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V dnešním čísle najdete:
● Domov důchodců - str. 4
● Dotace pro organizace 

- str. 4
● Přivítání Adventu - str. 5
● Setkání v zámeckém parku

- str. 8
● Sokolská akademie - str. 14

Pranostiky
● Udeří - li zima brzy,

hnedle ji to mrzí.

● Uhodí - li v listopadu
časné mrazy tuhé, brzy
zase dobře bude.

● Když se v listopadu
hvězdy třpytí, mrazy se
brzy chytí.

● Studený listopad, zelený
leden.

Městská knihovna 
v Lysé nad Labem

Husovo náměstí 23 (budova 
MěÚ - přízemí),

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

http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na cyklus 
besed s paní 

PaedDr.  Marií
Kořínkovou

Toulky 
dějinami české
architektury

Devátá beseda se koná 
v úterý 6. prosince 2005 

v 16.30 hodin 
na téma „BAROKO -

dokončení“

Vstup ZDARMA!  
Všichni jste srdečně zváni!

Prezident České republiky na návštěvě 
v našem regionu

Ve středu 5. října při své cestě
po středních Čechách zavítal pre-
zident Václav Klaus v doprovodu
hejtmana Ing. Petra Bendla do
bývalého vojenského výcvikové-
ho prostoru Milovice - Mladá. Na
vojenském letišti byl radním pro
regionální rozvoj Ladislavem
Kutíkem a vedoucím
odboru regionálního
rozvoje Doc. Ing.
Ladislavem Bínou,
CSc. seznámen s roz-
vojovými záměry
Středočeského kraje,
který převezme letiště
a další prostory od
státu. Vše je směrová-
no k obnovení a roz-
šíření letiště napoje-
ného kvalitní a kapa-
citní tratí na železniční síť. Nové
silniční přivaděče zajistí napojení
na dálniční síť. Rozvoj tohoto
území a rychle se osídlujících
Milovic patří k prioritám
Středočeského kraje. S problema-
tikou dnes už sedmitisícového
města bez pracovních příležitostí
prezidenta seznámil starosta
Milovic Milan Kraus. Václav
Klaus navštívil Milovice před

dvanácti lety jako premiér při
výjezdním zasedání vlády, které
se uskutečnilo vlakem 2. června
1993. S tím, co se za tuto dobu
odehrálo na železnici v tomto pro-
storu a s dalšími rozvojovými
záměry, ho seznámil Ing. Karel
Otava z Generálního ředitelství

Českých drah. Šlo především
o modernizaci železniční stanice
Lysá nad Labem s dálkovým říze-
ním Milovic. Nasazení intervalové
dopravy v rámci Pražské interva-
lové dopravy zkvalitnilo cestování
po železnici. Hustotou spojů patří
trať Lysá nad Labem - Milovice
k nejfrekventovanějším v želez-
niční síti České republiky. Denně
z Milovic odjíždí okolo 1 000 ces-

tujících a stejný počet se vrací.
Okolo 2 000 obyvatel odjíždí
osobními automobily. Proto se
urychleně připravuje elektrizace
trati Lysá nad Labem - Milovice
a tím vytvoření přímého vlakové-
ho spojení Milovice - Praha. To by
mělo usnadnit a zpříjemnit obyva-

telům cestování za
prací. Cílovým sta-
vem je dvoukolejná
elektrizovaná přelož-
ka trati Lysá nad
Labem - Milovice
prodloužená na letiš-
tě Boží Dar a dále do
Mladé Boleslavi. Na
tento záměr je na
objednávku Středo-
českého kraje vypra-
cována Územně tech-

nická studie Modernizace trati
Praha - Milovice - Mladá Boleslav
s možným prodloužením do
Liberce. Realizace je Správou
železniční dopravní cesty s.o.
naplánována zatím až po roce
2020 po dostavbě všech čtyř tran-
zitních koridorů. 

Ing. Karel Otava,
zástupce ČD pro rozvoj
Středočeského regionu

Den stromu 2005
Tento článek patří krátkému ohléd-

nutí za některými akcemi Dne (ovoc-
ného) stromu, který MěÚ Lysá nad
Labem, odbor životního prostředí při-
pravil spolu s dalšími organizacemi na
říjen roku 2005.

S ovocným stromem jsme se mohli
setkat ve skanzenu v Přerově nad
Labem (8. 10. - 29. 10.), kde Ing. Be-
neš z Ovocných školek Mcely spolu
s Ing. Malcem z Milovic připravili
výstavu asi 30 plodů starých krajových
odrůd jabloní a hrušní. Kromě nich
zde byly pro porovnání vystaveny
i plody moderních odrůd jabloní.
Problematiku ovocných stromů dále
doplnila výstava o historii ovocnářství
v naší zemi a o významných ovocná-
řích. Bylo zde zhodnoceno ovocnář-
ství na Nymbursku a Mladoboleslav-
sku a uplatnění ovocných stromů
v krajině a ve městě. 

Den (ovocného) stromu ve skanze-
nu vyvrcholil sobotní (22. 10.) malou

přednáškou Dr. Hrabětové z Polab-
ského muzea o historii ovocnářství
a Mgr. Vlka ze skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm o snaze uchovat ovoc-
né dřeviny v současné krajině. Poté
jsme se přemístili k vystavenému
ovoci, kde nás Ing. Beneš seznámil
s nejznámějšími odrůdami.

Na závěr odpoledne se asi 20
zájemců vydalo na zahradu skanzenu
vysadit 8 ovocných stromů do nového
sadu.

Druhou zajímavou akcí bylo neděl-
ní (23. 10.) slavnostní otevření studán-
ky pod Viničkami. O tuto akci se

postaralo Město Lysá nad Labem
spolu s nadací Partnerství a občan-
ským sdružením LYSIN. V trochu
větrném, avšak pěkném podzimním
počasí se sešlo asi 25 nadšenců v čele
s panem starostou a paní místostarost-
kou, aby si prohlédli výsledek práce
kamenosochaře pana Urbánka z Lito-
le. Všichni přítomní se shodli na tom,
že se záměr vydařil a místo pod
památnými lípami je opět chloubou
naší krajiny. V hlavách přítomných se
dokonce vyklubala myšlenka nahradit
starý kříž novým. 

V průběhu odpoledne padlo i něko-
lik dotazů, zda je voda ve studánce
pitná, a tak jsme se rozhodli nechat
pořídit rozbor vody, který vhodnou
formou zveřejníme. 

Poděkování ze úspěšnou realizaci
výše uvedených akcí patří všem spolu-
pořadatelům a aktivní veřejnosti, bez
jejíž účasti by akce pozbyly smyslu. 

Za odbor ŽP Stanislav Svoboda



2

ZPRÁVY Z RADNICE 11/2005 LISTY města Lysé nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
V říjnu se  konala tři jednání

rady města a jedno zasedání zastu-
pitelstva města. Poslední říjnová
rada se konala až po uzávěrce, a tak
informace budou v příštím čísle.

19. jednání rady města se
konalo 3. 10. 2005. V úvodní části
pan starosta Houštecký podrobně
informoval o opatřeních, která při-
spějí ke zlepšení bezpečnosti chod-
ců na přechodu v Jedličkově ulici.
Dne 27. 9. se na místě sešli zástup-
ci města, Dopravní inspektorát
Nymburk a Správa a údržba silnic
Mnichovo Hradiště. Viditelnost
chodců se rozhodně zlepší proře-
závkou křoví, zvažovat se bude 
o pokácení sousedícího stromu.
SÚS instaluje nové značky s reflex-
ní fólií. Členové rady ocenili rych-
lý zásah, ale trvají na tom, aby se
v duchu zvyšování bezpečnosti
chodců pokračovalo např. intenziv-
ním nasvícením přechodů nebo
světelnou signalizací na křižovatce
u kina. Město připraví projekty
a požádá o dotaci z KÚ na rok
2006.

Potom již program pokračoval
podle plánu. V prvním bodu rada
města schválila navýšení kapacity
školní družiny ZŠ J. A.
Komenského ze 100 na 150 dětí,
a družiny ZŠ TGM v Litoli z 50 na
58 dětí. Na takto stanovené počty
dětí v družinách bude KÚ přidělo-
vat mzdové prostředky od 1. 9.
2006. Se školní družinou souvisel
i druhý bod, a sice návrhy dodatků
k nájemním smlouvám na bytové
a nebytové prostory v budově ZŠ
JAK v pavilonu A. Rada oba dodat-
ky schválila, ale z diskuse vyplynu-
lo, že je to velice aktuální bod a na
zastupitelstvu se bude jistě projed-
návat.

Další dva body již byly klidněj-
ší, týkaly se prezentace města
a okolí. Firma Virtual-Zoom nabízí
virtuální prohlídku vybraných míst,
která by byla umístěna na stránkách
města. Z diskuse vyplynuly dopl-
ňující dotazy, k nabídce se rada
vrátí příště. Pak se jednalo o návrhu
Ing. J. Šaldy na zpracování projek-
tu na propagaci „Naučné stezky
údolím Labe“ mezi Lysou a Čelá-
kovicemi. Jednalo by se o 6-7
informačních panelů umístěných 
na nádražích v okolních městech
a v Praze a o tisk 5000 ks orientač-
ních mapek a propagačních skláda-
ček. Financování projektu s rozpo-
čtem 100-120 tis. Kč bude převážně
z dotace KÚ (asi 60 tis. Kč), o zby-
tek se podělí Lysá a Čelákovice.
Rada návrh schválila, ale musí být
ještě souhlas zastupitelstva.

Pátý bod byl poměrně obsáhlý,
protože se projednával návrh obec-
ně závazné vyhlášky o místních
poplatcích. Návrh OZV rada schvá-
lila, ale půjde ještě do zastupitel-
stva 23. 11. 2005, a tak si podrob-
nosti přečtete v prosinci.

Vsuvkou byla informace pana
starosty o pořádání 2. Reprezentač-
ního plesu města s navrženým ter-
mínem 21. 1. 2006. Po diskusi rada
schválila, aby pořadatelem byl
Taneční klub dospělých (TKD),
který se osvědčil při I. ročníku.
Spolek rodáků a přátel města proje-
vil rovněž zájem o jeho pořádání,
ale rada města doporučila, aby
Spolek uspořádal 31. Šporkovský
ples v listopadu 2006 za stejných
podmínek jako TKD.

Dalším vloženým bodem byl
návrh na řešení pozemkových zále-
žitostí v lokalitě Družstevní a Za
Kruhovkou. Jde o přípravné projek-
tové práce, aby bylo možné podat
žádost o dotaci z evropského regio-
nálního rozvojového fondu (ERDF)
na kanalizaci. Výše dotace je 75 %,
dalších 10 % je možné čerpat ze
Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) a zbylých 15 % hradí
město. Rada rovněž schválila, aby
město zastupovala společnost
A.R.D. CENTRAL při jednání se
SFŽP.

Následující 4 body byly vcelku
rychlé a týkaly se splátky poplatků
za popelnice (nebylo schváleno)
a pronájmu bytových a nebytových
prostor. 

Jedenáctý bod programu přinesl
trochu oživení, jednalo se o sezna-
mu (pasportu) zelených ploch
města, které seká firma Remondis.
Plochy mají v souhrnu asi 14 ha
a jsou zařazeny do 3 kategorií podle
četnosti sekání, pro každou katego-
rii je stanovena sazba za m2 a od
toho se odvíjí platba. Rada města
uložila odboru správy majetku, aby
se všechny plochy přeměřily nejpo-
zději do příštího jara, protože
v důsledku stavebních úprav
(Poděbradova, Dobrovského sady
apod.) někde došlo k výrazným
změnám.

Dalších 6 bodů nebylo příliš
atraktivních, šlo o věcná břemena
v souvislosti s výstavbou plynovod-
ních přípojek, a o pozemkové zále-
žitosti.

Bod č. 19 zahájil blok informa-
tivních zpráv a byl vcelku radostný,
protože odbor životního prostředí
obdržel dotaci od Ministerstva
životního prostředí, a sice 70 tis. Kč
na projekt obnovy zeleně v Jedlič-
kově sídlišti a 52 tis. Kč na projekt

revitalizace stromořadí a zeleně
v Masarykově ulici.

Následující informativní zpráva
(IZ) vyhodnotila zkušenosti ze
zapůjčeného silničního radaru.
Rada města doporučuje zastupitel-
stvu jeho nákup, protože během
měsíční zápůjčky došlo k viditelné-
mu zklidnění dopravy. Poslední 3
IZ vzala rada na vědomí:
o Polabském knižním veletrhu,
o skupinovém vodovodu pro 4 sou-
sední obce, o dopisu České lékař-
ské komory Nymburk. 

Předposledním bodem programu
byl zápis z bytové komise. V závě-
rečné krátké diskusi informoval
tajemník radu o podpisu smlouvy
na montáž kamerového systému
a o obměně 2 služebních aut. Poté
pan starosta jednání ukončil. 

6. zasedání zastupitelstva
města se konalo 12. 10. 2005.
Oproti jiným zasedáním se dostavi-
la i skupina žen - maminek, které si
přišly poslechnout, jak se řeší stav
ve školní družině. Po tradičních
úvodních procedurách přišly na
řadu návrhy ke schválení. První tři
body se týkaly zřízení věcného bře-
mene při výstavbě středotlaké ply-
novodní přípojky v ulicích Na
Stržišti, Přemyslova, Na Vysoké
mezi. Zastupitelé schválili všechny
3 smlouvy bez připomínek. 

Čtvrtý a pátý bod se týkal směny
obecních pozemků a i zde panoval
v hlasování soulad. V šestém bodu
se hovořilo o úpravě kupní smlouvy
na jeden z městských pozemků,
která byla schválena většinou hlasů
(11 pro, 1 se zdržel). V bodu
sedmém se hlasovalo o prodeji
městského pozemku o výměře
600 m2 v Litoli. Cena vycházela ze
schválené cenové mapy pozemků,
a proto všech 12 přítomných zastu-
pitelů prodej schválilo.

Bod č. 8 byl doprovázen očeká-
vanou diskusí, protože se jednalo
o prodeji 2 městských pozemků
v Litoli o celkové výměře 
5 235 m2. Po zveřejnění záměru
byla jediným zájemcem o koupi
společnost ARS Altmann, která
plánuje rozšíření areálu z důvodu
zlepšení kvality skladování vozů
a související péče. Navrženou cenu
300 Kč/m2 navrhl p. Mgr. Fajmon
zvýšit na 350 Kč, ale v hlasování
byl tento návrh zamítnut (pro 1,
proti 6, zdržel se 5). Mgr. Fajmon
také navrhl změnu navrženého
usnesení, kde město vyjadřuje
podporu dalšímu rozšíření skladu
vozidel, ale ani tento návrh nepadl
na úrodnou půdu. Nakonec byl při-

jat návrh p. Ing. Firmana, aby se
usnesení rozdělilo na 2 části
a o každé se hlasovalo zvlášť.
Prodej byl schválen vcelku jedno-
značně (11 pro, 1 proti, nikdo se
nezdržel), ale souhlas s budoucím
rozšířením prošel jen těsně (8 pro,
2 proti, 2 se zdrželi).

Další bod byl vcelku rychlý, pro-
jednávala se úprava rozpočtu
města. Hlavním důvodem jsou
obdržené účelové dotace z různých
zdrojů v celkové výši 587 tis. Kč,
které ovlivní příjmovou i výdajo-
vou stranu rozpočtu. Hlasování
dopadlo 10:1:1.

Desátý bod pojednával o snížení
dluhu TJ Sokol Lysá nad Labem
vůči městu. Začátkem června se
vlivem dešťů propadla dlažba před
kinem do původního sklepa. TJ
Sokol zajistil operativně opravu,
ale náklady dosáhly bezmála 55 tis.
Kč. Starosta Sokola p. Denemark
požádal město o příspěvek, ale
nakonec bylo v radě města navrže-
no, aby se o tuto částku snížil
Sokolu dluh, který má u města za
opravu střechy kina v roce 1998.
Dluh se sníží o 55 tis. Kč formou
daru, nicméně Sokolu ještě zbude
doplatit 353 tis. Kč v 10 ročních
splátkách. Členové zastupitelstva
s tímto řešením vyjádřili souhlas,
11 jich bylo pro a 1 proti. 

Následující 11. bod vyvolal
opět obsáhlou diskusi. Zastupitelé
posuzovali předložený harmono-
gram realizace kanalizačních řadů
během let 2006 (v ulicích
K Borku, Družstevní, Palackého,
Za Kruhovkou, Lom I. část) a 2007
(Lom II. část, Jaromírovy sady,
Hrabanov, Švermova, Cihelna).
Náklady dosáhnou 24,7 mil.
Kč. Financování akce je možné ze
75 % pokrýt z evropského regio-
nálního rozvojového fondu
(ERDF), dalších 10 % ze Státního
fondu životního prostředí (SFŽP)
a zbylých 15 % hradí město, které
také musí uhradit 3,94 mil. Kč
DPH. Zastupitelé tento návrh pod-
pořili 11 hlasy, 1 se zdržel. Dále se
hlasovalo, aby při jednání se SFŽP
město zastupovala společnost
A.R.D. CENTRAL (10:1:1).

V dalším bodu - nejvíce očeká-
vaném z celého programu - přišla
na řadu problematika školní druži-
ny (ŠD). V úvodním slovu k tomu-
to bodu paní místostarostka
Chloupková shrnula základní sku-
tečnosti, ke kterým došlo po zahá-
jení letošního školního roku.
Příčinou byl neočekávaný velký
počet dětí, pro které již nebylo ve

Pokračování na str. 3
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
ŠD místo, k tomu vázla i komuni-
kace mezi vychovatelkami a rodi-
či. Odbor školství a kultury i vede-
ní města provedly v krátké době
řadu opatření, aby byla zajištěna
řádná pedagogická péče i vhodné
podmínky pro všechny děti. Nyní
jsou podmínky splněny, každá
třída ŠD má v sousedství šatnu,
využití WC je v souladu s hygie-
nickými předpisy. O tom se mohli
přesvědčit i členové zastupitelstva,
pokud využili nabídky k návštěvě
ŠD. 

Nastalá diskuse byla velmi
obsáhlá, řada zastupitelů vyslovila
svůj názor na situaci, zazněl sou-
hlas i nesouhlas s řešením. P. Mgr.
Fajmon vyjádřil zásadní nesouhlas
s tím, že se bez souhlasu manipu-
lovalo s prostory města. Za petiční
výbor a přítomné maminky
vystoupila pí. Markéta Fajmonová,
aby zastupitele seznámila s peticí,
kterou podepsalo 88 rodičů a která
byla začátkem října doručena na
MěÚ. Petice byla publikována
i v říjnových Listech. Diskuse se
nesla místy až v emocionálním
duchu, bouřlivou reakci vyvolal
i výrok jednoho ze zastupitelů, že
družina je „odložištěm“ dětí.
Z vystoupení maminek vyplynulo,
že děti přijaly úpravu asi s menší-
mi problémy než rodiče. Po pade-
sáti rušných minutách pan starosta
diskusi ukončil a dal hlasovat
o usnesení, aby rada města předlo-
žila zastupitelstvu zprávu o obsa-
zenosti školských zařízení v dal-
ších letech a nájemní smlouvy na
prostory školy, které užívá ŠD.
Jedenáct členů zastupitelstva bylo
pro, jeden se zdržel. 

Následující blok 4 informativ-
ních zpráv již proběhl rychle
a v klidu. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí otevřený dopis ČLK
Nymburk, schválilo pořízení radaru
z rozpočtu 2006, vzalo na vědomí
zápis z kontrolního výboru a pro-

jekt Ing. Šaldy na propagaci
„Naučné stezky údolím Labe“.

Závěrečná diskuse se prolínala
s interpelacemi a přinesla tato
témata: zlepšení bezpečnosti chod-
ců na přechodu v Jedličkově ulici,
nefungující novinový stánek
u nadjezdu není ozdobou města,
ohradní zeď bývalé Fruty hrozí
pádem, živý plot v Okružní ulici
omezuje výhled z vozidel, proč se
rozebírala zámková dlažba
v Resslově ulici u hřbitova.
Poslední část zodpověděl pan sta-
rosta, na ostatní bude odpovězeno
písemně.

Po schválení usnesení pan sta-
rosta poděkoval přítomným za
aktivní účast a zasedání ukončil. 

20. jednání rady města se
konalo 17. 10. 2005. V úvodní části
jednání se pan starosta znovu vrátil
k přechodu pro chodce v Jedličkově
ulici. Po prořezávce přilehlých keřů
se rozhledové poměry výrazně
zlepšily, a proto pravděpodobně
nebude nutné kácet sousedící
strom.

V prvních 3 bodech jednání se
přidělovaly peníze. Městská kni-
hovna obdrží finanční příspěvek
2000 Kč na akci „Týden knihoven“,
stejnou částku obdrží Český svaz
chovatelů Lysá n. L. za výstavu
králíků. Žádosti Tenisového klubu
Lysá n. L. o příspěvek na rekon-
strukci kurtů zatím nebylo vyhově-
no, protože jde o 100 tis. Kč a rada
doporučuje tento záměr řešit v roz-
počtu města na rok 2006.

Čtvrtý bod vyvolal obsáhlou dis-
kusi, protože se týkal pronájmů
částí pozemků města na předza-
hrádky obchodů a provozoven.
Nakonec ale byl materiál schválen
tak, jak byl odborem správy majet-
ku připraven, tzn. že nájemci zapla-
tí městu 5 Kč/m2/den. Na každý
pozemek bude uzavřena samostat-
ná smlouva, v níž bude upřesněna
doba trvání nájmu.

Následující blok 4 bodů se 
rovněž týkal pronájmu obecních
pozemků a 1 prodeje nemovitosti,
ale nebyl čtenářsky příliš zajímavý.

V bodu č. 9 se rada města vráti-
la k závazkům firmy EREBUS vůči
městu. Pan RNDr. Coubal navrhl
kompenzaci závazku formou pře-
vodu nemovitostí, a sice zpevněné
komunikace Na Mršníku a elek-
tropřípojky pro pískovnu. Podle
znaleckého posudku je cena komu-
nikace 175 tis. Kč, což vyrovná
závazek, a tak rada schválila navr-
ženou kompenzaci. O elektropří-
pojku nemá město zájem, protože
je neúplná, bez kolaudace a revizní
zprávy.

V desátém bodu rada města
schválila plán zimní údržby, zpra-
covaný firmou REMONDIS,
s.r.o. Náklady na kilometrové
výkony jsou povoleny s navýšením
do 2 % z důvodu růstu cen pohon-
ných hmot. Rozsah udržovaných
komunikací zůstává zachován jako
v minulé zimní sezóně. 

Následující bod nebyl příliš pří-
jemný, protože odbor správy
majetku podal návrh na okamžité
ukončení nájemní smlouvy s fir-
mou Prolys. Firma se opožďuje
s placením nájmu za užívané pro-
story v bývalé Frutě, pozdě a až po
urgenci platí za energii a vodu.
Rada města dala firmě šanci
závazky uhradit do 21.10., protože
se nejedná o žádnou závratnou
částku. Pokud ale nebude záleži-
tost urovnána do uvedeného termí-
nu, věci se ujme právník města.

V létě skončil provoz bufetu
Hlinka na Husově náměstí. Objekt
je v majetku města a odbor správy

majetku se již 3 měsíce marně
snaží o nalezení nového nájemce.
Rada preferuje stravovací provoz,
a proto odmítla několik zájemců,
kteří by zde chtěli prodávat dovo-
zový textil. Tentokrát přišla jediná
nabídka se zajímavým nápadem na
zřízení čajovny. Pan starosta pro-
jedná záměr detailně se zájemcem
a teprve poté rada přijme rozhod-
nutí.

Další dva body se týkaly bytové-
ho hospodářství. Rada města schvá-
lila rozúčtování tepla v obecních
bytech města v Milovicích-Mladé
podle poměrových měřidel
a odsouhlasila vrácení záloh na
vodu a energii v nebytových pro-
storech v Sídlišti č. p. 1517, neboť
nájemce nezačal v uvedeném pro-
storu s odběrem ani s poskytováním
kadeřnických služeb z důvodu sta-
vebních úprav.

Posledním jednacím bodem,
zařazeným dodatečně, byla žádost
rodiny Horváthových o poskytnutí
bytu. Rodina bydlela v objektu
bývalé Fruty, neplatila nájem
a město s nimi neobnovilo nájemní
smlouvu. Rada města neschválila
návrh na umístění rodiny do č. p.
1758 vedle budovy MěÚ. 

Tím se jednání dostalo do závě-
rečné fáze. Rada města vzala na
vědomí zápisy z komisí: kulturní,
sportovní, sociální a zdravotní.
V diskusi pak členové rady uložili
odboru dopravy, aby podal na
Dopravní inspektorát Nymburk
a SÚS Mnichovo Hradiště podnět
ke zrušení přechodu pro chodce na
Husově náměstí u kina.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Pokračování ze str. 2

Poděkování 

Osadní výbor obce Byšičky
vyslovuje poděkování vedení
městského úřadu, vedení odboru
správy majetku a městského
investora v Lysé nad Labem za

realizaci stylového veřejného
osvětlení včetně kabelizace elek-
trických rozvodů v naší obci.

Za osadní výbor obce
Byšičky - J. Koštíř, G. Jílek

Tímto oznámením informuji
veřejnost, že Městský úřad 
a Městská knihovna v Lysé nad
Labem budou v pátek dne 
18. 11. 2005 uzavřeny.

V prosinci pak bude úřad
uzavřen v posledních 4 pracov-
ních dnech roku, a sice od 27. 12.
do 30. 12. 2005. Důvodem je
nařízené čerpání dovolené. Toto
opatření bylo přijato s ohledem
na stávající právní úpravu, která
umožňuje převádět do dalšího

roku pouze 5 dní nevyčerpané
dovolené. 

Stejný režim bude mít i knihov-
na; jedinou výjimkou bude video-
půjčovna, která bude mít otevře-
no 28. 12. 2005 podle běžné ote-
vírací doby, tj. 8-11 a 12-18.

Uzavření úřadu se dotkne
pouze jediného úředního dne -
středy 28. 12. 2005, v ostatních
případech se jedná o dny neúřední.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Oznámení veřejnosti
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Kraj schválil stavbu Domova důchodců, na řadě je parlament
Zastupitelstvo Středočeského

kraje 19. září na svém zasedání
schválilo „záměr výstavby nové-
ho objektu Domova důchodců
v Lysé nad Labem s kapacitou
80 lůžek, jejímž investorem bude
Středočeský kraj. Bude financo-
vána ze státní dotace a nezbytné
spoluúčasti kraje a případně
i Města Lysá nad Labem“, jak
říká doslovné usnesení. Téměř
půlroční schvalovací proces tak
skončil úspěchem.

Na přelomu února a března
letošního roku mě jako člena
krajského zastupitelstva oficiál-
ně požádala o pomoc ve věci
stavby nového objektu Domova
důchodců v Lysé nad Labem
jeho ředitelka Marie Beníková.
Zároveň mě podrobně informo-

vala o neutěšeném stavu zámec-
ké budovy, kde nyní domov
(příspěvková organizace kraje)
sídlí, a zcela nevyhovujících
podmínkách pro jeho obyvatele
v historické budově. Seznámila
mě se zprávou krajské hygienic-
ké stanice, s požárně bezpečnost-
ními podmínkami a rovněž
s architektonickou studií a vyda-
ným územním rozhodnutím na
stavbu nového domova v čp. 13
a na přináležejících pozemcích
na náměstí Bedřicha Hrozného,
jak je na vlastní náklady pořídilo
město.

Na základě výsledků schůzky
s paní Beníkovou jsem ve spolu-
práci s Milanem Horvátem (ODS)
prosadil výjezdní zasedání komi-
se sociálních věcí Rady Středo-

českého kraje přímo v domově
důchodců. Konalo se 18. dubna
a její členové při prohlídce celého
zařízení dostali podrobné infor-
mace o situaci domova nejen od
ředitelky Beníkové, ale rovněž od
předsedkyně výboru obyvatel
domova Terezie Procházkové
a starosty města Václava Houštec-
kého (MOP).

O čtrnáct dní později komise
souhlasila s výstavbou nového
domova a doporučila radě kraje
podniknout v této věci nutné
kroky. Tak přiměla radu, aby se
věcí zabývala. Ta se k návrhu
komise vyjádřila 25. května
usnesením č. 15-11/2005/RK,
kterým vzala na vědomí zprávu
o situaci Domova důchodců
Lysá nad Labem a schválila
záměr výstavby nového objektu
s kapacitou 80 lůžek s tím, že
investorem bude kraj a stavba
bude financována ze státní dota-
ce, nezbytné spoluúčasti kraje
a případně i Města Lysá nad
Labem. Rozhodnutí rady bylo
průlomové, protože jí předkláda-
né návrhy najdou v zastupitel-
stvu téměř vždy podporu. To se
potvrdilo v pondělí 19. září, kdy
s výstavbou nového domova

souhlasilo 51 zastupitelů z 55
přítomných.

Kladné rozhodnutí rady je do
značné míry zásluha ředitelky
Marie Beníkové, poděbradského
starosty, krajského zastupitele
Jozefa Ďurčanského (ODS)
a snad i mé, když jsme při řadě
schůzek a rozhovorů vysvětlovali
situaci jednotlivým radním.
Důležité bylo i působení nymbur-
ského starosty Ladislava Kutíka
(ODS) a zástupce hejtmana Josefa
Vacka (KDU-ČSL), kteří jako
členové rady kraje obhájili tento
záměr před ostatními kolegy.

Zda se příští rok začne se stav-
bou, záleží nyní na celostátních
institucích. Žádost o poskytnutí
státní dotace byla z kraje na
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR odeslána již na konci
června. Další rozhodování má
nyní v rukách Poslanecká sně-
movna parlamentu, která bude
schvalovat státní rozpočet na rok
2006. Proto se již několikrát vedla
jednání se středočeskými poslan-
ci, aby zařazení dotace do rozpo-
čtu podpořili.

Petr Kopecký (ODS),
místopředseda komise 

sociálních věcí rady kraje

Odbor školství a kultury
Městského úřadu v Lysé n. L. vyzý-
vá občanská sdružení, sportovní
a společenské organizace Lysé
n. L., které celoročně pracují
s dětmi do 18 let, aby nejpozději do
31. 1. 2006 podávali své žádosti
o dotaci na činnost organizace pro
r. 2006.

Formuláře žádostí jsou k dispozici
na odboru kultury nebo na webových
stránkách města www.mestolysa.cz.

Systém rozdělování dotací na
činnost organizacím a příspěvků na
kulturní a sportovní akce

V rozpočtu města je každoročně
počítáno s financemi na podporu čin-
nosti organizací, které pracují celo-
ročně s dětmi a na podporu různých
kulturních, společenských a sportov-
ních akcí.

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

Žádost organizace o dotaci na čin-
nost musí být podána do 31.1. aktuál-
ního roku, pro který by byla dotace
žádána, podmínkou pro přijetí žádos-
ti je současné doložení vyúčtování
poskytnuté dotace za minulý rok. 

Každá organizace, která splní výše

uvedené podmínky a úplně a pravdivě
vyplní žádost, bude do těchto dotací
zařazena. Částka schválená na tento
účel v rozpočtu bude procentuelně
rozdělena mezi všechny žádající
organizace a po schválení radou
a zastupitelstvem města vyplacena.

II. Kulturní fond(KF) a Fond
činnosti mládeže (FČM).

Organizace, kluby, občanská sdru-
žení, případně i fyzické osoby mají
možnost žádat o příspěvky na jednot-
livé akce konané pro veřejnost z KF
a FČM. 

O příspěvky z Kulturního fondu
nebo Fondu činnosti mládeže již
organizace, které obdrží dotaci na
celoroční činnost žádat nemohou,
pouze na výjimečné akce celorepub-
likového nebo mezinárodního význa-
mu.

Žádosti o dotace a příspěvky
z fondů jsou k dispozici na Městském
úřadě, odboru kultury nebo na strán-
kách města.

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

Každý příspěvek i dotace musí být
zpětně vyúčtovány.

Alena Frankeová, odbor kultury

VÝZVA

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

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

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

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

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

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

l. sobota:
5.11.2005

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

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

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

3. sobota:
19.11.2005

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
za tratí 1x TDO, 1x BIO

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

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

3. pondělí:
21.11.2005

za tratí 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
15.8.2005

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
16.8.2005

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
17.8.2005

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3.pátek:
18.8.2005

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

Přistavování kontejnerů v měsíci listopadu 2005
(podrobný přehled)
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KINO HOGO FOGO 
PROGRAM LISTOPAD

CAFÉ BAR HOGO FOGO 
(rezervace vstupenek) 

po - pá od 17 do 24 hod. 
so od 16 do 24 hod.
ne od 15 do 22 hod.

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
Další informace a rezervace vstupenek

na www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

!!! V KINĚ NOVĚ OTEVŘENA DVD
PUJČOVNA !!!

otevřeno: po. - pá. od 17 hod. (v so. od
16 hod. v ne. od 15 hod.) 

vracení DVD každý den do 20 hod.
půjčování DVD každý den do 23 hod.

(ne. do 22 hod.)

!TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK! 
Neběhejte zbytečně po obchodech

Předplacená průkazka 
do DVD půjčovny 

(200 Kč /10 DVD + 1 zdarma,
400 Kč /20 DVD + 2 zdarma,
600 Kč/30 DVD +3 zdarma)

◆ Při první výpůjčce káva Segafredo
zdarma.

◆ Pohodlný výběr DVD z katalogů při
sklence vína nebo šálku kávy.

◆ Nové tituly každý týden. 
◆ Půjčovné: 40 Kč / DVD.
◆ Dlouhá otvírací doba.

◆ Další informace, výpůjční řád,
průkazky na baru Kino Café Baru.

K I N O

čt. 10.11. 20:00
40 let panic

USA, 2005, 116 min
Hrubozrnná komedie vypráví o jednom 
citlivém muži, který žil v celibátu příliš
dlouho. Snímek nabízí velmi příjemnou

zábavu se spoustou opravdu vtipných scén. 

pá. 11.11. 20:00
Těžká váha

USA, 2005, 144 min
Film o vysloužilém boxerovi, který se

v době hospodářské krize vrátil do ringu,
aby vybojoval peníze a uživil své nejbližší. 

so. 12.11. 18:00 
Hogo Fogo Foto Flashback

VÝSTAVA
Vernisáž výstavy Petra Vreštiaka, kterému
se podařilo fotograficky zdokumentovat

letošní cyklus Hogo Fogo festivalů. Druhou
část výstavy bude tvořit jeho volná tvorba. 

Pajazz - koncert jazzové
kapely
KONCERT

Projekt vznikl za finanční podpory
Středočeského kraje a MěÚ Lysá n. L.

ne. 13.11. 15:00
Variant

PRO DĚTI - VB, 2005, 76 min.
Počítačově animovaná pohádka vypráví

příběh holuba, který se nechá naverbovat
do speciální armádní letky doručující 

tajné zprávy. 

čt. 17.11. 20:00
Země hojnosti

FILMOVÝ KLUB
USA/Německo, 2004, 123 min.

Nový film slavného režiséra Wima
Wenderse, jehož děj se odehrává v USA

těsně po útocích 11. září. 

pá. 18.11. 20:00
Občanská výchova

Německo/Rakousko, 2004, 127 min.
Jan a Peter se vkrádají do domů boháčů,
přestaví nábytek a - aniž by cokoli ukradli

- zase zmizí. 

so. 19.11. 19:30
Temné vody

USA, 2005, 105 min.
Horor, jehož hlavní hrdinka se nachází
uprostřed rozvodového řízení, trápí ji 
trauma z dětství a navíc se s dcerkou

nastěhuje do starého bytu, kde se začínají
dít hrozné věci.

ne. 20.11. 15:00
Krtek ve snu

PRO DĚTI - ČR, 65 min. 
Pásmo pohádek pro nejmenší:

Krtkova dobrodružství, Dorotka,
Kocour Mňouk a další…

st. 23.11. 20:00
Hrubeš a Mareš jsou 

kamarádi do deště
ČR, 2005, 120 min.

Richard Krajčo a Jan Budař v nové 
komedii líčící osudy dvou kamarádů-
outsiderů, z nichž jeden je dojemný 

nezaměstnaný ňouma milující 
Hanu Zagorovou, druhý zas nesympatický

dopravní revizor.

čt. 24.11. 20:00
Ostrov

USA, 2005, 136 min.
Skupina vyvolených žije v uzavřeném 

komplexu s vybranou péčí jakožto přeživší
po toxickém zamoření. Pravidelně tu 
probíhá loterie, jejíž výherce odjíždí 
na Ostrov, poslední pozemský ráj. 

Celá věc však má háček… 

pá. 25.11. 19:30
Noční hlídka

Rusko, 2004, 114 min.
Příběh, odehrávající se v neuvěřitelně
působivém světě, v Moskvě plné upírů,

čarodějů, mágů a dalších postav 
se zvláštními schopnostmi.

čt. 1.12. 20:00
Gól!!!

USA, 2005, 116 min.
Je tu první pořádný film o fotbalu! Těšte se

i na Milana Baroše, Vladimíra Šmicera
a Davida Beckhama!

pá. 2.12. 20:00
Wallace a Groomit: Prokletí

králíkodlaka
USA, 2005, 85 min.

Plastelínová dvojka - roztržitý vynálezce
a jeho věrný pes - z Oscarem oceněných
filmů Nicka Parka (Slepičí úlet) poprvé
vstupuje na filmové plátno v celovečerní

komedii.

so. 3.12. 19:30
Můj miláček ráže 6,65

Dánsko / VB, 2005, 100 min.
Hlavní hrdina, pubertální mladík Dick,
píše milostný dopis jisté Wendy. Záhy 

zjistíme, že adresátkou není dívka,
ale pistole… 

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

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

17. 10. - 30. 11. Výstava fotografií z fotosoutěže
MěÚ, dveře č. 58

22. 10. - 20. 11. Maličkosti Polabí - výstava fotografií
Od IQ 151 po současnost-výstava výpočetní techniky
Muzeum B. Hrozného

6. 11. Tři draci a ostatní
Pohádka A-Z Divadla Milovice
15.00 hod, Kino Hogo Fogo

10. 11. Lampionový průvod
17.30 hod.

12. 11. Hogo Fogo Foto Flashback - výstava fotografií 
Pajazz - koncert jazzové kapely
OCZE + VOCE Sunflower bitches DJ´s D´N´B Jungle
Kino Hogo Fogo

18. - 20. 11. Chovatel 2005 
Výstaviště

26. 11. Zahájení Adventu
Husovo náměstí
Rozsvícení vánočního stromu a osvětlení Lysé

2. 12. Setkání na zámku k tematice rekonstrukce soch 
v zámeckém parku
Inf.: tel. 602 620 151

2. - 4. 12. Ptačí svět 2005 
Mikulášské trhy 2005 
Výstaviště

6. 12. BAROKO - dokončení
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 
16.30 hod MěK

9. - 11. 12. Stříbrné trhy 2005
Výstaviště

16. - 18. 12. Zlaté trhy 2005 
Výstaviště

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

na www.otomtoje.cz.

Přivítání Adventu v Lysé...
Sobota 26.11.2005 v 16 hod. na Husově náměstí

Program:

❅ Filmové promítání vánočních pohádek v exteriéru
❅ Vystoupení dětí lyských a litolských škol
❅ Vánoční koledy - hraje Hasičská dechová hudba 

z Lysé n.L.
❅ Loutkové divadlo „Z půdy“ pro nejmladší 

generaci - Perníkový sněhulák
❅ Setkání se sv. Lucií a Mikulášem
❅ Tradiční staročeské občerstvení 

(za vánoční ceny)

Srdečně zve - Kulturní komise při MěÚ 
v Lysé nad Labem, Kino Hogo Fogo 
a Spolek rodáků a přátel města

Zvonečky, rolničky s sebou!

CHOVATEL 2005
Celostátní výstava drobného zvířectva

18. 11. - 20. 11. 2005

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Vás zve na

Č T E N Í  S  Č E RT E M
Přijďte do dětského oddělení 

v pondělí 5. prosince 2005 od 15 hodin!

Budeme si číst, přednášet, zpívat a tančit čertovské tance.
A nakonec každý malý posluchač dostane perníkovou odměnu!

Všichni jste srdečně zváni!



6

KULTURA / KNIHOVNA 11/2005 LISTY města Lysé nad Labem

Blahopřejeme
Citát: „Čiň dobro svým přátelům, aby tě ještě

víc milovali, čiň tak i svým nepřátelům, aby se
stali někdy tvými přáteli.“

Kleobulos 

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

v měsíci říjnu

80 let
paní Marie Tomíčková

paní Božena Kosmatová
pan Bohumil Zoufalý

pan Jan Richter

85 let
paní Marie Roudnická
paní Barbora Fialová

90 let
paní Antonie Srncová

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let

Alena Frankeová, odbor kultury

Beletrie pro dospělé
The Hound of the Baskervilles -

Pes baskervilský - S. A. C. Doyle,
Vzdálené vrcholky hor - M. M. Kaye,
Triumf slunce - W. Smith, The
Wonderful Wizard of Oz (Čaroděj ze
země Oz) - L. F. Baum

Naučná literatura pro
dospělé

Český ráj - Střída M. Dr., České
Švýcarsko - Březinová T., Broumov-
sko - Dibelková I., Tvář baroka - 
Z. Kalista, Historie první světové
války - L. Hart

Beletrie pro děti
O věrné Hadimršce a co se kolem

ní sběhlo - J. Weiss, Kačenčina rukavi-
ce - O. Krijtová, V cirkuse, V pralese,
Das Mohnfräuken und Falter der
Emanuel - V. Čtvrtek, Fluff and Muff -
N. Tanská, Bella a strašidlo Amanda -
J. Friedrich, Výprava do země samura-
jů - M. P. Osbornová

Naučná literatura pro
děti

Zvířata kolem nás - P. Skalka,
Bouřlivé počasí - A. Ganeriová

VHS
Komedie - Princezna ledu, Rychlý
Stripes
Pro mládež - Tarzan 2, Roboti
Ostatní - Smím prosit

DVD 
Napětí - Tlumočnice, XXX - Nová
dimenze
Karate - Blade Trinity
Pro mládež - Pan Tau, O loupežníku
Rumcajsovi

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 6. října 2005

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Anna Špitálníková, nar. 14. 3. 2005
Jakub Kaplan, nar. 18. 3. 2005
Jiří Mareth, nar. 1. 4. 2005
Denisa Antošová, nar. 25. 4. 2005
Matěj Večeřa, nar. 25. 4. 2005
Tomáš Řídký, nar. 2. 5. 2005
Josef Kučera, nar. 10. 5. 2005
Kateřina Pospíšilová, nar. 16. 5. 2005
Veronika Chrpová, nar. 21. 5. 2005
Štěpán Fér, nar. 24. 5. 2005
Veronika Holubová, nar. 30. 5. 2005
Lucie Kučerová, nar. 3. 6. 2005
Lucie Lepková, nar. 1. 7. 2005

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

Romana Nováková, odbor kultury 
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Výsledky 9. ročníku fotosoutěže
Dne 19. 10. 2004 se sešla poro-

ta k vyhodnocení fotosoutěže, kte-
rou vyhlásil Městský úřad Lysá
nad Labem, odbor kultury, v tom-
to složení:

Iva Absolonová, Martin Novák,
Nikola Baranová, Marcela Nová-
ková a Alena Šmídová.

Vítězové jednotlivých kategorií:
PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
1. místo: Aleš Grochol
2. místo: Miroslav Šmejkal
3. místo: Emanuel Vejnar

STÁŘÍ
1. místo: Evžen Vydra
2. místo: Radek Vydra
3. místo: Kamil Štus

HUMOR VE FOTOGRAFII
1. místo: Ilona Füzéková
2. místo: Gabriela Chalušová
3. místo: Ilona Füzéková

1. místo v každé kategorii bude
oceněno peněžní poukázkou ve
výši 2.000,- Kč, 2. místo peněžní
poukázkou ve výši 1.000,- Kč a 3.
místo peněžní poukázkou ve výši
500,- Kč. Tyto poukázky budou
splatné v prodejně Elektrocent-
rum Lysá nad Labem na nákup
zboží dle vlastního výběru. 

Ceny předá na městském úřadě
paní místostarostka Marcela
Chloupková.

Všechny fotografie jsou vysta-
veny na MěÚ do 30. 11. 2005, 2.
patro, dveře č. 58. 

Autoři neoceněných fotografií
si mohou po tomto datu fotografie
osobně vyzvednout.

Všem vítězům blahopřejeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Alena Frankeová,
odbor kultury

VÝSTAVU
FOTOGRAFIÍ

z fotosoutěže 2005 vyhlášené Městským
úřadem Lysá n. L., odborem kultury

na témata:

Přírodní zajímavosti
Stáří
Humor ve fotografii

můžete zhlédnout od 17. 10. na MěÚ 
2. patro vlevo, dveře č. 58

1. místo „Humor ve fotografii“,
autor - Ilona Füzéková

1. místo „Přírodní zajímavosti“,
autor - Aleš Grochol

1. místo „Stáří“, autor - Evžen Vydra

▲

▲

▲
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Hip - Hopoví andílci 
s ďáblem v těle...

Z činnosti Spolku rodáků 
a přátel města Lysá nad Labem

Ťuk! Ťuk! Ťuk! Úvodem jsem
si dovolil zaklepat, a to na hodně
trvanlivý předmět, který narozdíl
od dřeva neshoří. V letošním roce
se Tanečnímu klubu dospělých
Lysá nad Labem docela daří.
Minulé taneční pro dospělé byly
úspěšně zakončeny začátkem
roku, městský ples přes drobné
nedostatky a úlety prý nebyl
vůbec, ale vůbec špatný, taneční
soustředění na Josefce (začátkem
září) se také povedlo - včetně
vynikajícího guláše, který se
nepřejedl ani třetí den, oslavy
významných narozenin členů
a příznivců se odehrávaly
v radostném duchu, kdy byl slave-
ný dosažený věk lehce opomíjen.
V současné době připravujeme
nové taneční pro dospělé - opět
v Milovicích - plakáty jsou již
venku, chystáme další ples ( leden
2006), kolektiv (který není uza-
vřený a stále přibývají a zapadají
mezi nás noví a noví) jsme tmelili
i na dalších akcích.... 

Kromě výše uvedeného celok-
lubového daření se dařilo i někte-
rým z našich andílků - mladým
členkám. Vše vlastně začalo už
v loňském roce, kdy Gábina
Tondlová (rodačka a obyvatelka
Lysé) a Monika Dvořáková (téměř
z Prahy, což je nedaleko Lysé)
byly vytipovány lovcem talentů
Tanečního studia Echo Praha
a byla jim nabídnuta spolupráce...

Mnozí z nás umění Gábiny
a Moniky zhlédli ve formě před-
tančení právě na 1. městském
plese... Lovci se líbily jejich Hip -
Hopové kreace a nezdolná ener-
gie, kterými nám, členům již
usedlejším, občas brnkají trochu
na nervy, jak už to při soužití
několika generací obvykle bývá...
Přiznejme si - na rozdíl od nich už
nejsme nejmladší a tiše závidíme!
Takže naše mladé talenty - členky
Tanečního klubu dospělých Lysá

nad Labem - v rámci výše zmíně-
ného tanečního studia dozrály
díky náročným tréninkům k tomu,
že v HVK (Hlavní věkové katego-
rii) se ve formaci s 15 dalšími
tanečnicemi zúčastnily několika
Hip - Hopových soutěží. V dubnu
tohoto roku si tedy odvezly ceny
za druhé místo na pražské Grand
Prix v Kongresovém centru,
v květnu jim utekl postup do finá-
le mezi šest nejlepších formací
o jeden jediný nešťastně zatracený
bod na Mistrovství Čech ve
Sportcentru v Jablonci nad Nisou.
Výsledek - 7. místo z 22 účastní-
ků - sice děvčata obrečela, i když
nám - ostatním - světem, životem
a korupcí otlučeným jedincům, se
to nezdálo tak špatné... 

Náladu si tanečnice spravily
začátkem června, kdy se umístily
v Brně na Mistrovství České
republiky ve finále na skvělém
šestém místě (ze sedmadvaceti
skupin). Tento výsledek jim
vzhledem k jejich perspektivnosti
zajistil postup na Mistrovství
světa, které se koná v říjnu
v Brémách. Zde budou hip-hopo-
vat ve 13-tičlenné formaci. Kromě
tance ve formacích se naše členky
v nové sezóně i osamostatní jako
sólistky. Přejeme jim maximální
úspěch, pevné nervy, sestavu bez
chyb a žádné nemoci a zranění! 

Troufám si tvrdit, že vedle
vynikajících výsledků šachistů,
veslařů, pejskařů a sokolů, exi-
stence Výstaviště, spalovny a pří-
padu kontaminovaného kohouta,
problémů s obchvatem a možná
i dalších významných osob, orga-
nizací, událostí a průšvihů - abych
neurazil nechtěným opominutím -
je Lysá nad Labem díky Gábině
a Monice v rámci celé republiky
opět skvěle reprezentována! Takže
- holky - hodně štěstí. Držíme
všechny palce! A díky!!! 

Mirek Firman

V pátek 30. 9. 2005 se netradič-
ně uprostřed roku v restauraci
„Gurmán“ sešli lyští Rodáci, aby
zhodnotili činnost nové rady a akce
spolku od 10. března 2005, tedy za
necelých 7 měsících. Podle událos-
tí zaznamenaných v kronice a čet-
ných mediálních titulech vyznívá
jednoznačně kladně. Svědčí o tom
zatím rekordní počet účastníků
akcí, které již počítáme na tisíce.
Potěšitelná je zejména aktivní účast
školní mládeže v soutěži o znalos-
tech historie Lysá nad Labem, která
je dobrou perspektivou našeho sna-
žení přispět do kulturního dění
města. Měla by se stát každoroční
tradicí i nedílnou součástí Šporko-
vých oslav.

Zajímavá byla informace mís-
tostarostky p. Marcely Chloupkové
a zároveň aktivní členky Spolku
rodáků o budoucnosti zámečku
Bon Repos jako součásti naší lyské
historie a o spolupráci s jeho sou-
časným majitelem p. Charlesem
Butlerem. Také my počítáme ještě
tento rok s navázáním užší spolu-
práce, k níž byly již učiněny první
kontakty.

Další akce, které by rada spolku
a někteří aktivní členové chtěli do
konce roku uskutečnit, jsou:
* předvánoční výlet do Německa -

6. 12.
* další setkání na zámku k tematice

rekonstrukce soch v zámeckém

parku - 2. 12.
* letos poprvé ve spolupráci s kul-

turní komisí při MěÚ v Lysé nad
Labem, místním kinem a Spol-
kem rodáků „zahájení Adventu
v Lysé nad Labem“, spojené
s rozsvícením vánočního stromu
a vánočního osvětlení v Lysé nad
Labem - 26. 11.
Schůzky Spolku rodáků a přátel

města se zúčastnili i milí hosté,
tajemník města ing. Miloš Dvořák,
Nikola Baranová z lyského Kina
a Ondřej Rašín z Muzea B.
Hrozného. Byli přizváni jako aktiv-
ní spolupracovníci, aby se spolu se
všemi členy zamysleli nad tím, jak
obohatit výroční X. ročník Šporko-
vých slavností v roce 2006.

I Vy, milí čtenáři, se můžete
zapojit do příprav svými podněty
tak, aby těmito oslavami ožilo celé
naše město. Své příspěvky spolu
s náměty pro další činnost i přihláš-
ky nových členů do našeho týmu
můžete nosit do městské knihovny,
kde byla pro tyto účely zřízena
schránka Spolku rodáků a přátel
našeho města.

Více se o nás můžete dozvědět
z naší skříňky na náměstí nebo na
našich nově vytvořených stránkách
www.spolekrodakulysa.unas.cz.

Těšíme se na Vás i na Vaše
náměty.

Bernard Knápek, kronikář
Dana Papáčková, předsedkyně

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí)
289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 55 12 55, e-mail: info@knihovnalysa.cz
http//www.knihovnalysa.cz

Vám naděluje k Vánocům 

ZLEVNĚNÍ POPLATKU
ZA PŘÍSTUP K INTERNETU

Od prosince 2005 bude poplatek
za přístup na internet 5 Kč za čtvrt hodiny!

Všichni jste srdečně zváni!

Spolek rodáků a přátel města Lysé nad Labem 
spolu s odborem kultury MěÚ v Lysé nad Labem

pořádají v pátek 2. 12. 2005 v 17.00 hodin

Zimní setkání v zámeckém parku
Program:

● krátké setkání s hrabětem Šporkem ● trochu z historie zámeckého
parku ● zajímavé povídání o nově restaurovaných sochách 

● informace o průběhu sbírky na rekonstrukci soch ● občerstvení

Srdečně zvou organizátoři.

Spolek rodáků a přátel města Lysé nad Labem 
pořádá

předvánoční zájezd do Drážďan
Termín: sobota 10.12.2005

Odjezd: v 6.00 z parkoviště u kina
Návrat: cca mezi 18 - 19 hod

Cena: 100,- Kč členové spolku, 200,- Kč ostatní ( na autobus ) 
+ 10,- € s sebou na vstupné

Program: ● vánoční tržiště ● královská klenotnice (Grünes Gewölbe)
● nově otevřený kostel Frauenkirche ● Muzeum Karla Maye 

Přihlášky u pí. Labutové v Městské knihovně do konce listopadu 2005.
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MILÁ RADNICE!
Když jsme byli u vás na radnici,

velmi se nám líbilo, jak jste se k nám
mile chovali a byli ochotni nám zod-
povědět všechny otázky.

Paní místostarostka Marcela
Chloupková nám krásně vyprávěla
o Lysé nad Labem v zasedací míst-
nosti a pohostila nás čokoládovými
bonbóny. Moc se nám líbilo, jakého
máme hodného pana starostu, na kte-
rého jsme se také šli podívat do jeho
kanceláře s kulatým stolem pro pány
radní.

Někteří z nás dříve vůbec nevěděli,
jaké máme na radnici odbory a co
všechno se dá zařídit. Teď už to víme
a zařídíme. Paní úřednice na nás byly
moc hodné a všechno nám hezky
vysvětlily a pomohly splnit naše
úkoly. Nakonec nás vlídně přijaly paní
v přízemí krásné velké městské kni-
hovny, kde jsme si mohli prohlížet

knížky a ptát se na různé věci.
Výlet na naši radnici se nám moc

líbil a spočítali jme si podle mapy, kte-
rou jsme také dostali, že jsme celkem
ušli 4860 metrů, což je skoro pět kilo-
metrů, když připočítáme to běhání po
úřadě a po náměstí.

Dostali jsme také za úkol přemýšlet
o tom, co bychom v Lysé přeměnili
k lepšímu. Tak tedy:
● Zrušili bychom vjezd velkých

náklaďáků do města
● Zrušili bychom parkoviště na

náměstí, byla by tam hezčí kašna
s fontánou

● Postavili bychom kopec na sáňko-
vání

● Postavili bychom koupaliště a krytý
bazén

● DIRTY (hliněné skoky a hrboly na
free-ride)

● Vyčistili bychom strouhu u restau-

race Dallas a zakázali vypouštění
odpadu do této strouhy

● Kontrolovali bychom více pod-
chod a potrestali „sprejaře“ a další
ničitele 

Víme, že pan starosta nemá kouzelnou
hůlku, ale něco by určitě šlo i bez ní.

Ještě bychom chtěli poděkovat paní
Labutové, která ochotně a mimo veřej-

ný termín pro nás zařídila návštěvu
kubistické vily v Litoli, která byla
výjimečně zpřístupněna veřejnosti
v rámci Dnů evropského dědictví
2005.

Při loučení s paní místostarostkou
jsme dostali pozvání k další návštěvě.
Moc děkujeme a rádi opět přijdeme!

Žáci 5. tř. ZŠ - T.G.M. Litol

Září 2005 v Obchodní 
akademii Lysá nad Labem

Odborná praxe studentů 
OA Lysá n. L. v podniku

Bosch v Bambergu

Pozvánka na výstavu

Se začátkem nového školního roku
probíhaly v naší škole kromě klasické
výuky důležité aktivity zaměřené pře-
devším na rozvoj cizojazyčné komuni-
kace a zároveň na upevňování vztahů
mezi studenty.

1. září 2005 se naši noví žáci nese-
šli ve svých třídách, ale netradičně na
lyském nádraží. Poprvé za dobu exi-
stence školy jsme se rozhodli uspořá-
dat pro žáky prvních ročníků sezna-
movací kurz. Cíl akce, tj. seznámení se
spolužáky, profesory, organizací školy
a celého školního roku, se podařil více
než dobře splnit a studenti se plni
dojmů i informací ze společného set-
kání mimo školní lavice s chutí dosta-
vili do své nové školy v pondělí 5.
září.

Ve dnech 18. - 23. září 2005 se
uskutečnila druhá část zahraniční
výměny našich a německých studentů.
Tentokrát navštívily žákyně OA své
kolegyně z partnerské školy Gymnázia
Bamberg v SRN. Program pobytu byl
různorodý. Naše studentky měly mož-
nost zhlédnout výuku v německé
škole, navštívily Mnichov a historické
město Würzburg, podnikly turistický
výlet na vinice spojený s výkladem
o pěstování vína, jeho druzích a ukáz-
kou samotné výroby vína. Přínos stu-
dentské výměny je velký. Žákyně
poznají část Německa, tj. státu, jehož
jazyk se učí, a tak se v něm zdokonalí.
Seznámí se také se způsobem života
v této zemi i s životem v jednotlivých
rodinách. V neposlední řadě se osamo-
statňují, samy často řeší různé situace
spojené s pobytem v cizích rodinách,
a to i přes jazykovou bariéru.

Další partnerskou školou, se kterou
spolupracujeme, je Obchodní akade-
mie Bratislava. Také se slovenskými
studenty proběhla v měsíci září výmě-
na, tentokrát ale přijeli oni k nám. Ve
dnech 26. - 30. září navštívilo naši
školu 9 slovenských studentů a dvě

profesorky. Tato spolupráce, probíha-
jící v rámci projektu „Regionální iden-
tita - evropská identita“, byla vlastně
druhou částí oboustranné výměny,
naši studenti navštívili Bratislavu
v červnu 2005. I pro Slováky byl při-
praven bohatý program. 27. září se
zúčastnili našeho celoškolského pro-
jektu „Den jazyků“, v dalších dnech
podnikli výlety do Poděbrad, přerov-
ského skanzenu, na Pražský hrad či
Vyšehrad. Státní svátek strávili v rodi-
nách svých kamarádů, kde byli také
celou dobu výměny ubytováni. 

27. září jsme prožili Evropský den
jazyků. Již tradičně se v tento den na
Obchodní akademii rozezní více než
jindy cizí jazyky. Jejich vyučující při-
praví pro studenty celé školy netradič-
ní zaměstnání, při kterém komunikují,
prezentují své město, zpívají či hrají
divadlo anglicky, německy, francouz-
sky a rusky, tj. v cizích jazycích, které
u nás studují. Protože se drtivá většina
studentů učí anglicky, zaměřili jsme
letošní Den jazyků na komunikaci
v anglickém jazyce. Studenti byli roz-
děleni do 14 skupin složených ze
zástupců různých ročníků. Pro všech-
ny bylo připraveno 14 úkolů na stano-
vištích s pokyny v angličtině.

Podle toho, jak dobře přeložili
a tím pochopili zadání, byli více či
méně úspěšní v plnění úkolů.
Vyučující pouze dohlíželi na dodržení
časového rozpisu, jinak nezasahovali.
Jako obvykle studenti pracovali s vel-
kým nasazením a zápalem. Největším
přínosem celoškolských projektů je
mimo jiné hlavně spolupráce starších
a mladších studentů. Mohou si předá-
vat zkušenosti, lépe se poznají a podle
našeho názoru právě z tohoto sbližová-
ní vyplývá vzájemná tolerance, pocho-
pení i schopnost obhájit či prosadit
vlastní názor, k čemuž je cíleně vede-
me.

Mgr. Bohuslava Svobodová

V roce 2004 získala OA Lysá
nad Labem příspěvek na realizaci
projektu v rámci aktivit mobility
Leonardo da Vinci „Odborná
praxe studentů OA Lysá n. L.
v podniku Bosch v Bambergu“.

Projekt je realizován s podpo-
rou Evropského společenství.

V září 2004 absolvovalo 11 stu-
dentů OA Lysá n. L. přípravný
kurz, který měl jazykovou, odbor-
nou a kulturní část. V říjnu 2004
vycestovaly naše „průkopnice“
Petra Nováková, Tereza Kopecká
a Petra Prokopová na třítýdenní
stáž do německého Bambergu
v Bavorsku. 

Praxe proběhla v obchodním
a logistickém oddělení podniku
Bosch, kde stážistky vykonávaly
různé činnosti - práce se zakázka-
mi v programu SAP, příprava

poptávek, objednávek, upomínek,
změny dat, práce na PC, inventura,
obsluha faxu, práce na internetu,
třídění listin, kontrola údajů
v dokumentech, telefonické objed-
návání dílů, seznámení s dodavate-
li a jiné. Další výjezd se uskutečnil
v termínu od 17. ledna do 6. února
a zúčastnily se ho studentky Jana
Kolmanová, Petra Štefíková
a Kateřina Vortelová. Poslední sku-
pina je právě nyní v Bamberku.
Jsou to studentky Lucie
Dvořáková, Zlata Srncová a Aneta
Špíglová.

Přínos odborné stáže v zahrani-
čí vidíme především ve zdokona-
lení jazykových dovedností stážis-
tek a v jejich osobnostním rozvo-
ji. Své zkušenosti předávají svým
spolužákům a učitelům. Škole
projekt umožnil získat nové
pohledy na výuku cizího jazyka
i odborných předmětů. Využijeme
je při přípravě školního vzděláva-
cího programu.

RNDr. Ivana Dvořáková,
ředitelka školy

Základní škola Bedřicha
Hrozného v Lysé nad Labem
pořádá v pátek dne 25. 11. 2005
od 13.30 do 17.00 hodin a v so-
botu 26. 11. od 9.00 do 17.00
hodin veřejně přístupnou výsta-
vu ke 110. výročí otevření budo-
vy školy. Součástí výstavy je
expozice historických školních

kronik, učebnic a učebních mate-
riálů. K prohlédnutí je též miniex-
pozice věnovaná holocaustu. 

Výstava bude přístupná ve
školní knihovně a chodbě školy
v 1.patře bočního křídla.

Srdečně zveme všechny zájemce.
Mgr. Karel Špecián,

ředitel školy
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Zástupy dětských lékařů po ordinačních hodinách 
pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Listopad 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

Po 31.10. MUDr. Čerňanská

Út 1.11. MUDr. Matasová

St 2.11. MUDr. Chocholová

Čt 3.11. MUDr. Pokorná

Pá 4.11. MUDr. Matasová

So 5.11. MUDr. Pokorná

Ne 6.11. MUDr. Čerňanská

Po 7.11. MUDr. Čerňanská

Út 8.11. MUDr. Matasová

St 9.11. MUDr. Chocholová

Čt 10.11. MUDr. Pokorná

Pá 11.11. MUDr. Pokorná

So 12.11. MUDr. Chocholová

Ne 13.11. MUDr. Chocholová

Po 14.11. MUDr. Čerňanská

Út 15.11. MUDr. Matasová

St 16.11. MUDr. Chocholová

Čt 17.11. MUDr. Pokorná

Pá 18.11. MUDr. Chocholová

So 19.11. MUDr. Čerňanská

Ne 21.11. MUDr. Pokorná

Po 21.11. MUDr. Čerňanská

Út 22.11. MUDr. Matasová

St 23.11. MUDr. Chocholová

Čt 24.11. MUDr. Pokorná

Pá 25.11. MUDr. Čerňanská

So 26.11. MUDr. Matasová

Ne 27.11. MUDr. Matasová

Po 28.11. MUDr. Čerňanská

Út 29.11. MUDr. Matasová

St 30.11. MUDr. Chocholová

Čt 1.12. MUDr. Pokorná

Pá 2.12. MUDr. Matasová

So 3.12. MUDr. Pokorná

Ne 4.12. MUDr. Pokorná

Po 5.12. MUDr. Čerňanská

Svaz postižených 
civilizačními chorobami v ČR

Vážení občané, dovolte nám sezná-
mit vás v rámci oslav a zvýraznění
občanského sdružení se Svazem posti-
žených civilizačními chorobami
v České republice, který sdružuje 68
500 členů trvale postižených závažný-
mi civilizačními chorobami. Pro ně
rozvíjí léčebnou a sociální rehabilitaci
zdravotně postižených dospělých i dětí
v 84 regionech republiky. Jedním
z nich je Okresní výbor Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami v Nym-
burce, který sdružuje tři základní orga-
nizace - Nymburk, Poděbrady a Lysou
nad Labem - s téměř 700 členy.

Výbory základních organizací
pořádají pro svou členskou základnu
zájezdy do zoologických a botanic-
kých zahrad, na hrady a zámky, do
skanzenů, poznávají historické památ-
ky Prahy, společně navštěvují divadel-
ní představení a koncerty v pražském
Rudolfinu. Setkávají se na besedách
o zdravé výživě, učí se plést a háčko-
vat, jak vyzdobit domov na Velikonoce
a Vánoce, hovoří o svých chorobách
s lékaři. Setkávají se u táboráků, na
společných výletech do přírody. Velice
prospěšná pro udržení či zlepšení
zdraví jsou pravidelná cvičení vedená

rehabilitační sestrou, plavání či reha-
bilitace v přihřívaném bazénu.

Tuto bohatou činnost doplňuje
okresní výbor každoročně pořádanými
rekondičními pobyty v krásné krkonoš-
ské přírodě. Za čtyři roky své existence
připravil čtrnáct desetidenních pobytů
pro kardiaky, respiriky a tělesně posti-
žené s účastí 436 členů. Doprovází je
lékaři a odborní pracovníci, kteří se
snaží zlepšit nebo alespoň upevnit
jejich zdraví cvičením, procházkami
v přírodě, ale i přednáškami s video-
projekcí. Na tyto akce přispívá i Minis-
terstvo zdravotnictví České republiky,
takže pro účastníky samotné, převážně
seniory, jsou finančně dostupné.

Z velké části je činnost základních
organizací závislá jen na členských
příspěvcích, ale najdou se i sponzoři,
kteří mají pro podporu těchto akcí
pochopení.

Toto je jen krátké seznámení
s úkoly okresního výboru a základních
organizací Svazu postižených civili-
začními chorobami v našem okrese.
Pokud Vás oslovilo a chcete se i vy stát
členy, jste vítáni.

Hana Navrátilová,
předsedkyně OV SPCCH

Rozloučení s panem učitelem
V pátek dne 30. září jsme se

naposledy rozloučili s dlouhole-
tým kolegou panem Antonínem
Semerádem, zástupcem ředitele
školy, který zemřel náhle v sobotu
24. září 2005.

Pan učitel Semerád pracoval na
naší škole od léta 1992. Využil od
počátku své pedagogické činnosti
svých bohatých zkušeností z dří-
vějších sportovních aktivit a vy-
tvořil ve škole tradici sportovních
soutěží, které se zapsaly do pod-
vědomí obyvatel města, například
Velkou cenu města Lysá nad
Labem, Běh Emila Zátopka a jiné.
Snažil se vést žáky školy ke klad-
nému vztahu ke sportu, což je
v dnešní době počítačů a pohodl-
ných křesel velmi záslužná čin-
nost.

Věnoval škole i svůj volný čas,
organizoval neúnavně jednodenní
lyžařské zájezdy na hory, bruslení,
plavání, účastnil se se žáky mnoha

sportovních soutěží, v nichž zís-
kali nejedno ocenění. 

Poznal jsem Toníka jako kolega
zástupce a náš vzájemný vztah
zůstal stejně dobrým i po mém
nástupu do funkce ředitele školy,
kdy jsem nezřídka využíval jeho
bohatých životních zkušeností
a díky jeho přímému a otevřené-
mu přístupu jsem neměl problém
dotázat se ho na jeho názor, radu
či ho přímo požádat o pomoc.
Hodně věcí jsem se díky němu
jako vedoucí pracovník naučil
a jsem mu za ně vděčný. Udělal
pro školu a všechny její žáky
a zaměstnance velký kus poctivé
práce. Čas zhojí všechny rány,
praví lidová moudrost. Na svého
kolegu

Antonína Semeráda však bude-
me dlouho a rádi vzpomínat.

Vedení školy a kolektiv
zaměstnanců ZŠ B. Hrozného

Lysá nad Labem

Na 14. 11. 2005 jsme pozvaly
Mgr. Petru Rauferovou, která nám
objasní PSYCHICKÉ PŘÍČINY
NEMOCÍ. Její přednáška o koli-
zích a nesnadnostech provázejí-
cích náš život se uskuteční v res-
tauraci U Labutě v 19 hodin.

Již tradičně v tento podzimní
čas nás naučí pan Roman Bittner
ve svém RYCHLOKURZU SE-
BEOBRANY, jak se ubránit pří-

padnému napadení. Přednáška se
bude konat 24. 11. 2005 v ubytov-
ně SOU od 19.30 hodin. Proběh-
nou i praktické ukázky, proto si
s sebou vezměte cvičební úbor.

Podrobnosti o připravovaných
akcích najdete na plakátcích a na
naší vývěskové tabuli vedle res-
taurace U Labutě. Všechny srdeč-
ně zveme.     

Vaše EMPAŤAČKY

Empatie zve

C E N Y  I N Z E R C E  V  L I S T E C H :

1 strana (vel. A4) ....................................................... 4.000,- Kč 
1/2 str. (vel. A5) ......................................................... 2.000,- Kč 
1/4 str. (vel. A6) ......................................................... 1.000,- Kč 
menší než A6 .......................................................... 7,- Kč/1 cm2

zvýraznění řádku ........................................................... 15,- Kč 
rámeček .......................................................................... + 30 % 
DPH ................................................................................ + 19 % 
sleva při opakování inzerátu 
3x a více ........................................................................... - 20 %

Při platbě na fakturu uvádějte v objednávce 
fakturační adresu, IČO a DIČ.
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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.

Pro rodiče i prarodiče s dětmi od narození do 6 let jsou k dispozici
prostory a vybavení ke hrám i k oddechu.

Mimo pravidelný provoz Vás zveme na tyto zajímavé akce:

V měsíci listopadu si můžete v prostorech MC prohlédnout 
malou výstavku fotografií Pavly Arbelovské, která pracovala 

v Saudské Arábii 3 roky jako zdravotní sestra.
Na fotografiích je nejen Saudská Arábie...

st 9. 11. SETKÁNÍ DVOJČAT, 15-18 hod. 
Pobytné dospělá osoba 20 Kč

pá 11. 11. JAK OVLIVŇUJE VÝCHOVA ZDRAVÍ DÍTĚTE
od 10 hod. Vstupné 20 Kč.

út 15. 11. CVIČENÍ PRO DĚTI
od 2 let, od 10 hod., vstupné 20 Kč na dítě.

S sebou pohodlné oblečení pro dítě i pro dospělý doprovod.

pá 18. 11. NESTLÉ - mléka a příkrmy pro kojence a batolata,
od 10 hod. - přednáší Alena Líbalová. Vstupné 20 Kč. 

pá 25. 11. JAK SE VYHÝBAT ŠKODLIVINÁM V DĚTSKÉ STRAVĚ 
A JAKÉ POTRAVINY ZAŘAZOVAT DO JÍDELNÍČKU,

od 10 hod. Vstupné 20 Kč.
Přednáška ing.Víta Syrového je určena pro maminky, které se chtějí
dozvědět, co ve skutečnosti obsahují průmyslově vyráběné potraviny 

a jak připravit zdravý jídelníček pro svoje děti. Ing.Vít Syrový je autorem 
knížky Tajemství výrobců potravin, kterou si budete moci zakoupit.

st 2. 11., 9. 11., 16. 11. a 30. 11. PŘEDPORODNÍ KURZY 
+ CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 

od 14 hod. S sebou podložku a přezuvky.
Nově od 1. 8. do 31. 12. 2005 poskytuje VZP ČR svým těhotným klientkám 
po předložení průkazu pojištěnce či karty člena klubu pevného zdraví slevu

ve výši 300 Kč z ceny kurzovného, které činí 400 Kč. Slevu je možné
poskytnout při zakoupení permanentky. Permanentka zahrnuje návštěvu 

10 hodin kurzu + 2 přednášky (gynekoložky a psycholožky). Permanentku si
mohou zakoupit i klientky jiných pojišťoven, ovšem beze slevy, tj. za

400 Kč. Cena jednotlivé hodiny 40 Kč zůstává nezměněna!

st 2. 11., 9. 11., 16. 11. a 30. 11. AEROBIC 
pro ženy a dívky od 19 hod., s sebou pití a podložku, vstupné 20 Kč.

pá 4. 11. a 18. 11. LAKTAČNÍ PORADNA 

pá 4. 11., 11. 11., 18. 11. a 25. 11. KURZY BŘIŠNÍHO TANCE 
(poslední kurz 13. 12. 2005),

16.30-18 hod. a 18.15-19.45 oba pro začátečnice.
Přihlásit a informovat se můžete na tel. 776714718 či email:

carpe_noctem@email.cz další zajímavosti najdete na www.djamila-ruya.cz
Vhodné pro dívky a ženy všech věkových kategorií.

Pozvánka k nákupu!
Ve dnech 21. 11. - 23. 11. 2005 se uskuteční 

v budově Domova mládeže SOŠ a SOU 
v Lysé nad Labem., Přemyslova ul. 592

prodej žákovských výrobků.

Prodejní doba: 10.00 - 17.30 hodin
Sortiment: sukně, halenky, dámské kalhoty,

dámská saka 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

dovolujeme si Vás, starobní
i invalidní důchodce oslovit,
a seznámit Vás s naší, i pro Vás
užitečnou organizací, jejíž exi-
stence je Vám (předpokládáme)
alespoň částečně známa.

V Lysé nad Labem existuje
„Klub důchodců“, který je tu pro
Vás, pořádá různé zábavné,
poučné, i jinak užitečné a zají-
mavé pořady, krátko i dlouhodo-
bé výlety, kterých se můžete i Vy
za přijatelné ceny účastnit.

Velice rádi Vás mezi sebou
přivítáme! Scházíme se v klu-
bovně v zadní části domu s pečo-
vatelskou službou, pravidelně

každou středu v 16.00 hodin, ale
též v jiné dny u příležitosti naším
klubem pořádaných, nebo mu
nabídnutých akcí. Na každý
měsíc sestavujeme program,
který je Vám k dispozici:
- v informační skřínce u vchodu

do „domu s pečovatelskou služ-
bou“

- v Široké ulici, za oknem paní
Škochové

- v informační skřínce zdravotně
postižených.
Těšíme se na vás!

Klub důchodců 
Lysá nad Labem

Blíží se zimní měsíce a s nimi
chladné a nevlídné počasí.
Toužíme po teple a to nás nutí
topit. Někdo přitápí plynem,
jiný elektřinou, mnozí však
s ohledem na ceny těchto medií,
se vrací k tuhým palivům, tedy
uhlí, dřevu a všemu, co v kam-
nech shoří. Není třeba dokazo-
vat, co to dělá s ovzduším ve
městě a již tak devastovaným
životním prostředím. Z mno-
hých komínů se zase vesele hulí
jako na idylických obrázcích od
Josefa Lady. Rozdíl je tu ovšem
veliký. Tehdy bylo ovzduší rela-
tivně čisté, nezaneřáděné výfu-
ky tisíců aut a kouřem továren,
tepláren, spaloven a dalšími
zdroji znečištění.

Těch kouřících komínů přibý-
vá k mé nelibosti valem
i v našem městě. Vidím to denně
na svých procházkách. Oblohu
ztemňuje často smog, směs
kouře a mlhy, důsledek přítom-
nosti kondenzačních jader pře-
devším ze spalovacích procesů.
To je daň za náš civilizační
pokrok, příčinou pak nesmyslné
zdražování plynu a elektřiny,
které nutí lidi spalovat méně
hodnotná paliva.

Je to problém celosvětový,
nás nevyjímaje. Řešit ho však
lze. Máme nadbytek elektřiny.
Ve velkém ji vyvážíme. Proč ji
tedy výrazně nezlevnit a nahra-
dit všude, kde to jde, spotřebiče
na benzín, naftu, plyn a uhlí
elektrospotřebiči? 

Elektrifikujme další tratě,
nahraďme městské autobusy tro-
lejbusovou dopravou, uhelné
a plynové kotelny elektrickými,

zvyšme výrazně přepravu nákla-
dů po našem území nákladními
vlaky namísto kamiony, prefe-
rujme vytápění domácností
elektrokotli. Že to takhle ještě
nikde nefunguje? To je pravda,
ale určitě by se zlepšilo životní
prostředí, podstatně klesly
náklady na opravy přetížených
silnic a léčení závažných one-
mocnění. Ušetřenými prostřed-
ky dotujme elektrickou energii.
Zvyšme cenu benzínu a nafty
pro ty, kdo jejich spotřebu zneu-
žívají. V nepříliš vzdálené
budoucnosti, až nafta a plyn
dojdou, to budeme muset učinit
stejně.

Jsem pro elektřinu z jádra,
jejíž dostatek zlevní hlavně
výrobu vodíku a umožní pře-
chod na auta poháněná tímto
neškodným plynem. Výsledkem
spalování je pouze voda. To není
utopie, taková auta již jezdí.
Bohužel, výroba vodíku je
dosud drahá. K naší škodě nás
minulý režim lehkomyslně zba-
vil levné uranové rudy, kterou
téměř zdarma vyvezl do Ruska
na atomové pumy. Byla to ruda
velmi kvalitní a měli jsme jí na
století. Dnes ji musíme draze
kupovat v zahraničí.

Co můžeme učinit pro zlepše-
ní ovzduší ve městě sami?
Mnoho ne. Lze však kompenzo-
vat sociálně slabým vrstvám
obyvatel zvýšenou cenu plynu
cílenými dotacemi za prokaza-
telně spotřebovaný plyn na tope-
ní tak, aby se jim nevyplácelo
topit pevnými palivy.

Václav Mrkvička, občanské
sdružení Lyský region

Vážení přátelé - důchodci,

Co mě trápí
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„Dobrovolník je obyčejný člo-
věk, který dělá neobyčejné věci“

Stručně o domově:
Domov důchodců Lysá nad

Labem je státní zařízení sociální
péče, jehož posláním je nabídnout
klientům prožít aktivní a spokoje-
né stáří v podmínkách, které se 
co nejvíce blíží běžnému životu.
Své služby poskytuje pro 160
obyvatel.

Posláním dobrovolnického pro-
gramu pro seniory je pomoci pře-
konat samotu seniorů, vyplnit
jejich volný čas.

Kdo se může stát dobrovolní-
kem?

Každý, kdo bez nároku na
finanční odměnu je ochoten
poskytnout svůj volný čas, ener-
gii, dovednosti i vědomosti ve
prospěch seniorů.

Dobrovolník je člověk, který
svou činností přispívá ke zvýšení
kvality života seniorů.

Co mohou dobrovolníci v domo-
vě vykonávat?

Velmi důležité je pro naše
seniory i „pouhé“ popovídání.
Proto jsou jednou z možností dob-
rovolnické činnosti právě indivi-
duální návštěvy u obyvatel. 

Dobrovolník může lidem před-
čítat z knih, novin, časopisů, hrát s
nimi společenské hry apod. Může
pomáhat s pracovní činností v klu-
bovně, kde se senioři věnují ruč-
ním pracím. Může se zapojit do
činnosti jako společník při pro-
cházkách či spolupracovat na
výzdobě domova atd. Dobrovol-
ník se může zapojit i do přípravy
různých společenských akcí pro
seniory, vypomoci jednorázově
při výletech apod.

Jaké jsou výhody dobrovol-
nické činnosti:

Je to nejen dobrý pocit z vyko-
nané činnosti, ale i:
● získání nových kontaktů
● nové zkušenosti a praxe
● možnost vystavení certifikátu

dobrovolníka
● možnost účasti na výletech spo-

lečně s obyvateli

Kontakty
Domov důchodců 
Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem
telefon: 325 551 067, 606 831 708
E-mail: domov.zamekvs@tiscali.cz

Kontaktní osoby:
Lenka Sedláčková
Jitka Nedělová DiS.
- sociální pracovnice

I Vy se můžete stát 
dobrovolníkem

Dobrovolnický program  pro seniory - Domov
důchodců Lysá nad Labem

V sobotu 24. října byla v Muzeu
Bedřicha Hrozného zahájena nová
výstava za účasti asi 45 návštěvní-
ků. Byli jsme přivítáni tóny
Vivaldiho skladby „Čtvero ročních
období“. V první části sálu jsou
vystaveny krásné fotografie. Autor
Martin Me2d Novák pojmenoval
tento soubor „Maličkosti Polabí“.
Prohlédnout si můžeme záběry
z běžného života, ale zároveň
i kouzlo přírody. Fotografie jsou
pořízeny digitálním fotoaparátem
a nejsou dalším způsobem uprave-
ny. Celá tato výstava je velmi
vkusně doplněna krásným květino-
vým aranžmá Květy Loudilové,
které bylo, stejně jako fotografie,
pojato tematicky jako čtvero roč-
ních období. Po prohlídce snímků
pokračujme několik kroků dále do
sálu. Náhle se ocitneme v jiném
světě - ve světě techniky. Díky spo-

lupráci Vojtěcha Šenkýře ze ZŠ B.
Hrozného, Martina Nováka z fir-
my SPC-net a Ondřeje Rašína
z Muzea B. Hrozného je zde na
malém prostoru prezentován vý-
voj výpočetní techniky na několika
exponátech. Od kuličkového počí-
tadla po současné PC. Výstava
obsahuje několik pozoruhodností.
Jednou z nich je funkční počítač
československé výroby - IQ 151.
Dále je možné si prohlédnout záz-
namová média, řadu procesorů.
Zajímavý je také průřez myší, nebo
současné PC v průhledné skříni.
Převážná většina exponátů je plně
funkční. Náš dík patří všem, kteří
nám zapůjčili vystavenou techni-
ku. Chcete-li vidět část Polabí,
nebo nahlédnout do tajů výpočetní
techniky, přijďte se podívat do
muzea. 

O. Rašín

Výstava v muzeu

Pronajmu zařízený byt 3+1 
v Ostré. 

Tel.: 602/852 973

PRODÁM
Lednici Samsung Calex za 500,- Kč,

rozm. 85 x 60 x 60 cm, postel s úložným prostorem 
za 300,- Kč, daruji zavařovací sklenice

Tel.: 732 467 124

KVALITNÍ 
VÝPOČETNÍ A DIGITÁLNÍ

TECHNIKA

http://www.obchod.jpc.cz

… jednou skautem - navždy
skautem …

Junák Lysá nad Labem pořádá
u příležitosti 85. výročí založení
své organizace setkání se svými
bývalými a současnými členy.
Setkání se uskuteční v sobotu 
19. 11. 2005 od 9.00 hodin v are-
álu Junáka Lysá nad Labem.
Pozvání platí pro všechny, kterým
je myšlenka skautingu blízká.

Program:
● prezentace účastníků,
● slavnostní zahájení s nástupem

v 10.00 hodin,
● ukázky ze součas-

né činnosti,
● beseda nad archiv-

ním materiálem,
● výstavba obrazů

a dřevořezeb,
● občerstvení
● promítání archiv-

ních filmů z histo-

rie střediska,
● zajímavé soutěže

Co sebou:
● dobrou náladu,
● děti, vnoučata, prostě každého,

kdo je stejně naladěn jako my,
● fotografie, pamětní listy, deníky,

kroniky, diplomy, odznaky,
medaile,

Ing. Václav Zumr,
vůdce střediska
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Nabídka prodejcům 
vánočního zboží

Kapři, stromky, svíčky, atd.

V prosinci bude v Lysé n/L,

na Husově náměstí v prostoru 

kolem kina probíhat Vánoční trh.

Zájemci o prodej se mohou hlásit na tel. 777 325 256.

www.mestolysa.info
Informační stránka 

o firmách v Lysé a okolí
Registrace zdarma!

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, rehabilatace
● 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

MIMOŘÁDNÁ AKCE!!!  KLIENT PŘIVEDE KLIENTA
Každý nově registrovaný pojištěnec získá vitamínový balíček v hodno-
tě 400,- Kč. Stávající pojištěnec získá vitamínový balíček v hodnotě
250,- Kč. Akce probíhá od 1. 8. do 31. 12. 2005.

ZDARMA plavání v bazénu v Čelákovicích po předložení průkazu
pojištěnce.

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

František Bodnár
PRODEJ AUTOBATERIÍ

motobaterií
tel. 7 2 3  5 0 4  5 5 7

P R I V A T:
Po d ě b r a d o v a  1 7 1 4
2 8 9  2 2  L y s á  n a d  L a b e m
Po - Pá: 16 - 20
So: 8 - 20
Ne, svátky: 8 - 20

Ceny vč. DPH, např.:
44 Ah 850,-
55 Ah 1.100,-
72 Ah 1.550,-
100 Ah 2.350,-
150 Ah 2.800,-
180 Ah 3.300,-

Víte, jak si zachovat starou státní podporu na stavebním spoření?
Víte, jak získat vlastní bydlení co nejrychleji s pevnou úrokovou sazbou a dalšími výhodami?

Víte, jak bezpečně investovat a zhodnocovat svoje finance?
Víte, jak si ve stáří zachovat svůj životní standard?

Bezplatná konzultace pro každého v naší kanceláři v Lysé nad Labem, Masarykova ul. 209, naproti zastávce autobusu - vedle Tipsportu.
Otevřeno: Pondělí, středa, čtvrtek, pátek  14.00 - 17.30 hod ● Tel.: 775 052 448, 731 414 936 - Z. Bajlikovová ● 731 414 908 L. Hochmal

Teď AKCE: Pro děti (do 18 let věku), které ještě nemají u nás smlouvu o stavebním spoření 
50 % sleva za uzavření smlouvy a dárky pro všechny.

V kině HOGO FOGO nově otevřena

DVD PŮJČOVNA
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

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

otevřeno: po. - pá. od 17 hod. 
(v so. od 16 hod. v ne. od 15 hod.) 
vracení DVD každý den do 20 hod.

půjčování DVD každý den do 23 hod. (ne. do 22 hod.)

! TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK ! 
Neběhejte zbytečně po obchodech

Předplacená průkazka do DVD půjčovny 
(200 Kč /10 DVD + 1 zdarma, 400 Kč /20 DVD 

+ 2 zdarma, 600 Kč/30 DVD +3 zdarma)

◆ Při první výpůjčce káva Segafredo zdarma.
◆ Pohodlný výběr DVD z katalogů při sklence vína

nebo šálku kávy.
◆ Nové tituly každý týden. 
◆ Půjčovné: 40 Kč / DVD.
◆ Dlouhá otvírací doba.
◆ Další informace, výpůjční řád, průkazky na baru

Kino Café Baru.
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Troška historie
Celorepubliková štafeta se

v historii Sokola objevuje celkem
čtyřikrát. Poprvé v r.1919 - tenkrát
a pak ještě v předsletových letech
1931 a 1947 - vedly trasy z okrajů
země do Prahy. V říjnu 1937 začí-
nal Rozestavný běh naopak
v Praze a tento průběh měla
Sletová štafeta 2005.

Průběh štafety byl v přímém
přenosu sledován na internetu na
stránkách: http://stafeta.sokol-
cos.cz. Zde najdete i detaily
k samotné akci včetně fotek, videí
a animací.

Z naší jednoty, která měla na
starost část trasy mezi Káraným
a Benátkami nad Jizerou, zajišto-

valo dopravu štafetového kolíku
v počtu devět „cyklo kurýrů“.
Celou trasu nás doprovázelo do-
provodné vozidlo a trasu si v den
štafety nezávisle projely i mladší
žákyně se svými cvičitelkami.
Celá akce, která byla po organizač-
ní stránce velmi náročná, proběhla
naprosto bez problémů a štafetové
kolíky se spolu se sletovým posel-
stvím dostaly do stanovených cílů
v celé České republice v určeném
čase. Akce samotným sokolům
i veřejnosti dokázala, že Sokol
stále žije a něco dokáže, přesně
v duchu Tyršova hesla:

„Tam svět se hne, kam síla se
napře“.

Luděk Nejedlý

Sestry a bratři, vážení 
spoluobčané

Ve dnech 23. až 25.9. proběhla
na území naší republiky svým roz-
sahem ojedinělá akce. Za jediný
víkend bylo rozneseno po celé
republice sletové poselství, kte-
rým byl symbolicky odstartován
nácvik skladeb a celý sletový rok
2005-2006. Této akce se zúčastni-
lo mnoho lidí ze všech jednot, žup
celé České republiky. (Pozn. župa
je sokolská obdoba správních

celků přibližně na úrovni krajů)
Štafetový kolík, v němž bylo

uložené poselství, mohli přepra-
vovat běžci, jezdci na kole, nebo
případně na bruslích. Část trasy na
Moravu letěl kolík balónem,
v Praze jel historickými tramvaje-
mi, kus trasy absolvovaly některé
kolíky i lodí.

Trasy této štafety byly násle-
dující:

Po uzávěrce předchozího čísla Listů došlo k několika změnám v rozvr-
hu cvičebních hodin v sokolovně. Jedná se především o ženské složky,
ale pro úplnost uvádíme všechny oddíly:

Rozpis cvičebních hodin,
TJ SOKOL Lysá nad Labem

Mladí hasiči
Kolektiv „Mladých hasičů“ přijme do svých řad děti ve věku 

6 - 7 let. Pokud budeš mít zájem, přijď mezi nás nejlépe s rodiči
v době pravidelných schůzek, které jsou každý pátek od 16.00 

do 18.00 hodin v hasičárně v Lysé nad Labem. 
Rádi tě mezi sebou přivítáme.

Za mladé hasiče vedoucí kolektivu H. Krejčíková

Rodiče a děti pondělí 16 - 17 hod
Nejmladší žactvo 
(tedy předškoláčci) úterý 16 - 17 
Mladší žákyně úterý 17 - 18

čtvrtek 17 - 18 
Mladší žáci pondělí 17 - 18 

pátek 17 - 18 
Starší žákyně úterý 18 - 19

(aerobic pro „náctileté“)
čtvrtek 18 - 19

(všestrannost)
Starší žáci pondělí 18 - 19

pátek 18 - 19 
Sportovní gymnastika 
předškoláci středa 17 - 18,15 
Sportovní gymnastika 
mladší žactvo středa 17 - 18,30

sobota 9,30 - 11,30
neděle dle domluvy (15 - 17 hod)

Ženy aerobic pondělí 19 - 20,30 (Hanka)
středa 19 - 20,15 (Lenka)
čtvrtek 19 - 20 (Veronika)

Ženy zdravotní cvičení úterý 19 - 20 
Ženy pohybové skladby úterý 20,15 - 21,30 
Muži středa 20,15 - 22 
Muži gymnastika pátek 19 - 20 
Muži box pátek 20 - 21 
Muži florball čtvrtek 21 - 22

sobota 15 - 17 
Muži basketbal pátek 21 - 22,30 
Muži volejbal neděle 19 - 21 
Dorost volejbal sobota 17 - 19

neděle 17 - 19 
Věrná garda čtvrtek 20 - 21 
Míčové hry neděle 10,30 - 12 

Nácviky sletových skladeb:
„Ta naše písnička česká“ (Věrná garda) čtvrtek 20 - 21 
„Rozkvetlá louka“ (mladší žákyně) úterý a čtvrtek 17 - 18 
„Výlet s aerobikem“ (dorostenky, ženy) neděle 14 - 15 
„Zpěv naděje“ a „Léto“ (ženy) úterý 20,15 - 21,30
„Chlapáci“ (muži) sobota 8 - 9,30

Zveme naše občany na 

Sokolskou akademii,
která se bude konat 26. listopadu 2005 ve 14 hodin v sokolovně.
Na akademii se představí naše žactvo, dorost i dospělí. Ve vystou-
peních budou předvedeny všechny činnosti, které jsou náplní 
cvičebních hodin. Diváci uvidí i ukázky ze sletových skladeb.

Jitka Dvořáková - náčelnice
Luděk Nejedlý - náčelník


