akcích (Šporkovské slavnosti,
Montmartre aj.) a kontakty na
členy rady. Odborné články o his-

torii města a kulturních památ-
kách pro spolek rodáků napsala
Bc. Šárka Koukalová z Národního
památkového ústavu. 

Z informativních důvodů jsou
na výše uvedených internetových
stránkách a na skříňce spolku (na
budově prodejny Jednota na
Husově nám.) umístěny rovněž
zápisy z již proběhlých rad spolku
a dále pozvánky na další schůze
rady spolku, které jsou pro členy
spolku veřejné a na které vás touto
cestou zveme. 

V případě dotazů k činnosti
spolku a nebo podnětů k jeho
novým akcím nás prosím kontak-
tujte na jednání rady. 

Za Spolek rodáků 
Stanislav Svoboda

Spolek rodáků a přátel města 
Lysá nad Labem v novém
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Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

V roce 2005 příspěvky z Fondu prevence na:
● hormonální perorální antikoncepci
● ozdravné pobyty - škola v přírodě, lyžařský výcvik
● pohybové aktivity, kurzy plavání, sauna, masáže, rehabi-

litace
● očkování proti klíšťové encefalitidě
● očkování proti virové hepatitidě typu A + B
● sportovní prohlídky
● zvýhodnění dárců krve
● ozdravné pobyty u moře a na horách
● prevenci osteoporózy, aterosklerózy
● na fixní ortodontické aparáty - rovnátka
● podnikové a manažerské programy
● očkování proti meningitidě typu C NOVĚ !!!
● preventivní očkování pro studenty VŠ NOVĚ !!!

Slevy pro klienty:
● na pojištění zdravotních výloh při cestách do zahraničí 
● ve vybraných prodejnách
● 10 % u CK EXIM tours

Provádíme výměnu dosavadních Průkazů pojištěnce
platných do 31. 12. 2005 za Evropské průkazy zdravot-
ního pojištění.

ZDARMA plavání v bazénu v Čelákovicích po předlože-
ní Průkazu pojištěnce.

Kontaktní místo: ZP M - A, Lysá nad Labem,
nám. B. Hrozného 184,
tel.: 325 553 859; www.zpma.cz

Půjčky - měsíční splátky
Tel.: 604 758 145

PRACUJTE DOMA
Obchodní projekt s využitím telefonu a internetu. 

www.internetjob.cz/job

Tel.: 606 792 695

CUKRÁRNA - OBČERSTVENÍ U PIXŮ
Palackého ul., Lysá n/L - Litol

Otevřeno denně 7.00 - 22.00 hod. ● Tel.: 602 351 453

zákusky, lahůdky, pečivo, točené pivo - 4 druhy, zmrzlina, cukrovinky, káva
Příjemné zahradní posezení, hernička s fotbálkem.

Přijímáme objednávky na celé dorty, zákusky, medovník (celý i krájený).
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KKLLUUBB  DDOOBBRRÉÉ  ZZPPRRÁÁVVYY
Občanské sdružení pro děti a mládež

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

P. O. BOX 19, Lysá nad Labem, 289 22

1. Seznámení s orientačním během ve Dvorcích
V sobotu 18. června Tě zveme na fáborkovanou či klasickou trať 
v orientačním běhu v pěkném lese. Tvým úkolem bude najít všechna
kontrolní stanoviště. Akce je i pro dospělé. Nejlepší děti a mládež budou
odměněny věcnými cenami.
Od 09.00 do 10.00 prezentace, od 10.00 vlastní závod. Přihlášky do 
10. 6. 2005

2. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
I. turnus: 8.8. - 12. 8. 2005 Sportovně tábornický (nejen svaly, i rozum)
II. turnus: 15.8. - 19.8. 05 Velcí maňásci (možnost zahrát si divadlo)
III. turnus: 22.8. - 26.8. 05 Cestování minulostí, současností i bu-
doucností 
Cena tábora: 900 Kč/1 dítě/1 turnus
Místo příměstského tábora: Dětský areál Čechova ulice, Lysá nad
Labem, u mateřské školy v Brandlově ulici. v čase od 06:30 do 16:00

3. Nová soutěž na WWW stránkách
Nejjednodušší cesta: na internetu ve vyhledávačích napište:
„KLUB DOBRÉ ZPRÁVY“
a nebo přímo adresu http://acsborlysa.spc-net.cz/klub/index.htm

Již v pátek 6. května přijeli do
Vyškova první účastníci - 302.
KBS Totem z Lysé nad Labem.
Druhý den ráno se do města vítězů
posledních dvou ročníků Poháru
Bobří stopy dostavují zástupci dal-
ších mužstev. Nakonec jich přijel
rekordní počet šest a počet lidí

zapsaných na prezenční listině
přesáhl číslo čtyřicet. Týmy nastu-
povaly na hřiště v počtu šesti hráčů
a měly na soupiskách tyto hráče:
Dva Divoši: Milan, Vláďa, Jelda,
Dalibor, Pony a neznámý brankář 
Gingo: Rolf, Lukáš, Eifel, Dingo,
Laďa, Zajda, Krokodýl, Red 

Chomtáci: Jestřáb,
Krychlík, Skawa,
Martin, Zásuvka,
Jauvajz 
Trosky: Soki,
Jahoda, Stain,
Bublina, Renča,
Kokosek, Terka,
Vánočka, Čip 

Totem „A“
a Totem „B“: Pavel
Kvapil - Delfín,
Vojta Jíša, Filip

Jindra, Marek Effenberger - Effa,
Kuba Nový, Marek Štenc, Fanda
Košťál, Tomáš Uher, David
Hradecký - Dáda, Petr Němec
a Petr Jírovský. 

Turnaj se konal na travnatém
hřišti nedaleko rybníku Kačenec. 

Počasí bylo velmi příznivé, tep-
lota vzduchu se pohybovala nad 20
stupňů Celsia, teplota vody v ryb-
níce byla o něco nižší, ale na prů-
běh zápasů to nemělo pravděpo-
dobně žádný významný vliv.

Jeden zápas se hrál na 2x10
minut. 

Padalo hodně branek a urodily
se opět zajímavé výsledky. 

Například Divochům se již ne
poprvé podařilo otočit špatně se
vyvíjející utkání s Chomtáky.
Z 0:3 vyrovnali na 3:3. Zajímavé
a dramatické bylo i utkání
o 1.místo, ve kterém obhájci
z Vyškova neudrželi náskok 2:0,
a konečná remíza 2:2 přisoudila

zisk poháru mužstvu Totem „A“
z Lysé nad Labem. Pohár tedy
poprvé putuje z Moravy do Čech.

Doufejme, že za rok turnaj 
přiláká ještě více mužstev… 

Tabulka turnaje:
1. Totem „A“ 4 1 0 23:3 13 
2. Gingo 3 2 0 12:4 11 
3. Divoši 1 3 1 9:7 6 
4. Chomtáci 1 1 3 6:17 4 
5. Totem „B“ 1 1 3 4:17 4 
6. Trosky 1 0 4 3:9 3 

Tabulka střelců:
9 - Tomáš Uher a Marek
Effenberger - Effa 
7 - Lukáš 
4 - Rolf, Pavel Kvapil - Delfín,
Jelda 
3 - Skawa 
2 - Milan, Vláďa, Vojta Jíša

(Nelze vyloučit nepatrné nepřes-
nosti v tabulce střelců. Kdyby byl

někdo pře-
svědčen, že
dal gólů
více, klidně
se ozvěte
a my svolá-
me poradu
disciplinár-
ní komise.)

Turnaj Bobří stopy

Fotbalový klub Slovan Lysá
nad Labem uspořádá v sobotu
25. června 2005 na svém stadio-
nu fotbalový turnaj žákovských
přípravek pro kluky od šesti do
jedenácti let. Na turnaji bude
hrát 12 až 16 družstev (dle počtu
přihlášených) a budou využity
obě hrací plochy.

Družstva budou rozdělena do
dvou skupin, bude hrát každý
s každým 2x10 min. a dle umístě-
ní ve skupině se celky na stejném
místě utkají i o konečné pořadí.
Původně jsme měli záměr uspo-
řádat tento turnaj jako meziná-
rodní s názvem „EUROMINI
CUP LYSÁ 2005“ a počítali jsme
s účastí družstev z Polska,
Slovenska, Rakouska a Německa.
Požádali jsme Středočeský kraj
o grantový finanční příspěvek na

ubytování, ale ten nám nebyl při-
dělen. Kromě našich dvou přípra-
vek a těch z okolí se zúčastní dva
celky z Polska, které nám tak
oplácí naši návštěvu u nich.
Pozvali jsme i družstva z Prahy
(např. AC Sparta).

První zápasy budou sehrány
v 8.30 hod a pak každou půlhodi-
nu další. Závěr turnaje je pláno-
ván na 15.30 hod. Zveme fotbalo-
vé příznivce - přijďte se podívat
a povzbudit fotbalové naděje.

Součástí tohoto turnaje bude
i 3. ročník „Fotbalového kem-
pu“, který proběhne ve dnech 
23. - 24. června pro žáky našich
přípravek. Pro kluky bude připra-
ven program a ubytování ve sta-
nech se stravováním na stadionu.

Jaroslav Urban,
sekretář klubu

Turnaj v minifotbale 
„MINI CUP LYSÁ 2005“
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TJ Sokol Lysá nad
Labem pořádá opět

tradiční triatlon
Již po osmnácté se uskuteční tradiční triatlon, který pro veřejnost pořá-
dá sokolská jednota. Zveme k účasti jak závodníky specialisty, tak ostat-
ní zdatné sportovce, kteří si chtějí ověřit svoji „fyzičku“ při tomto nároč-
ném, ale krásném závodě. Věkové kategorie od 11 roků do (není stano-
veno). 

Rozpis XVIII. ročníku SOKOLSKÉHO TRIATLONU pořádaného
jako otevřený závod v neděli dne 3. července 2005

Místo zahájení: Lysá nad Labem, Husovo náměstí (šatny jsou v soko-
lovně tamtéž)

Prezentace: 8,00 hodin

Zahájení závodu: 8,30 hodin (po zahájení se závodníci přesunou do
Ostré, kde bude start)

Kategorie:
muži MI (19-39), MII (40-49), MIII (50-59) - P:1 C:30 B:7
muži senioři (60 a starší) - P:0,6 C:30 B:7
dorostenci (15 - 18) - P:0,6 C:30 B:7
ženy ŽI (19-34), ŽII (nad 34) - P:0,6 C:30 B:3
dorostenky (15 - 18) - P:0,6 C:30 B:3
žáci a žákyně (11 - 14) - P:0,2 C:10 B:3

Trať závodu:
P - na jezeře v Ostré
C - Ostrá, Lysá n/Lab., Stará Lysá, Čihadla, Předměřice, Benátky n/Jiz.,
Lysá n/Lab. (žactvo jede zkrácenou trať)
B - Lysá - Husovo nám., Velaz, Hrabanov a zpět. (cíl před radnicí)
(ženy, dorostenky a žactvo mají zkrácenou trať)

Podmínky:
ochranná přílba na cyklistiku, u žactva písemný souhlas rodičů nebo
odpovědného zástupce

Starovné:
dospělí: 100,- Kč, dorost: 50,- Kč, žactvo 20,- Kč

Ceny:
první tři závodníci v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu, absolutní
vítěz kategorie mužů obdrží cenu městského úřadu

Technická ustanovení:
Start společný pro kategorie 1) seniorů, dorostu, žen

2) mužů
3) žactva

Cyklistická část se jede za běžného provozu.
Závodníci a doprovod jsou povinni dodržovat platné předpisy o silnič-
ním provozu, stejně jako pokyny pořadatelů a orgánů policie na trati.
Každý startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatelé neručí za škody závod-
níkům vzniklé nebo jimi způsobené.
Protest lze podat do 15 minut po ukončení závodu s vkladem 100,- Kč.

Jaroslav Denemark, Václav Nováček,
ředitel závodu hlavní rozhodčí

NÁBOR

Nevíte, jak vyplnit volný čas Vašeho syna či dcery 
- ročník narození 1995 a starších?

Přijďte se s nimi podívat na některý z tréninků do loděnice veslařského
klubu Slovan Lysá nad Labem v Litoli (odbočka vlevo, 200 metrů za
mostem přes Labe směrem od Lysé n. L.), nebo si můžete domluvit

schůzku na tel. čísle 728 784 525.
Rádi Vás i Vašeho potomka seznámíme s veslařským sportem,

který má v Lysé nad Labem dlouholetou tradici. Tréninky se konají 
každé pondělí, středu a pátek v čase od 16.30 hod do 18.00 hod.

Za výkonný výbor VK -  předseda P. Sláma

Díky přispění firem: SAGA
SEED, PALIČKA MILOŠ, ROTH-
LEHNER, ČERVENKA JOSEF se
minulý víkend od 29. 4. do 1. 5. 2005
zúčastnily fotbalové naděje Slovanu
Lysá mezinárodního turnaje přípra-
vek a mladších žáků v polské Leczyci
u Lodyze.

30. 4. sehrála svůj turnaj přípravka
Slovanu a v silné konkurenci 3 dal-
ších polských celků vybojovala 
2. místo. Po výsledcích:
Hurtop Leszyca - Lysá 5:0
Piatek - Lysá 2:2
Hurtop Leszyca B - Lysá 2:4

Nejlepším hráčem turnaje byl
Moravec Lukáš a cenu pro střelce
nejhezčího gólu si odnesl Schneiberg
Aleš.

1. 5. se v Piatku hrál turnaj ml.
žáků. Reprezentanti Slovanu obsadili
též 2. místo po výsledcích:
Hurtop Leszyca - Lysá 5:0
Piatek - Lysá 0:4

Nejlepším hráčem tohoto turnaje
byl Šťastný David.

Přípravka nastupovala v sestavě:
Hajný Petr, Malinský Radek, Kodeš
Jan, Hajný Václav, Schneiberg Aleš,
Anderš Miroslav, Krucký Jiří, Šťastný
David, Kameník Vojta, Syrový
Martin, Muller Jan.

Ml. žáci nastupovali v sestavě:
Novák Ondra, Šlingr Marek, Bari
Tomáš, Hodboď Dominik, Černý
Tomáš, Cáska Jaroslav, Kotink
Lukáš, Urban Martin, Muller David,
Kříž Tomáš, Šťastný David, Šťastný
Patrik, Schneiberg Aleš, Šnajdr
David, Hajný František, Procházka
Lukáš, Hanke Ondřej, Rubeš Pavel,
Walter Zbynek.

Oba turnaje se hrály za krásného
počasí. Oporou hráčům Slovanu byli
fanoušci z řad jejich rodičů a trenÉrů.
Vše umocňovala dobrá nálada
a velmi kvalitní výkony hráčů.

Na závěr turnaje si proti sobě
zahráli i trenéři a rodiče obou stran.

Pořadatelé připravili pro fotbalisty
Slovanu velmi pestrý a kvalitní pro-
gram s návštěvou několika historic-
kých památek. Organizace obou tur-
najů proběhla na velmi vysoké úrovni
a za účasti a podpory krajského hejt-
mana a starosty města Leczyce.

Tato akce udělala skvělou reklamu
lyskému fotbalu a ukázala, že pro
lyské trenéry mládeže, rodiče i vede-
ní klubu je práce s mládeží prioritou.

Šéftrenér mládeže
Aleš Schneiberg

Fotbalové naděje Slovanu
Lysá v Polsku

Účastníci zájezdu fotbalových nadějí v polské Leszyci ve dnech 30. 4. a 1. 5. 2005


