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Pranostiky
● Září jezdí na strakaté
kobyle.

● 1.9. - jaké počasí o Jiljím
panuje, takové celý měsíc se
ukazuje.

● V září mnoho požárů
bývá, proto se obloha rdívá.

● Svatováclavské léto trvá
po osm dní (28.9.)

Lysá nad Labem - Nejlepší město 
pro byznys 2009 ve Středočeském kraji

Město Lysá nad Labem vyhrálo
soutěž nejlepší město pro byznys
ve Středočeském kraji. Po loňském
třetím místě jsme si v letošní sou-
těži ještě polepšili. Vzhledem
k tomu, že jsme porazili i taková
města jako Mladá Boleslav či
Kladno, považuji tento náš výsle-
dek za velký
úspěch města i jeho
občanů.

Organizátorem
výzkumu je týde-
ník Ekonom. V ČR
se výzkum provádí
teprve druhým ro-
kem, ale je použita
osvědčená metodi-
ka z Německa.
Podstatou srovná-
vacího výzkumu je
určení pořadí měst
s nejlepšími pod-
mínkami pro pod-
nikání v ČR
i v jednotlivých
krajích - Ve Stře-
dočeském kraji je
to 26 porovnáva-
ných měst. Pro
zajištění co největ-
ší objektivity výz-
kumu byla města
hodnocena na
základě padesáti
kritérií, rozděle-
ných do šesti
oblastí: 1. Podni-
katelské prostředí
2. Kvalita lokality
3. Pracovní trh 4.
Přístup veřejné
správy 5. Cenové
podmínky 6.
Průzkum mezi
podnikateli. 

Zdrojem hodnot každého krité-
ria byla statistická data nezávis-
lých a odborných institucí
a odborníky garantovaný výzkum.
Téměř polovinu kritérií mohou
radnice svými postoji a postupy
ovlivnit úplně nebo částečně.

Místem s nejvyšším podnika-
telským potenciálem je letos ve

Středočeském kraji Lysá nad
Labem, kterou vynesly do čela
pořadí kvalita lokality, dobrá práce
městského úřadu a přízeň podni-
katelů. Na druhém místě je s dob-
rou kvalitou lokality Beroun a tro-
jici uzavírá s nízkými cenami
Benešov.

Z porovnávacích tabulek
vyplynulo, že ve městě je druhý
nejvyšší nárůst počtu ekonomic-
kých subjektů, avšak v jeho
důsledku se zmenšil podíl střed-
ních firem v místním podnikatel-
ském prostředí. V tabulce podni-
katelského prostředí proto město
figuruje na 12. příčce. V kvalitě

lokality se dělíme o první příčku
s Berounem; v tomto kriteriu bylo
hodnoceno 10 parametrů. Dobře
jsme na tom s bytovou výstavbou,
ve snižování kriminality, v počtu
pacientů na lékaře, ale je zde nej-
nižší kapacita ubytovacích zaříze-
ní. V poměru k počtu obyvatel se

postavilo třikrát více
bytů a kapacita
mateřských školek je
o 27 % vyšší, což 
je dobře, protože je
zde třetí největší
populační přírůstek.
V kategorii pracovní-
ho trhu nejsou vý-
sledky nikterak oslni-
vé - celkově patří
městu 18. pořadí,
máme třetí nejvyšší
n e z a m ě s t n a n o s t
v kraji a v deseti
parametrech se pohy-
bujeme spíše ve
spodní části tabulky.
Naopak radost mám
z kategorie přístupu
veřejné správy, kde
městu patří 2. příčka
hned za Kladnem.
Místní radnice zajiš-
ťuje třetí největší
počet online počítačů
pro veřejnost. V kate-
gorii cenových pod-
mínek se dělíme o 7. -
8. místo s Mělníkem.
Příznivě vycházejí
ceny stavebních po-
zemků, cena vodného
a stočného, přijatelný
je poplatek za likvi-
daci odpadů.

Chtěl bych podě-
kovat všem spolupra-

covníkům, podnikatelům a obča-
nům za vytváření přívětivého pro-
středí pro podnikání v našem
městě. Vítězové z jednotlivých
krajů se utkají v celostátním kole,
které proběhne na podzim.
Doufám, že i díky Vám uspějeme
v celostátní konkurenci.

Jiří Havelka



2

9/2009 LISTY města Lysé nad Labem

V prázdninových měsících se
konala tři jednání rady města, ale na
jejich programu vůbec nebylo znát,
že by měla probíhat „okurková sezó-
na“. Zasedání zastupitelstva se
z důvodu čerpání dovolených neko-
nala, stejně jako o prázdninách
v minulých letech.V úvodu článku
se ještě vrátíme k poslední červnové
radě.

13. jednání rady města se kona-
lo 30. 6. 2009. Z bloku prvních 15
bodů, předložených odborem správy
majetku a investic, vybírám bod č. 2.
V něm se poměrně obsáhle diskuto-
valo o opakovaném vyhlášení zámě-
ru na pronájem nebytových prostor
po dovršení 5 let u všech smluv, uza-
vřených na dobu neurčitou. Celkem
město disponuje 80 nebytovými pro-
story, na něž byly smlouvy uzavírá-
ny v různou dobu a za odlišných
podmínek. Cílem tohoto bodu by
mělo byt nalezení systému, který by
zohlednil měnící se podmínky na
trhu, ale který by současně zachoval
priority - např. zachování rozsahu
lékařské péče. Odbor správy majet-
ku a investic (SMI) na příští jednání
připraví možné znění výběrových
řízení. Stejný odbor by měl v srpnu
připravit anketu pro nájemníky
z městských bytů, zda se chtějí
finančně spolupodílet na výměně
oken. V bodu č. 9 byla schválena
Dohoda o přičlenění honebních
pozemků v Litoli k honitbě, spravo-
vané Honebním společenstvem
Přerov nad Labem. Smlouva nemění
majetková práva, ale umožňuje mys-
livcům, aby vstupovali na pozemky
jiných vlastníků a vykonávali zde
právo myslivosti, a to při respekto-
vání průběhu polních prací, sklizně
atd. V následujícím bodu rada
schválila dodatek ke smlouvě o dílo
s firmou IKASS-MB, s.r.o. Firma
provádí výměnu dlažby a obkladů
v mateřské škole Dráček v Litoli. Na
základě požadavků hygieniků byl
upraven projekt, což vyvolá zvýšené
náklady na obezdění stěny z luxferů
asi o 15 tis. Kč. Zajímavý byl i bod
č. 13, v němž se členové rady sezná-
mili se stavem rozpracovanosti
investičních akcí v polovině letošní-
ho roku. Většina akcí „jede podle
plánu“ a odbor SMI zajistí do konce
roku splnění všech investičních
a provozních úkolů s důrazem pře-
devším na dotované akce. V bodu 
č. 14 se jednalo o pořízení účelové-
ho vozidla pro potřeby odboru SMI -
pro převoz malé komunální techni-
ky, pro převoz dopravních značek
apod. V diskusi se hovořilo o tom, že
investice nebyla zahrnuta ve schvá-
leném rozpočtu města, bylo by proto
rozumné počkat s nákupem do II.
pololetí a rozhodnout se až podle

vývoje financí. V bodu č. 15 bylo
schváleno uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo s firmou Hrdlička
z Tetína. Uvedená firma zpracováva-
la pro město v minulých letech
Digitální technickou mapu. Dopl-
nění vektorizace vodovodu a kanali-
zace města bude stát 222 tis.
Kč. Podstatně levněji vyjde pořízení
mapy kulturních památek v Lysé nad
Labem a okolí. Na veřejnou zakázku
reagovaly 3 firmy - rada dala před-
nost společnosti ZEMAN ART
Kopřivnice, která tři tisíce map
vytiskne za 29,5 tis. Kč. Hladký prů-
běh mělo i hlasování v bodu č. 17,
v němž rada vyjádřila souhlas
s návrhem vedení ZŠ Komenského,
aby 91 tis. Kč z fondu reprodukce
investičního majetku bylo použito na
zasíťování pavilonu D školy. 

O podstatně větší peníze šlo
v následujícím bodu. V souvislosti
s náběhem datových schránek do
veřejného života (informace na
jiném místě) se ukázalo jako nezbyt-
né pořídit pro městský úřad novou
elektronickou spisovou službu, která
komunikuje s datovými schránkami.
Na veřejnou zakázku reagovaly 4
firmy, z nichž dvě byly v prvním
kole vyřazeny pro nesplnění zada-
ných požadavků. Ze dvou zbývají-
cích si palmu vítězství odnesla spo-
lečnost T-MAPY z Hradce Králové.
Hodnota zakázky pro Lysou, Milo-
vice a všechny zbývající obce mik-
roregionu činí 499,8 tis. Kč. Počítá
se s tím, že náklady na spisovou
službu budou zahrnuty do projektu
na vybudování technologického
centra obce, jež bude z 85 % hraze-
no z peněz EU.

V bodu č. 19 rada města schvalo-
vala administrátora projektu na
„Revitalizaci náměstí B. Hrozného
a Zámecké ulice“. Tato akce odpoví-
dá požadavkům Regionálního ope-
račního programu (ROP) a je zde
velká šance, že projekt uspěje.
Pokud ano, město získá dotaci 
19,5 mil. Kč. Smlouva o dílo na
zpracování žádosti bude uzavřena
s firmou EPK z Kolína, s níž je dobrá
spolupráce - např. projekty Mikro-
regionu Polabí nebo projekt revitali-
zace Masarykovy ulice. Za zpraco-
vání projektu firma obdrží 107 tis.
Kč. V bodu následujícím rada města
vzala na vědomí zprávu o vyřizování
petic a stížností za rok 2008. Ze tří
podaných petic jenom jednu řešilo
město - petice se týkala radikálního
prosvětlení lipové aleje v Pivovarské
ulici, další dvě byly směrovány ke
krajskému úřadu. Stížností se sešlo
29 a valnou většinu se podařilo vyře-
šit ve lhůtě do 60 dnů. Jedna stížnost
se řešila až na úrovni ombudsmana -
tzv.komínový spor z Veleslavínovy

ulice. Ombudsman neshledal v pos-
tupu úředníků žádné pochybení.
V bodu č. 22 rada souhlasila s pro-
půjčením zámeckého parku Rom-
skému sdružení občanů pro uspořá-
dání IX. Romského festivalu začát-
kem srpna za podmínek dodržování
pořádku, zajištění mobilního WC
a následného úklidu areálu po ukon-
čení akce. V bodu č. 24 se konečně
dočkal J. Koštíř výběru dodavatele
zabezpečovacího zařízení pro kap-
ličku v Byšičkách. Ze 7 nabídek se
rada přiklonila k firmě p. Veselého
z Kostomlat nad Labem. Alarm za
49 tis. Kč namontuje firma, která
jako jediná řešila napájení systému
v souladu s normami ze samostatné-
ho okruhu. 

Závěrečná diskuse byla krátká
a týkala se možných dodavatelů
nových oken v městských bytových
domech a podmínek financování
a na úplný konec se krátce hovořilo
o způsobech pomoci místům, která
byla postižena vodními živly.

14. jednání rady města se kona-
lo 21. 7. 2009. Třítýdenní prodleva
se projevila více než čtyřmi desítka-
mi jednacích bodů, z nichž nadpolo-
viční většina se týkala bytů, nebyto-
vých prostor, pozemků a věcných
břemen. My se zastavíme u č. 15,
k němuž se diskutovalo více než půl
hodiny. Téma bylo velmi citlivé, a to
zvýšení nájmu v městských bytech
v Lysé nad Labem a v Milovicích-
Mladé v roce 2010. Podle zákona je
nutné o změně nájmu informovat
nájemce nejpozději 3 měsíce před
změnou, to je do konce září, aby
změna mohla být provedena od 1. 1.
2010. Cílem navržené úpravy je
vyrovnání podmínek a cen za bydle-
ní v bytech města. Zvýšení nájmů
přichází v ne právě příznivé době,
ale na druhou stranu je nutno také
připustit, že náklady na údržbu byto-
vého fondu rostou a bude tomu tak
asi i nadále. Po diskusi rada dospěla
k následujícím cenovým úpravám
(vždy za 1 m2): u bytů I.kategorie
z 34,- Kč na 42,90 Kč, u bytů I. kat.
v DPS č.p. 1102 a 1729: z 32,- Kč na
36,- Kč, v DPS č.p. 294: z 23,- Kč na
30,- Kč. U bytů II. kategorie z 27,-
Kč na 35,50 Kč, u III. kategorie
z 21,- Kč na 30,- Kč, u bytů IV. kate-
gorie ze 17,- Kč na 26,- Kč. U bytů
v Milovicích-Mladé, kde je jen I.
kategorie, z 34,- Kč na 42,90 Kč. 

Oživením programu byl bod č.
19, v němž rada města vybírala
dodavatele automatizovaného exter-
ního defibrilátoru (AED). To je malý
přístroj, který při zástavě srdce
i v rukou laika dokáže zachránit
život tím, že pomocí elektrického
impulsu „nahodí srdce“ do správné-
ho rytmu. Starostové obcí měli na

červnové poradě možnost vidět, jak
takový zásah probíhá a řada měst
a obcí v republice už AED vlastní.
Na veřejnou zakázku přišly 4 nabíd-
ky a rada se rozhodla pro firmu Ars
Audio z Prahy 10, která nabídla cenu
těsně pod 40 tis. Kč. Přístroj bude
umístěn ve služebním automobilu
městské policie, takže bude k dispo-
zici občanům města po 24 hodin
denně, navíc s poučenou obsluhou.

V bodu č. 23 rada podpořila volá-
ní bytové komise po obměně členů,
protože někteří z nich se z různých
důvodů jednání komise nemohou
zúčastňovat. Proto by volební strany
měly navrhnout takové členy, kteří
se mohou práce v komisi aktivně
účastnit. V bodu č. 25 rada vyhověla
žádosti ZŠ B. Hrozného o finanční
příspěvek na vydání CD. Na zvuko-
vém nosiči bude vystoupení dětské-
ho pěveckého sboru „Fontána“
a město přispěje na vydání 1000 ks
částkou 12 tis. Kč. V dalším bodu
rada přispěla částkou 16 tis. Kč na
velký informační panel Polabí, který
dodá společnost Zlatý pruh Polabí.
Na mapě budou zachycena turisticky
atraktivní místa naší krajiny a o přes-
ném umístění panelu se ještě bude
jednat. V bodu č. 27 se rozhodovalo
o tom, kdo aktualizuje Program
městské památkové zóny. Ze dvou
nabídek rada zvolila tu od Ing. arch.
Brychtové z Prahy 10, náklady na
práci budou 80 tis. Kč. Vzhledem
k pravidelně získávaným dotacím na
obnovu památek se tato částka urči-
tě vyplatí. 

V bodu č. 30 se projednávala
žádost Svazu tělesně postižených
civilizačními chorobami o příspě-
vek. S trochou nadsázky rada kon-
statovala, že při dnešním zdravotním
stavu obyvatelstva by tam mohl
vstoupit skoro každý, ale nakonec
radní přispěli částkou 1,5 tis. Kč.
Obdobný příspěvek z Charitativního
fondu obdrží 1 dítě ze sociálně slab-
ší rodiny na pobyt na letním táboře.

V bodech č. 34 a 35 se hovořilo
o rekonstrukci Masarykovy ulice.
V prvním z nich byl schválen doda-
tek smlouvy se stavební firmou,
který přinese úsporu nákladů 1,4
mil. Kč. Úspora vznikne zkrácením
přepravní vzdálenosti pro odvoz
zeminy; ta navíc nebude odložena za
nemalé peníze na skládce, ale
uskladněna na pozemcích města
a později použita při dalších staveb-
ních akcích. V druhém bodu byla
schválena změna koordinátora
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví
při práci) na staveništi - M. Žahoura
nahradí Ing. Syrovátka z Prahy 4.
V posledním bodu ke schválení s č.
42 byl poskytnut finanční příspěvek

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



5 tis. Kč pro činnost Stanice pro zra-
něné a handicapované živočichy,
která pečuje o postižená zvířata
z Polabí.

V závěrečné diskusi obsáhle
informoval pan místostarosta
Sedláček o postupu rekonstrukce
Masarykovy ulice a o problémech
s kanalizací před hotelem Král, které
bylo nutno operativně řešit, a dále
o jednání s ČD, které zahájily práce
na elektrizaci trati Lysá-Milovice.

15. jednání rady města se konalo
11. 8. 2009. Bodů bylo sice méně
než posledně, ale o to bohatší byla
diskuse. Rozvinula se hned u bodu 
č. 4, v němž se projednávala žádost
firmy DELIKOMAT o umístění ná-
pojového automatu v čekárně u lé-
kařských ordinací v č.p. 1032 - ve
dvoře proti úřadu. Radní diskutovali
o tom, zda je stroj na kávu to jediné,
co tam pacientům chybí. Nakonec
kvůli stísněnému prostoru žádosti
nebylo vyhověno. O stejném objektu
se jednalo v bodu č. 8, kde odbor
SMI přišel s návrhem na výměnu
oken v městských bytech ve 2. patře.
V diskusi se ukázalo, že problema-
tický je i stav střechy. Konečné roz-
hodnutí o tom, zda peníze dát do
střechy nebo na okna, padne až po
odborném posouzení. Zajímavá dis-
kuse se tentokráte rozproudila
u pozemkové záležitosti v bodu č.
11. Firma SEMPRA Praha nabídla
městu k odkoupení 6 pozemků,
z nich 3 jsou lesní na Šibáku o cel-
kové výměře 3,2 tis. m2, a to za
10 Kč/m2! Po určitých rozpacích se
rada města nakonec rozhodla pro
koupi, ale poslední slovo bude mít
zastupitelstvo. V bodu č. 16 se pro-
jednával dodatek smlouvy o dílo
s firmou FABREALSTAV ze Všetat,
která opravuje fasádu školy TGM
v Litoli. Letos se opravuje sokl a při
izolačních pracích se ukázalo, že
původní drenáž nelze použít, s čímž
se původně nepočítalo. Odvodňovací
systém je nutno udělat řádně a v pat-
řičné hloubce, což však vyvolá nut-
nost větších výkopových prací
a následné předláždění dvora. Více-
práce přijdou na 239 tis. Kč, ale bude
to dílo na léta. O kvalitě práce se jed-
nalo i v bodu č. 22 v souvislosti
s rekonstrukcí v MŠ Dráček v Litoli.
Původně vybraná firma IKASS
z Mladé Boleslavi se představila ve
velmi špatném světle, a proto byla
spolupráce s ní na hodinu ukončena
a město uhradilo jen náklady na
materiál. Potěšující byly body č. 25
a 26, které znamenají získání dotace
50 tis. Kč ze Středočeského kraje na
obnovu památek. Peníze budou
vynaloženy na opravu Pomníku obě-
tem I.světové války na náměstí B.

Hrozného. Veřejnou zakázku za 
95 tis. Kč získal ak. sochař O.
Pospíchal z Prahy 1. 

V bodu č. 28 se projednával
návrh na další partnerské město
(dosud Břeclav a Kuks), tentokrát
z polského Klodzka. Je šance, že se
podaří získávat prostředky na mezi-
národní partnerství z prostředků EU
- v Břeclavi s tím mají velmi dobré
zkušenosti. První osobní kontakty
jsou plánovány na srpen: delegace
města v čele s panem starostou se
zúčastní 15. 8. 2009 Dne tvrzi
Klodzko, polská delegace přislíbila
účast na Šporkovských slavnostech
na konci prázdnin. Prostředky na
partnerství mohou přinášet i sponzo-
ři, jak o tom svědčil bod č.30,
v němž firma LINDE+WIEMANN
CZ věnuje 1 tis. EUR právě na tyto
účely. Bod č. 34 se týkal plánované-
ho rozšíření Obchodní akademie
Lysá nad Labem. Škola připravuje
s projektanty zajímavý návrh nástav-
by a dostavby pavilonu, v němž je
OA umístěna. Projekt by měl být
financován z Regionálního operační-
ho programu Střední Čechy a z roz-
počtu kraje, městu se tím zhodnotí
majetek, a to vše za závazek zacho-
vání dosavadního symbolického
nájmu na dalších 15 let. Bod č. 36
byl věnován také školní budově,
a sice zateplení ZŠ Komenského.
Vybudováním nového schodiště za
137 tis. Kč do pavilonu E bude
umožněn vstup do tělocvičen přímo,
bez nutnosti vstupu do školy. V bodu
č. 37 reagovalo vedení města na
aktuální situaci při rekonstrukci
Masarykovy ulice - řešení zásobová-
ní vodou pro danou lokalitu.
Obyvatelé by v žádném případě
neměli finančně doplácet na případ-
né potíže se stavem vlastních vod-
ních zdrojů. Na stavbě se bude měnit
také technický dozor investora -
pana J. Kotyšku nahradí zaměstna-
nec firmy HK z Prahy 6.

O rekonstrukci Masarykovy ulice
se mluvilo také v závěrečné diskusi.
Pan starosta informoval o výskytu
tekutých písků, které stavbařům tro-
chu zkomplikují život, ale potíže
jsou technicky řešitelné a neovlivní
dobu výstavby. Pan místostarosta
hovořil o jednání s Povodím Labe
při čištění Litolské svodnice, paní
místostarostka o škodách vzniklých
větrnou smrští. Město jedná se
zástupci Č.pojišťovny o výši nema-
lých škod a o úhradě nákladů, spoje-
ných s úklidem a likvidací následků.
Někteří občané si stěžují i na situaci
kolem sanitky rychlé záchranné
služby, a proto vedení města připra-
vuje schůzku s Nemocnicí Nym-
burk. Padl dotaz i na případné dočas-
né parkování osobních aut na

Husově náměstí po dobu rekonstruk-
ce Masarykovy ulice - tato možnost
bude uvážena při zahájení II.etapy
rekonstrukce. 

16. jednání rady města se kona-

lo 25. 8. 2009, tedy po redakční uzá-
věrce, a tak o tom až příště.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2

Nový defibrilátor 
ve „službách“ města

Město Lysá nad Labem zakou-
pilo automatický externí defibrilá-
tor (AED) Philips HeartStart FRx.
Tímto defibrilátorem bude vyba-
vena služebna městské policie.
Automatizovaný externí defibrilá-
tor je přístroj, určený pro použití
v úřadech a jiných veřejných
budovách, různých sportovních
zařízeních, bazénech, sociálních
zařízeních a podobně. Slouží jako
velmi dobrý pomocník při náhlé
akutní srdeční příhodě (poruchy
srdečního rytmu). AED je vytvo-
řen jako velmi účinný přístroj,
který je součástí postupů při
poskytování první pomoci a to
především pro laické záchranáře.
Proto je přístroj vybaven hlasovou
nápovědou a grafikou v českém
jazyce, která vede krok za krokem
zachránce v průběhu celého pos-
kytování první pomoci. AED nej-
prve vyhodnotí srdeční aktivitu
postiženého a doporučí či nedopo-
ručí provést bifázický výboj
(zmáčknout jedno tlačítko). Inten-
zitu bifázického výboje si přístroj
určí sám na základě vyhodnocení
stavu pacienta. Pomocí hlasových

příkazů navádí zachránce ke
správnému provádění masáže
srdce a umělého dýchání. AED je
odolný proti vodě, prachu i pádu,
čímž je schopen pracovat i v ex-
trémnějších podmínkách. Přístroj
zaznamenává křivku EKG a udá-
losti do paměti. 

Důvodem zakoupení AED
bylo, že k náhlé srdeční zástavě
může dojít u kohokoli, kdykoli
a kdekoli. Pravděpodobnost přeži-
tí při náhlé srdeční zástavě je
méně než 5 %, naděje na úspěš-
nou resuscitaci klesá s každou
minutou přibližně o 10 %. Dle
dostupných publikací je náhlá
srdeční zástava jednou z hlavních
příčin úmrtí. Na náhlou srdeční
zástavu zemře více lidí než na
rakovinu prsu, prostaty, při požá-
ru, zastřelením, při dopravních
nehodách a AIDS dohromady. Při
široké dostupnosti defibrilátoru
lze každý rok zachránit mnoho
životů. Proto se do budoucna uva-
žuje se zakoupením dalšího pří-
stroje pro hasičský sbor. 

Za OSMI
Magda Horčičková

Pochvala do průmyslové zóny!
Na stránkách Listů se mnoho-

krát objevily otázky spojené s pří-
nosem velkých společností v prů-
myslové zóně města ke kvalitě
životního prostředí. S potěšením
mohu konstatovat, že v případě
společnosti DYWIDAG PREFA
a. s. došlo k výraznému zlepšení.
Nejen, že společnost na vlastní
náklad vysadila 10 nových vzrost-

lých platanů do zeleného pásu
podél železniční trati, ale změnou
technologií a důslednou kontrolou
výrazně snížila podíl polétavého
prachu v průmyslové zóně. Jsem
rád, že mohu společnost veřejně
pochválit a současně motivovat
další firmy ke zlepšení vzhledu
průmyslové zóny.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda
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Od 1. 7. 2009 nabyl účinnosti
zákon č. 300/2008 Sb., o elektro-
nických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů (zkráceně
o datových schránkách). Od toho-
to dne začíná Česká pošta rozesí-
lat orgánům veřejné moci a práv-
nickým osobám dopisem (se žlu-
tým pruhem) do vlastních rukou
statutárního představitele přihla-
šovací údaje, jimiž se oprávněné
osoby do schránky přihlásí
a budou je moci provozovat. 

Pokud si budou fyzické osoby
podnikající nebo fyzické osoby
chtít zřídit vlastní datovou schrán-
ku, mají několik možností.
Nejjednodušší cesta je přes inter-
netovou adresu www.dato-
veschranky.info, kde je k dispozici
Žádost o zřízení datové schránky,
jsou zde uvedeny formuláře a je
uveden přehledný postup krok zas
krokem. Žadatel by však měl být
vybaven zaručeným elektronickým
podpisem. Na základě takto poda-
né žádosti pak ministerstvo vnitra
vygeneruje přístupové úda-je
a zašle je žadateli obálkou se žlu-
tým pruhem.

Další možností je využití pra-
coviště Czech POINTu na MěÚ
Lysá nad Labem, I. patro, kancelář
č. 27. Zde žadatel obdrží formulář
žádosti, který si vyplní, potom si
nechá ověřit podpis a zašle jej
dopisem na kontaktní adresu
ministerstva vnitra. Další postup je

stejný jako ve výše uvedeném
odstavci. Po uvedení dalšího pra-
coviště Czech POINTu na MěÚ
v průběhu srpna budeme žádosti
přijímat a zasílat na MV elektro-
nicky, bez nutnosti vyplňování
a posílání papírových dokumentů.
O této možnosti budou občané
informováni na stránkách města.

Obdobně to platí i u druhé části
zákona, to je autorizovaná konver-
ze dokumentů. Tato služba bude
nutná až s postupným náběhem
datových schránek a bude posky-
tována rovněž na novém pracoviš-
ti Czech POINTu, pravděpodobně
od září 2009.

S provozem vlastní datové
schránky města Lysá nad Labem
počítáme od září 2009, protože
důležitým předcházejícím krokem
je zprovoznění nové elektronické
spisové služby, která bude schopna
s datovou schránkou komunikovat.
Dne 30. 6. 2009 rada města schvá-
lila jako dodavatele spisové služby
firmu T-MAPY s.r.o. z Hradce
Králové. Podle rozhodnutí valné
hromady Mikroregionu Polabí je
spisová sužba řešena jednotně pro
všechny členské obce mikroregio-
nu, s přihlédnutím k množství
zpracovávané pošty. V průběhu
prázdninových měsíců proběhne
implementace a v pos-ledním srp-
novém týdnu zkušební provoz.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Datové schránky 
na MěÚ Lysá nad Labem

Úsilí města ve veřejné soutěži
mezi městy Středočeského kraje
přináší již druhý rok své ovoce.
Mám na mysli soutěž „Město pro
byznys“, ve které se naše město
v roce 2008 umístilo na čestném
třetím místě a v letošním roce na
prvním místě mezi 26 i podstatně
většími městy ve Středočeském
kraji. 

Světlem jsou konstatování, že
město Lysá nad Labem obstálo
v padesáti hodnotících kritériích
rozdělených do šesti oblastí
a předstihlo taková města jako je
Benešov, Beroun, Mladá Boleslav,
Poděbrady, Nymburk, Kolín,
Kladno a další.

Stínem je zvyšování drobné
kriminality, přelévající se přes
bývalý okres Praha - východ i do
našeho města. Na jedné straně
tedy vidíme snahu o vytváření
příznivých podmínek jak pro pod-
nikatele, tak zejména pro obyvate-

le města, na straně druhé je mnoho
soukromých opuštěných domů
s vymlácenými okny, jsou poško-
zovány v ulicích parkující vozidla,
nové výsadby veřejné zeleně
a městský mobiliář (ještě před
několika roky byly v lese
„U Václava“ lavičky a stolek. Již je
někdo zprivatizoval). Odpadkové
koše jsou strhávány a obsah rozsy-
pán na chodnících a přilehlých
komunikacích. Na městské po-
zemky je ukládán tuhý komunální
odpad (např.: za restaurací Dallas
u vyčištěného rybníčku - litolské
protipožární nádrže, v oblasti fot-
balového hřiště na Mršníku) a bio-
odpad (u můstku přes litolskou
svodnici) atd.. Sami naši spoluob-
čané poškozují své nejbližší život-
ní prostředí a ochuzují město
o prostředky, které vynakládá na
odstranění černých skládek, pře-
stože by tyto mohly být vynalože-
ny účelněji. Jsou poškozovány ori-

entační směrovky městského
informačního systému, reklamní
cedule a vystavená nabídka zboží
u drobných obchodů, kradeny svě-
telné reklamy jednotlivých firem.
V parku u památníku padlých z 1.
světové války jsou zcizeny vysá-
zené květiny, z okenních parapetů
jsou shazovány truhlíky s květino-
vou výzdobou atd. V této souvis-
losti chci připomenout i některé
paragrafy a ustanovení z trestního
zákona, kde jsou podobné „aktivi-
ty“ definovány následovně: 

§ 257 poškozování cizí věci …
kdo zničí, poškodí nebo učiní neu-
potřebitelnou cizí věc a způsobí
tak na cizím majetku škodu niko-
liv zanedbatelnou, bude potrestán
odnětím svobody až na 1 rok.
Spáchá-li takový čin na věci jiné-
ho pro jeho vyznání, politické pře-
svědčení, rasu nebo národnost,
bude potrestán odnětím svobody
na tři léta. 

§ 247 krádeže ….. kdo si při-
svojí cizí věc tím, že se jí zmocní
a způsobí tak škodu nikoli nepatr-
nou, bude potrestán odnětím svo-
body až na dvě léta.

V důsledku vandalismu byla
vytipována další místa, kam budou
ještě v tomto roce osazeny nové
kamery. Pro odhalení vandalů,
kteří poničili výsadbu lip u otevře-
né konstrukce altánu za zámkem,
vypsalo město odměnu 10.000,-
Kč za informaci vedoucí k jejich
odhalení a usvědčení. 

Kromě toho chci apelovat na
každého občana nejen našeho
města, abychom byli všímaví
a hlavně se nesmiřovali s drobným
vandalismem. Z historie jsme se
přeci již dost poučili, že kdo pře-
hlíží malý ohníček, těžko pak hasí
velký požár.

Tomáš Sedláček,
1. místostarosta

Světlo a stíny

koncem října loňského roku
byly instalovány ukazatele rych-
losti, které byly částečně financo-
vány z fondu „Pro bezpečnost na
silnicích“. Ukazatele se zázna-
mem byly instalovány na komuni-
kacích v ul. ČSA, Poděbradova,
Družstevní a Mírová. Na konci
měsíce února byla data stažena
a vyhodnocena. Nyní jsme vyhod-
notili data z druhého stažení a to
za období od 1. 3. do 31. 7. 2009.

Nejvíce zatěžovanou komunika-
cí je stále komunikace v ul.
Družstevní, kde v uvedeném obdo-
bí projelo 1 163 778, což je oproti
zimním měsícům více o 319 960

automobilů. Průjezdnost automo-
bilů komunikací ulic ČSA a Podě-
bradova zůstala cca na stejném
počtu oproti minulému období.
Poprvé byla stažena data na komu-
nikaci ul. Mírová - průjezdnost
v této lokalitě činí 457.194 auto-
mobilů. Nejvyšší naměřené rych-
losti se opět objevily na měřeném
úseku komunikace ul. Poděbra-
dova - zatím nejvyšší dosaženou
rychlostí je 161 km /hod. Na tuto
komunikaci se více soustředí Měst.
policie s preventivním měřením.

Vrbová Lenka,
odbor správy majetku 

a investic

Komunikace Období Počet autom Prům. rychl. Nejvyšší rychl.

ČSA 1.3. - 31.3.2009 148.134 41,35 106 km/h
1.4. - 30.4.2009 173.606 42,68 117 km/h
1.5. - 31.5.2009 149.213 36,88 136 km/h
1.6. - 30.6.2009 151.701 42,43 125 km/h
1.7. - 31.7.2009 68.204 40,62 106 km/h

690.858 40,79

Družstevní 1.3. - 31.3.2009 205.208 45,00 118 km/h
1.4. - 30.4.2009 241.401 45,68 116 km/h
1.5. -  31.5.2009 248.914 44,06 111 km/h
1.6. -  30.6.2009 245.503 45,89 123 km/h
1.7. - 31.7.2009 222.752 45,65 112 km/h

1,163.778 45,26

Mírová 1.3. - 31.3.2009 75.018 41,30 110 km/h
1.4. - 30.4.2009 93.642 41,10 112 km/h
1.5. - 31.5.2009 103.500 41,82 118 km/h
1.6. - 30.6.2009 99.020 41,63 114 km/h
1.7. -  31.7.2009 86.014 40,78 118 km/h

457.194 41,33

Poděbradova 1.3. - 31.3.2009 42.674 48,28 133 km/h
1.4. - 30.4.2009 50.982 47,65 161 km/h
1.5. - 31.5.2009 53.629 46,78 142 km/h
1.6. - 30.6.2009 59.656 47,18 146 km/h
1.7. - 28.7.2009 42.705 45,48 140 km/h

249.646 47,07 

Vážení spoluobčané,
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Další finanční úspory na poli městské energetiky
Rozsáhlá stavební činnost

v Masarykově ulici nás přivedla
k pečlivějšímu prostudování celé-
ho projektu s cílem nalezení nejen
investičních, ale i budoucích pro-
vozních úspor. Hlavní parametry
ulice jsou v podstatě projektem
dány a v současném průběhu rea-
lizace se nedá na nich nic podstat-
ného změnit. 

Vzhledem k stáří městského
veřejného osvětlení byla také
u projektu Revitalizace Masary-
kovy ulice provedena kontrola
navržených osvětlovacích těles
a světelných zdrojů s ohledem na
doporučení světelných parametrů
dané ČSM a EN. Pro omezení
světelného smogu a dodržení nor-
mových hodnot požadovaného
osvětlení byla navržena změna
výšky sloupů veřejného osvětlení
z 10m s výložníkem na 8m a osa-
zení bezúdržbových osvětlovacích
těles přímo na tento sloup (bez
výložníku), se zachováním rozte-
če sloupů 37metrů.. Počet svítidel
zůstává stejný - 35 kusů. Samotná
tělesa typu Indal ARC s plochým

sklem budou osazeny světelné
zdroje Philips Cosmopolis CPO-
TW90W, zaručující jak intenzitu
osvětlení, tak i splnění fotometric-
kých požadavků daných přísluš-
nými normami. (např.:neoslnění
řidičů, přiblížení se přirozenému
barevnému spektru atd.). Před-
pokládaná morální a technická
životnost se pohybuje od 15 do 20
roků, při denním svícení 11,25
hod. Tento rozptyl je ovlivněn
podmínkami, ve kterých je zaříze-
ní, tedy veřejné osvětlení instalo-
váno. Zároveň se asi ptáte, co dal-
šího to městu přinese?

V současné době je cena 1kWh
pro veřejné osvětlení 2,07 Kč. Pro
ekonomické výpočty musíme
zohlednit i meziročním růstu el.
energie (4 %), růst mezd (7 %),
meziroční inflaci (4 %) a případ-
nou diskontní sazbu (5 %). Při stá-
vající navržené soustavě bude spo-
třeba el. energie 31 893 kWh,
náklady na údržbu 17 500,- Kč
a výměna světelných zdrojů při
životnosti výbojek 3 roky vychází
na 3 500,- Kč.

Nově navrhované osvětlení
spotřebuje ve svém světelném
zdroji a jeho elektronickém příslu-
šenství 15 717 kWh. Garantovaná
životnost světelných zdrojů jsou 4
roky. Podíl nákladů na údržbu činí
2 450,- Kč. Současná cena výše
uvedeného světelného zdroje je
5.127,- Kč.

Jednoduchými počty zjistíme,
že jen úspora na el.energií činí 16
176 kWh/rok, za patnáctileté
období to činí 242 639 kWh
a úspora v Kč je 49 235,- Kč, za
celé období 1.068 066 Kč.
Návratnost této investice přepočte-
no pouze na úspory (nehledě
k ostatní obtížně vyčíslitelným
aspektům, jak např. snížení krimi-
nality v části města s dokonalej-
ším nočním osvětlením, větší
pocit bezpečí atp.), jsou necelé 4
roky. Neopominutelná je i úspora
emisí CO2, která potěší zejména
ochránce přírody. Ta činí za uva-
žované období téměř 159 tun.

Další cestou v této oblasti je
použít pro veřejné osvětlení bezú-
držbová osvětlovací tělesa včetně

světelných LED diod, která se již
osvědčila v různých zemích EU.
Tato tělesa mají o 14 až 29 %
vyšší účinnost s konvenční světel-
nou technologií. Jedno takové
LED osvětlovací těleso máme
zapůjčeno a je osazeno na stávají-
cí parkový sloup u vchodu do
MěÚ..

Zde je úspora el. energie ještě
výraznější. Zapůjčené těleso má
celkový příkon 70 W. Podle rozte-
če sloupů a výškového umístění
by ve větší části města dostačova-
la i menší tělesa o příkonu 26 či 
52 W. Tato tělesa jsou celokovová,
odolná k povětrnostním vlivům
a konstrukčně upravená s dokona-
lou izolací proti vniknutí prachu
a vody. Předpokládáme jeho cca
dvouměsíční provoz u MěÚ.
Ušetřené finanční prostředky
může město použít např. do oblas-
ti údržby zeleně, sekání trávy, čis-
toty města, údržby veřejných
komunikací atd..

Tomáš Sedláček,
1. místostarosta

Blíží se opět sychravé podzim-
ní dny a vyvstává otázka topení
a úspor energie, tedy lépe řečeno
našich peněz v peněžence či na
kontě. Proto je dobré si připome-
nout nejčastější místa úniků tepla.
Na prvním místě musíme jmeno-
vat okna a dveře. Zde ztrácíme až
40 %. V těsném závěsu jsou obvo-
dové zdi s řádově 30 %, pak strop
či střecha, kde jde asi o 20 %
a v neposlední řadě je to podlaha
s cca 10 %. Tyto hodnoty platí
zejména ve volně stojících rodin-
ných domcích. Dvojdomky, nebo
řadové domy jsou na tom mnohem
lépe. Z hlediska tepelných ztrát je
nejvýhodnější byt uprostřed byto-
vého domu. Tam můžeme evido-
vat zejména ztráty prostupem
tepla okny a dveřmi. To dělá asi 50
% z celkového množství tepel-
ných ztrát. U obvodových zdí -
zpravidla se jedná o jednu venkov-
ní zeď je to asi 40 % a o zbylých
10 % se podělí strop a podlaha.

Úspory se dají dosáhnout jed-
noduchými téměř nic nestojícími
opatřeními, případně nízkonákla-
dovými opatřeními s rychlou
návratností. K těm prvním patří
například zkrácení záclon tak, aby
nezakrývaly tělesa topení. Další
důležitá věc často opomíjená je
nutný téměř volný přístup k top-
ným tělesům. Ta nesmí být zasta-

věná nábytkem. Mezi nízkonákla-
dové opatření patří osazení dveř-
ních kartáčových lišt a montáž
nejlépe silikonového těsnění. Ta
bývají samolepicí, nebo pro osaze-
ní do vyfrézované drážky. Totéž je
zapotřebí udělat s okny. Správnou
sílu těsnění vybereme pokud si
změříme spáru mezi dveřmi
a zárubní, případně mezi okenním
rámem a jeho křídlem. K tomu
nám nejlépe poslouží plastelina,
ze které uděláme váleček, vložíme
na zárubeň a zavřeme dveře.
Pracnější je již montáž reflexní
folie za radiátorová tělesa, zvětšu-
jící tepelný odpor části stěny přilé-
hající k topení. Většinu těchto
opatření si můžeme udělat svépo-
mocí. U těles by mělo být samo-
zřejmostí osazení termostatických
regulačních ventilů, umožňujících
přiměřený útlum vytápění v obdo-
bí, kdy jsme mimo domov, případ-
ně v nočních hodinách.

Do oblasti rychlé návratnosti
vložených peněz rovněž zahrnuje-
me přesklení venkovních křídel
oken vakuovanými dvojskly, tech-
nologií systému BET Rotlinger.
Pokud topíme kotlem na pevná
(ale nyní i na plynná) paliva, pak
je jedním z našich doporučení
nástavec pro usměrnění komíno-
vého tlaku. Kromě předražených
dovozových jsou k dostání také

dva výrobky našich výrobců
v nerezovém provedení. Jeden
z nich je bez možnosti regulace,
druhý s nastavitelnou regulací
tahu je již finančně náročnější. 

Posledním opatřením je zateple-
ní obvodového pláště budovy.
Provádějí jej mnohé firmy různými
technologiemi. Rozšířený polysty-
rén není vzhledem k ne-prodyšnos-
ti, nepropustnosti vodních par
a dalším negativním vlastnostem
nejvhodnějším řešením. Máme
však možnost výběru z dalších
technologií. Jednou z možných je
použití desek z minerálních vláken
s jejich orientací kolmo k zateplo-
vané stěně. Tato izolace je však
cenově náročnější než polystyrén.
Provádí se hlavně na veřejných,
výškových budovách, zdravotnic-
kých zařízeních ale i některých pri-

vátních objektech. Přijatelnějším,
avšak pracnějším řešením je ter-
moomítka natažená na původní
dobře vyspravenou, pevnou omít-
ku. Půdní prostory izolujeme podle
stavební dispozice položením izo-
lačních desek z minerálních vláken
na podlahu, případně do střešního
meziprostoru, nebo zafoukáním
buničitanové (papírové) izolace do
mezistropních prostor.

Vždy v dobře izolovaných pro-
storách věnujeme zvýšenou péči
pravidelnému větrání tak, aby-
chom zamezili tvorbě kondenzátu
vodních par v nejstudenější části
stavební konstrukce a následnému
vzniku plísní.

Závěrem přeji všem hezký pod-
zim a mírnou zimu.

Sedláček Tomáš,
1. místostarosta

Bude se nás i letos zima ptát, co jsme dělali v létě ???



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

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa
majetku tel. 325 510 231.

Alena Durdanová, referent SM 

Přistavování kontejnerů v měsíci
září 2009 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

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

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

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

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

l. sobota:
5.9.2009

3. sobota:
19.9.2009

3. pondělí:
21.9.2009

3. úterý:
15.9.2009

3. středa:
16.9.2009

3. čtvrtek:
17.9.2009

3. pátek:
18.9.2009
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Dnes předkládáme našim čte-
nářům „žhavou informaci“ o rea-
lizaci záměru Elektrizace trati
Lysá - Milovice (Ly-Mi).

Celá stavba je v souladu
s dlouhodobými zpracovanými
územními plány obou měst. Pro
naše město význam stavby spočí-
vá také v tom, že lze předpoklá-
dat snížení počtu aut parkujících
od brzkého rána do pozdních
večerních hodin v okolí nádraží.
Vlastní traťové těleso samo nedo-
zná téměř žádných změn.
Z finančních důvodů je trať vede-
na ve staré stopě, opravdu jen
s minimálními úpravami. Celko-
vá délka nového trakčního (trole-
jového) vedení má činit 5 450 m.
Napájení trolejí se 3 kV bude
zajištěno z měnírny a spínací sta-
nice v Lysé n. L. Na trati bude
rekonstruován malý železniční
mostek přes Mlynařici a postave-
ny dva nové propustky. Jeden ze
starých již nefunkčních propust-

ků pod tratí bude zrušen a sedm
jich bude rekonstruováno. Sou-
částí stavby je i doplnění řídícího
a zabezpečovacího systému, dle
požadavku na provoz pantografů.
Milovické nádraží dozná první
větší změny od odchodu armády
z tohoto prostoru. Z nich bude
nejpodstatnější prodloužení
nástupiště na celých 200 m
a u závor před nádražím výstavba
chodníku. Stavba po své realizaci
a zkoulaudování umožní vlakové
spojení novými patrovými a kli-
matizovanými pantografickými
jednotkami bez přestupu z Prahy
až do Milovic. Trať je projektová-
na na rychlost pantografických
souprav v rozmezí 55 až 70 km.
Tím vším dojde ke zkrácení cel-
kové jízdní doby na trase
Milovice - Praha a zvýšení kom-
fortu cestujících. Tato drážní
stavba je pouze předzvěstí velké
rekonstrukce trati Praha - Lysá
nad Labem, ke které snad dojde

po roce 2012 a pozdějšího -
budoucího vlakového (rychlíko-
vého) spojení Praha - Liberec

přes naše město. O tom ale v dal-
ších článcích.

Tomáš Sedláček

Bude koncem letošního roku milovický motoráček 
již jen historií ?

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

Kříženec kokršpaněla č. 7
- pes, stáří 4 roky, kamarádský,

klidný, vhodný ke starším lidem,
přítulný

Knírač černý č. 21
- pes, stáří 2 roky, temperamentní,

poslušný

Ovčák č. 23
- pes, stáří 5 let, klidný, hlídá,

vhodný na zahradu

Německý ovčák č. 25
- fena, stáří 7 let, přítulná, vhodná

na zahradu

Kříženec teriéra č. 27
- fena, stáří 2 roky, vhodná ke star-
ším lidem na hlídání

Knírač č. 29
- pes, stáří 4 roky, vhodný na

zahradu ke starším lidem, dobře
hlídá

Německý ovčák č. 36
- fena, starší, kamarádská, klidná

Německý ovčák č. 37
- fena, stáří 2 roky, hodná, tempe-

ramentní

Kříženec č. 38
- pes, stáří 3 roky, hodný, vhodný

na zahradu

Kříženec č. 40
- pes, stáří 2 roky, vhodný do

bytu, přeskakuje ploty, přítulný

Kokršpaněl č. 42
- fena, stáří 4 roky, klidná, kama-

rádská, vykastrovaná

Německý ovčák č. 46
- pes, stáří 3 roky, dlouhosrstý,

vyrovnaná povaha, vhodný na
zahradu

Kříženec kokršpaněla č. 48
- fena, stáří 3 roky, veselá, hravá

6 štěňat křížence č. 49-54
- 3 psi a 3 feny, stáří 6 týdnů, čer-

ná, černobílá, vlkošedá, béžová

Kočky, kocouři a koťátka dle
aktuální nabídky.

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
odkazem listy, taktéž v měsíč-
ním vydání listů města Lysá nad
Labem.

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hraba-
nov č.p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí, které si
můžete přijít prohlédnout. Doba
pro návštěvy útulku je PO - ČT
8,00 - 13,00, PA 8,00-12,00 a kaž-
dou 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. MěÚ Lysá n. L.
děkuje všem občanům, kteří pro-
jeví zájem o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Durdanová Alena

Městská policie, která zajiš-
ťuje odchyt toulavých psů
v Lysé nad Labem, vždy po
odchytu pejska vyfotí a uloží na
internetové stránky www.mesto-
lysa.cz pod odkazem městská
policie - odchycení psi. Tímto je
umožněno občanům, kterým se
zatoulal pes, ihned zjistit, zda se
nenalézá v útulku v Lysé nad
Labem.

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

1.9. Toulky minulostí - Putování pravěkem
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

3.-6.9. Výstava 
Domov a teplo
Polabský knižní veletrh
Výstaviště
rehounek@vll.cz

4.9. Vernisáž výstavy obrazů Lukáše Gergieva
Hudba: Sdružení rodičů a přátel ropy, Dřevěné pytlí v jutových uhlích
ve stálém kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

5.9. Psí škola SUPERPES
Seminář - péče o problémovou kůži a srst psů
www.superpes.cz

6.9. Výlet za židovskými památkami a sv. Zdislavou
Odjezd v 8,00 hod. od kina na Hus. nám.
svoboda@mestolysa.cz

9.9. Kurz drátování
Od 16,30 v MěK
www.knihovnalysa.cz

11.-13.9. Výstava mladých králíků
Výstaviště
vll@vll.cz
www.vll.cz

12.-13.9. Dny evropského dědictví
Podrobný program v obsahu měsíčníku Listy
frankeova@mestolysa.cz

15.9. Divadlo Klika - „Hrobka s vyhlídkou“
Komediální horor ve stálém kině
www.luftkinoklub.cz

18.-20.9. Výstava Kůň
Výstaviště
vll@vll.cz
www.vll.cz

18.9. Lyský košt vína
Od 15 hod. ve Vinotéce na Husově náměstí
www.vinoteka-lysa.cz

18.9. Rozhovor o vydání Majestátu 9. 7. 1609
Od 18 hod. ve sborovém domě ČCE na nám.B.Hrozného
cce.lysa@atlas.cz

19.9. Oslava v MŠ Dráček
Od 9,00 do 12,00 hod.
msdracek@quick.cz

19.9. Lyský košt vína
Od 12 hod. ve Vinotéce na Husově náměstí
www.vinoteka-lysa.cz

23.9. Kurz drátování
Od 16,30 v MěK
www.knihovnalysa.cz

25.9. PHIL SHÖENFELT (ex Nick Cave and Bad Seeds) 
a Pavel Cingl
Koncert v rámci cyklu „Hudební sklepy“
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

26.9. Qwill, Magnetikum, Mixlevpixle, TmZtM
Koncerty od 20 hod. v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

28.9. Psí škola SUPERPES
Od 9,00 hod. závod MINIPLEMEN
www.superpes.cz

2.10. Vernisáž výstavy obrazů Filipa Švehly
ve stálém kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

4.10. Podzimní koncert „Sám se svým stínem“
Od 18 hod. na zámečku Bon Repos
www.knihovnalysa.cz
svoboda@mestolysa.cz

6.10. Toulky minulostí - Putování Mezopotámií
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

9.10. Mniann Crew presents: Koncert Mniann, Komatsu
Dj’s, Sunflowerbitches DJ’s
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

23.10. Václav Koubek
Koncert v rámci cyklu „Hudební sklepy“
Od 20 hod. v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

28.10. Slavnostní výsadba stromu
Ve 13 hod. na židovském hřbitově
svoboda@mestolysa.cz

7.11. Obnova sadu ve Staré Lysé
Od 14 hod. v obecním sadu ve Staré Lysé
svoboda@mestolysa.cz

P o d r o b n ě j š í  i n f o r m a c e  o  a k c í c h  s e  d o z v í t e  n a  w e b o v ý c h  

s t r á n k á c h  o r g a n i z á t o r ů .

Blahopřejeme
„Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít.
Život měříme skutky a ne časem.“

Licius Annaeus Seneca

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří 

oslavili své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
Josef Průcha
Jan Chloupek

Bohumil Novák
Milada Kavková
Blanka Zubová
Jarosla Kuncová

Zdeňka Kopejtková

85 let
František Sedláček

Anna Zítková
Josef Sejka

Miloš Houdek

90 let
Jadwiga Veškrnová

91 let
Anna Pavlíková
Stanislav Ježek

92 let
Lidmila Marešová

93 let
Marie Kolínová

94 let
Marie Pillerová

95 let
Marie Rylichová

Římskokatolická farnost v Lysé nad Labem 
pronajme kancelářské prostory.

Bližší informace získáte na tel.: 606 208 357
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ČERVEN 2008

A K C E
Začátky od 20 hod.,
pokud není uvedeno jinak

Pá 4.9.
Vernisáž výstavy obrazů
Lukáše Georgieva
koncert/vernisáž
Koncert kapely Sdružení 
rodičů a přátel ropy a kapely
Dřevěné pytlí v jutových uhlích
(SRPR+DPVJU)
Vstupné: dobrovolné 
(bude vybráno v průběhu
večera)

Út 15.9.
Hrobka s vyhlídkou 
divadlo
Komediální horor s detektivní
zápletkou v podání divadla
Klika.
Vstupné: dospělí: 50,- Kč;
mládež do 18 let/důchodci:
30,- Kč

Pá 25.9.
Phil Shöenfelt 
(ex Nick Cave & Bad Seeds)   
hudení sklepy a Pavel Cingl;
www.philshoenfelt.de/english.html
Vstupné: 70,- Kč

So 26.9.
Qwill, Magnetikum,
Mixlevpixle, TmZtM    
koncert 
Vstupné: dobrovolné (bude
vybráno v průběhu večera)

K I N O
Začátky od 20 hod.,
pokud není uvedeno jinak

Vstupné: 60,- - 80,- Kč.
Rezervace prostřednictvím
SMS na tel. 773 625 007,
sedadla nejsou číslována.

St 2.9.
Líbáš jako Bůh R

Pá 4.9.
Harry Potter od 17 hod.
Harryho šestý školní rok 

na Škole čar a kouzel 
v Bradavicích je pokažen 
válkou mezi Voldemortovými
přívrženci...
Přístupné /české titulky/ 
154 min.

So 5.9.
Harry Potter
od 16 hod., od 19 hod. R

Ne 6.9.
Synecdoche od 19 hod.
Canden je úspěšným 
divadelním režisérem 
v provinciálním měste
Schenectady, ve státu 
New York. Když ho malé 
poranění na čele přiměje
zamyslet se nad smrtí, 
umíráním a nad tím, že jeho
život bude jednou pravděpo-
dobně zcela zapomenut, pocítí
nutnost zanechat po sobe
něco významného.
Přístupné od 15 let/české titul-
ky/124 min.

Út 8.9.
T.M.A.
Osamělý hrdina začíná 
podléhat energii tajemného
místa a odhalovat pozadí
děsivých tragédií, jež se 
v domě kdysi odehrály…
Přístupné od 18 /česky/ 
90 min.

Čt 10.9. (ODK) 
Mary a Max
Dvě rozdílné povahy, dva 
rozdílné osudy a půlka světa
spojuje tento animovaný film,
který vypráví o přátelství dvou
osamělých duší - malé 
holčičky Mary a osamělého
čtyřicetiletého Maxe.
Festival Sundance 2009
/přístupné od 12 /české titulky/
92 min

Pá 11.9.
Pokoj v duši
Silný životní příběh na pozadí
drsné scenérie slovenských
hor se vším, co je pro střední
Slovensko typické 

LUfT KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

w w w . l u f t k i n o k l u b . c z  ●● m o b . : 7 7 3  6 2 5  0 0 7

PROGRAM ZÁŘÍ 2009

- patriarchát, pytláctví, rasová
nesnášenlivost, krádeže
dřeva, ale hlavně taky velká
soudržnost rodiny, víra, 
přátelství a láska.
Přístupné od12
/slovensky/ 97 min.

So 12.9.
Líbáš jako Bůh R

Ne 13.9.
Noc v muzeu 
2 od 15 hod. R

St 16.9. (ODK) 
Bronson
Stylizovaná filmová biografie
notorického násilníka 
a nejslavnějšího britského
vězně, který si přezdívá
Charles Bronson.
Festival Sundance 2009, 
44. MFFKV 2009/ přístupné
od 12 /české titulky/ 92 min.

Čt 17.9. (ODK) 
Muž a jeho pes
Charles se ocitá i se svým
psem na ulici. Nikdo mu nepo-
dá pomocnou ruku a jeho
hrdost mu nedovolí, aby tu
svou sám pro pomoc natáhl.
Vždycky si myslel, že je
mužem, který se svým psem
po boku bude bojovat dál...
Přístupné /české titulky/ 
94 min.

Pá 18.9.
Vzhůru do oblak
od 18 hod.
Příběh o 78letém prodejci
balónku, který na svůj domek
přiváže tisíce balónků a odletí
s ním do divočiny Jižní
Ameriky nechtěně i s osmile-
tým Russellem.
Přístupné /česky/ 102 min.

Út 22.9.
Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů od 18 hod.
R

St 23.9.
Operace Dunaj
Mezi polskými tanky, které
vyrazily v srpnu 1968 
„osvobodit souseda“, údajně
ohroženého kontrarevolucí, 
je i starý tank „Beruška“.
Ten vyjede z kasáren jako
poslední, beznadějně zabloudí
a k ránu zkolabuje v pohranič-
ním českém zapadákově.
Přístupné /česky/ 104 min.

Ne 27.9.
Hannah Montana od 18 hod.
Přístupné /česky, české titulky/
102 min

St 30.9.
Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů od 18 hod.
R

R - repríza

P ř i p r a v u j e m e :

Kino
1.10. Bruno
21.10. Koralína a svět za
tajemnými dveřmi
22.10. Hodinu nevíš
27.10. Jánošík
Akce
2.10. Vernisáž výstavy obrazů
Filipa Švehly
9.10. Mniann Crew presents:
Koncert Mniann, Komatsu
Dj's, Sunflowerbitches DJ's 
23.10. Václav Koubek
hudební sklepy

ODK
Odboj Duševni Korupce -
Cyklus nezkorumpované 

tvorby, vytvářející 
opozici duševní 

slabosti a kulturní 
devalvaci konzumní 

produkce.

Luft Bar Otevřeno: Út - Čt  17 - 23, Pá, So  17 - 23
Ne - dle projekce

Příjemné posezení na zahrádce pod slunečníky, gril, zmrzlina,
koktejly, ledová káva, zábava pro děti (klouzačka, houpačka,...), 

free WI-FI, toasty, nakl. hermelín,... každý měsíc jiná výstava.
Možnost pronájmu sálu, baru i prostor letního kina v zámeckém

parku, dále možnost pronájmu ozvučovací techniky 
a dataprojektoru 

- informace na tel. 773 625 007
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Svátek svatého Jakuba Apoštola
roku 1801 nebyl pro ctihodného
lyského měšťana Josefa Heideho
právě šťastným dnem. Lyský radní
a ustanovený „civilní skladník“
skladu obilí v Lysé nad Labem byl
pozván na úřad lyského regulova-
ného magistrátu, aby vypovídal
ohledně „zfalšování obilí.“ Čer-
vencová úřední sobota nevypadala
pro pana skladníka nijak růžově.

Všechno začalo stížností praž-
ského magistrátu, který oznámil
do Lysé nad Labem, že ze zdejšího
skladu obdržel 516 pytlů s žitem,
v němž ovšem nebylo pouze slibo-
vané zrno. Pytle byly sice plné,
jenže: nahoře žito, dole žito, upro-
střed - vikev! Pan skladník to ne-
mohl pochopit a ani komisi nebylo
příliš jasné, jak tento případ roz-
motat. Vydala se tudíž nejkratší
cestou, cestou úřední zodpověd-
nosti.

Při výslechu se ukázalo, že
Josef Heide vykonává funkci již
dvanáctým rokem a s erárním obi-
lím do styku moc nepřicházel.
Poslední větší zásilka přišla právě
v dubnu tohoto roku - 1500 měřic
žita (asi 92 230 litrů) ze skladu
v Nymburce, s níž také vznikl
následný problém. Komise se
ihned zeptala, zda-li pan Heide
splnil všechny formality spojené
s jeho převzetím. A tu se zjistilo,
že převzal sice přepočítané pytle,
ovšem nenechal je převážit. Prý
nechal některé otevřít, zjistil, že
obilí v nich je správné a zase je
nechal uzavřít.

Tato informace byla ovšem
vodou na mlýn vyšetřovací komi-
se. Dalo by se přece očekávat, že
po dvanácti letech praxe skladníka
si pan Heide musí být vědom
všech náležitostí pro zacházení
s erárním obilím. Proč vše nepře-
měřil a nepřevážil? Pan skladník
odpověděl odzbrojujícím způso-
bem. „Zboží eráru bylo vždy pře-
bíráno se vší pozorností, takže
dosud se neudál žádný trestuhodný
čin: tyto pytle však nebyly přemě-
řeny z toho důvodu, že přišly
zaplombované, aby tak nevznikaly
eráru další náklady (na převažová-
ní). Beztoho přicházejí ze strany
krajského skladu nejpřísnější naří-
zení, aby nebyly „pod těžkou zod-
povědností“ vydávány zbytečné
peníze (na erár).“ K takovéto
odpovědi neměla komise co dodat

a přešla rovnou do útoku.
V Praze, kde přišli na tento

podvod, zjistili, že každému
z pytlů chybí na váze 5-7 liber (2,8
- 3,9 kg). Co může pan Heide
uvést na svou obranu? Do kouta
zatlačený skladník reagoval dost
odevzdaně. Prostě jen na příkaz
krajského skladu poslal zaplombo-
vané pytle, jak mu přišly, stejně
zaplombované i do Prahy. Načež
se pokusil o protiakci a uvedl, že
lze snadno domyslet, že obilí bylo
zfalšováno již v Nymburce, že jak
uvedl, některé pytle zkontroloval,
ale nemohlo ho přece napadnout,
že „falsum“ bude uprostřed. A co
se váhy týče, byla prý loňská
úroda pytlovaná čerstvá a obilí
leželo ve skladu čtyři měsíce,
takže mohlo vyschnout…

Komise však okamžitě vrátila
úder. Nymburský sklad vyexpedo-
val již tisíce měřic do jiných skladů
v zemi a do samotné Prahy 4000
měřic a nikde nebylo zjištěno
žádné pochybení. Nelze tedy tak
snadno „hodit“ (werfen) veškerou
zodpovědnost za falšování na
Nymburk. Zdrcený Heide se
vzchopil pouze k větě: „Nemohu
to sám pochopt, jak mě mohlo pot-
kat takové neštěstí.“ Jako poslední
možnost navrhl vyslechnout nym-
burského pekaře Batku, zda již on
nebyl ošizen od toho, kdo obilí
převážel, protože ho sám jistě také
nepřesypával.

Komise se pak poradila a na-
vrhla následující postup. Pekař
Batka bude vyslechnut. Protože
však se pan skladník před komisí
neočistil, nedodržel všechny před-
pisy a jelikož zůstává klíčovou
osobou v celém transportu obilí,
bude obstaven jeho majetek,
dokud nenahradí škodu vzniklou
na o něch 516 pytlích obilí. Ještě
jednou byl Heide dotázán, zda
může uvést něco na svou obranu.
Ten však již jen zopakoval, že je
potřeba vyslechnout pekaře Batku
a že si vyprošuje milostivou
pomoc u zásobovacího úřadu.

Jak celý případ pokračoval,
není známo. Jednalo se však
o velmi závažné pochybení
v době, kdy byl erární majetek
pečlivě sledován v souvislosti se
zapojením monarchie do válek
s napoleonskou Francií a každý
takovýto poklesek mohl být
pochopen jako protistátní čin. Zdá
se však, že v tomto případě nebyly
následky příliš tíživé. Josef Heide
se stal v letech 1804-1806 a znovu
1807-1809 purkmistrem, přičemž
p. Josef Vojáček připomíná
v tomto období „samé nepořádky
a schodky.“

PhDr. Michal Řezníček

Archivní 
střípky

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

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 9. a 23. září 2009 od 16.30 hodin

Cena kurzu včetně materiálu je 50,- Kč ● Pokud máte možnost, 
přineste si malé štípací a tvarovací kleště.
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Besedu s paní
PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky minulostí - Putování Mezopotámií
Beseda se koná v úterý 6. října 2009 od 16.30 hodin

V s t u p  Z DA R M A !  V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !

22

Beletrie pro dospělé
Robert Ludlum, Bourneův od-

kaz - José R. Santos, Šifra samot-
ného boha - Sandra Brown,
Odkud vane kouř - Karel Cubeca,
Zlatá skrýš - James Patterson,
Bikiny - Philipp Vandenberg,
Trojský poklad - Charles Frazier,
Bílý náčelník - Chris Ryan, Jediný
unikl - Petr Šabach, Škoda lásky -
Jan Čech, Nazdar orlové - Naomi
Novik - Dračí pomsta - Louis J.
Camuti, Vzpomínky kočičího
doktora - Antonín Polák, Richenza
- Ivan Kraus, Muž na vlastní kři-
žovatce - Alice Munro, Nepřítel,
přítel, ctitel, milenec, manžel -
Steve Berry - Rukopis Karla
Velikého

Naučná lit. pro dospělé:
Václav Pavlíček, O české stát-

nosti - Václav Houžvička, Ná-
vraty, sudetské otázky - Jacques
Bergier, Utajení vládcové času -
Iveta Toušlová, Toulavá kamera 8
- Tomáš Sedláček, Ekonomie
dobra a zla - Václav Vokolek, Nez-
námé Čechy, Josef Janáček - Ženy
české renesance - Jiří Kostúr,

Vidět sekvoje, … a zemřít - Jan
Nouza, Rozhledny Čech, Moravy
a Slezska 

Beletrie pro děti:
Petr Chvojka, Do hlubin času -

Jak se mají včelí medvídci -
Miloslav Bělohlávek, Plzeňské
pověsti a legendy - Gerit Kopietz,
Dvojčata - Ljuba Štíplová, Kou-
zelná lampa - Kateřina Lovis-
Miler, Rok Modrého medvěda 
- Thomas Brezina, Město přízraků
- Hynek Klimek, Vládcové našich
hor - Margit Sandemo, Sága pro-
kletých - Iva Hlaváčková, Pravěká
legenda - Christoph Marzi, Mal-
furia - Joachim Masannek, Fotba-
loví divoši 

Naučná lit. pro děti:
Penny Clarke, Velké okamžiky

dějin - Penny Clarke, Letectví od
Ikara po rakety - Jiřina Rákos-
níková, Hrajeme si u maminky -
Evelyn D. Stewart, Velké objevy -
Helena Mandelová, Moje vlast -
200 her proti nudě - Corrinna
Harder, Pokusy a rošťárny pro
kluky a holky - Philip Steele, Rytíři

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 

Dobrodružné: Inkoustové srdce,
Město Ember
Válečné: Valkýra
Historické: Vévodkyně
Ostatní: Nouzový východ,
Podivuhodný případ Benjamina
Buttona

Napětí: International, Labyrint lží,
Neznámý
Komedie: Kamarádova holka,
Nenávidím Den Sv. Valentýna
Horory: Nenarozeni, Stmívání
Sci-fi: Den, kdy se zastavila země,
Underworld: Vzpoura Lycanu

Nové videokazety ve videopůjčovně
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Montmartrovské střípky aneb trocha poezie nikoho nezabije

Letošní tradičně zajímavý pro-
gram lyského Montmartru doplni-
lo Poetické zastavení u kostela sv.
Jana Křtitele. To vedle krásných
výtvarných děl a dílek přineslo
muziku, autorské čtení a ukázku
aranžování květin. Vše podtrhla
bohulibá myšlenka podpořit dět-
ský domov, práce jeho malých

obyvatel tu byly také k vidění.
„Jsem ráda, když mohu svoji poe-
zii přednést publiku, a dnes jsem
měla opravdu velkou radost, pro-
tože se tu zastavilo hodně lidí,
kteří se bavili. A právě o tom to je,
že to je od srdce k srdci...,“ vyzna-
la své pocity z Poetického zastave-
ní básníčka Jana Rychetská, jejíž

autorské čtení příjemně oslovilo
nejednoho z příchozích. Poetiku
dotvářely olejomalby akademické
malířky Hany Kavanové, která se
do našeho města přistěhovala tepr-
ve před pár lety. To, že i z kovu
může být růže krásná a křehká,
dokázal v malé ukázce svých děl
kovář Stanislav Kouba. Dalším
Standou, který u kostela sv. Jana

Křtitele vystavoval, aranžoval
přímo na místě a podílel se na pří-
pravě „Zastavení“, byl Stanislav
Svoboda. S nápadem poetického
odpoledne přišla ředitelka místní
charity Jaruška Labutová. Dou-
fejme, že se z nápadu stane každo-
roční poetický střípek lyského
Montmartru. 

(jzk)

Slavnosti Labe
První červencovou neděli se

u lyského veslařského klubu sešly
na osmých Slavnostech Labe
v pořadí již více než dvě stovky
lidí. Někteří slavnosti pojali jako
příjemnou nedělní vycházku či
vyjížďku na kole, někteří v sobě
nezapřeli sportovního ducha
a pádlovali jako o život coby čle-
nové posádek dračích lodí.
„Vzhledem k tomu, jaké je
v poslední době počasí a že to
ještě dopoledne vypadalo na déšť,
jsem s letošní účastí moc spokoje-
ná. Sestavili jsme čtyři posádky
dračích lodí, a to je velký úspěch,

protože na jednu loď je potřeba
dvaadvacet lidí,“ pochvalovala si
návštěvnost odpoledne věnované-
ho řece Labi hlavní organizátorka
Romana Smolíková. Krásné dračí
lodě si organizátoři zapůjčili od
kolegů z Dragonteamu v Nym-
burce. „Jsme vděční sponzorům
za jejich příspěvky, ze kterých se
pronájem lodí hradí,“ vysvětlila
hlavní organizátorka. Z Nymburka
přijel i dívčí tým Krutý z rána.
„Jelo se nám bezvadně, závodíme
druhým rokem a trénujeme jednou
až dvakrát týdně,“ nechaly se sly-
šet Nymburačky po skončení

závodu. Součástí odpoledne byla
i soutěž koupacích úborů a soutěž
o nejoriginálnější plavidlo. Obě
sice mají zatím více diváků než
aktérů, ale možná se v příštím
roce nechají inspirovat další
nadšenci. Třeba okouzlující

March ze seriálu Simpsonovi
(jeden z pořadatelů akce Stanislav
Svoboda). A kdo nakonec vyhrál?
Všichni, kteří tu první červenco-
vou neděli vzdali hold „naší“ řece. 

(jzk) 

Cyklojízda do Byšiček
U příležitosti šestého ročníku

Dne bez aut (22. září) jsme pro
letošní rok naplánovali opět cyk-
lojízdu do Byšiček. Start bude
v pátek 18. 9. 2008 v 16 hodin
u staré radnice. Cvičně si projede-
me část úseku plánované cyklos-
tezky. Závěr bude jako tradičně
u táboráku v Byšičkách (občer-
stvení s sebou). Návrat účastníků
cyklojízdy zpět bude individuální.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

13. ročník fotosoutěže
na tato témata:
1. Díla vytvořená přírodou
2. Díla vytvořená lidskou rukou

Do soutěže se může přihlásit každý 
s max. počtem 5 fotografií na každé téma 
(celkem 10 fotografií) min. formátu 13 x 18 cm. 

Každý snímek označte těmito údaji: 
1) vybrané téma, 2) název fotografie, 3) jméno a příjmení
autora, 4) adresa bydliště

Autoři nejúspěšnějších fotografií budou odměněni. 
Fotografie odevzdejte do 30.9.2009 na MěÚ Lysá nad Labem,
odbor kultury, p. Alena Frankeová
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Přípravy na letošní Šporkovské
slavnosti probíhaly za spolupráce
s Polským klubem (PK) v Praze,
jehož sekci v Lysé nad Labem
vede paní Mariola Světlá. Většině
občanů je známo, že do města
před třemi desítkami let přišla
početná skupina žen z Polska
a našla práci především v Kovoně.
Řada z nich se tu vdala a žije mezi
námi. Aby neztratily úplně kon-
takt se svou rodnou zemí, aktivně
pracují v PK, jehož vnějším proje-
vem se staly Dny polské kultury.
Letošní propojení Dnů se špor-
kovskými slavnostmi přineslo
myšlenku na další partnerské
město, po Břeclavi a Kuksu, tento-
kráte ze zahraničí. Ve spolupráci
s PK a velvyslanectvím Polska
bylo vytipováno město Kłodzko,
ležící severovýchodně od nás,
40 km od Náchoda.

Oficiální delegace města byla
pozvána v sobotu 15. 8. 2009 na
IV. ročník „Dni Twierdzy
Kłodzkiej“ (Den tvrzi Kłodzko).
Polovinu cesty ze 170 km tvoří
hradecká D11, potom přes
Jaroměř, Náchod a po překonání
hor je to už jen skok. Organizátoři
pro zahraniční účastníky připravili
nejprve návštěvu místního muzea,
kde jsme se opravdu důkladně
seznámili s historií Kłodzka. Pro
nás to bylo o to příjemnější, proto-
že česká stopa v historii města je
opravdu výrazná. Jak šly věky,
českou kulturu vystřídala kultura
německá a po roce 1945 kultura
polská. Podoba názvu města se
měnila rovněž, od první podoby
Kladsko přes asi dalších 10 až
k dnešní podobě Kłodzko.

První písemná zmínka o tvrzi
Kłodzko, ležící na jantarové cestě
z Pobaltí, je v Kosmově kronice
české z roku 981. Ve druhé polovi-
ně 13.století získala tvrz a okolí
statut města na základě německé-
ho práva, ale přesné datum není
známo. V roce 1324 Jan
Lucemburský udělil Kłodzku
městská práva, která přispěla
k významnému rozvoji. Na začát-
ku 14.století zde na církevní škole
studoval Arnošt z Pardubic,
později za Karla IV. arcibiskup
pražský. Je pohřben v místním
kostele a kopie jeho náhrobku
patří k chloubám muzea. 

Husitské války a s nimi spojený
hospodářský pokles byly překoná-
ny až za Jiřího z Poděbrad, který
udělil Kłodzku statut samostatné-
ho hrabství. Od poloviny 16.stole-
tí až do roku 1618 je patrný rozvoj
města, spojený s Habsburky.

Třicetiletá válka znamenala konec
klidu a přinesla velkou devastaci
města i okolí, počet obyvatel klesl
ze 7 tisíc na polovinu. Za
tzv.Slezských válek v polovině
18.století se o tuto oblast přetaho-
vali Prusové a Rakušané, až v roce
1742 Marie Terezie Kłodzko defi-
nitivně ztratila. Prusové začali

s rozšiřováním pevnosti a po 20
letech tak vznikl jeden z nejvýraz-
nějších evropských fortifikačních
systémů, čímž ale utrpělo město,
které bylo na pozadí zájmu. Za
napoleonských válek byl nejvý-
znamnější rok 1807, kdy fran-
couzská armáda napáchala velké
škody ve městě i na tvrzi samotné.
Od roku 1808 lze pozorovat další
rozvoj města, např. moderní vodo-
vod pochází z roku 1880 a kanali-
zace z roku 1886. Šťastné období
trvalo až do roku 1939. Během
2.světové války bylo v pevnosti

vězení gestapa a vyráběly se zde
zbraně. V květnu 1945 bylo město
převzato do správy Polské repub-
liky. Většinu obyvatelstva postihl
odsun a do města přišli noví oby-
vatelé z východní oblasti mezivá-
lečného Polska. Dnes má město 28
tisíc obyvatel a na jeho architektu-
ře je střídání kultur velmi patrné. 

Po procházce dějinami jsme se
vrátili na náměstí před radnici, kde
se konalo slavnostní defilé vojen-
ských jednotek, zpestřené poloné-
zou důstojníků s dvorními dáma-
mi. Na společném obědě zahranič-
ních delegací se starostou Kłodzka
panem Boguslawem Szpytmou
náš pan starosta předal květiny se
znakem města, drobné dárky
a propagační materiály. Během
oběda se diskutovalo o problé-
mech při řízení měst.

Odpoledne nás pak čekalo to
nejdůležitejší - podívaná na rekon-

strukci bitvy o tvrz, která se ode-
hrála v roce 1807. Bylo opravdu
nač se dívat, protože vojáků
v dobových uniformách bylo asi
250. Podle druhů uniforem se
představili Prusové, Francouzi,
Rakušané, Rusové, Angličané,
z druhů vojsk se představilo jez-
dectvo, dělostřelectvo a pěchota.
V týlu pak markytánky poskytova-
ly ošetření a nápoje. Z bezpro-
střední blízkosti jsme mohli sledo-
vat, jak pracné a zdlouhavé bylo
nabíjení předovek a starých děl.
Abychom se v ději neztratili
a věděli, kdo kam útočí, komento-
val situaci velící důstojník pomocí
zesilovače a reproduktorů. Ma-
lebná podívaná, doplněná racho-
tem výstřelů a kouřem, trvala přes
hodinu. Povel „palbu stav!“
v několika jazycích ukončil boj,
následoval slavnostní nástup a pan
starosta Szpytma provedl přehlíd-
ku jednotek, převzal hlášení veli-
telů a poděkoval všem účinkují-
cím. Následoval přesun do vojen-
ských ležení v tvrzi, kam jsme se
podívali i my. V družném hovoru
zde večeřeli „nepřátelé“, kteří
ještě před chvílí po sobě pálili
z pušek a děl. 

Potom jsme se i my odebrali na
společnou večeři. Během ní jsme
se seznámili s vývojem partnerství
Kłodzka - mají 5 partnerských
měst, z toho 2 z ČR (Náchod,
Rychnov nad Kněžnou) a po 1 ze
SRN, Francie a Begie. Bude-li vše
pokračovat podle záměru, stane se
Lysá nad Labem jejich dalším
partnerským městem. Po přivítání
hostů z Kłodzka na Šporkových
slavnostech by se mělo pokračo-
vat ve schvalovacích procedurách
v zastupitelstvech obou měst,
zakončených slavnostním pode-
psáním partnerské smlouvy
oběma starosty. O tom, zda to
bude v Kłodzku nebo v Lysé, se
bude ještě jednat.

Zpáteční cesta utekla rychle
také díky úvahám, že mít takové
partnerské město není vůbec špat-
né. Výhodou je to, že si rozumíme
i bez tlumočníka, přijatelná vzdá-
lenost umožňuje i jednodenní
akce, sbližují nás i historické koře-
ny. V obou městech je množství
spolků a organizací, pro které
bude zahraniční partnerství obo-
hacením činnosti a nezanedbatel-
né nejsou ani možnosti čerpání
evropských peněz právě na part-
nerství měst v rámci sbližování
národů Evropské unie.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Kłodzko se představuje aneb nové partnerské město na obzoru



Nová Lysá, město věrné

Jubilejně, celkem už po dvacá-
té, jsme se v nepřetržité kontinuitě
sešli v Lysé nad Labem, abychom
si připomenuli zápas kostnického
mučedníka, mistra Jana Husa.
Z původního projevu na náměstí
časem vykrystalizovala „zahradní
slavnost“ v areálu Evangelického
sboru. Měli jsme z toho přesunu
trochu obavy. Někteří to pokládali
za ústup z veřejného prostoru do
privátní sféry. Husovo náměstí
však bylo vzhledem k reálným
proporcím této akce skutečně
velké. Přitom se na něm nedalo
posadit, schovat se na rozpálené
dlažbě před pražícím sluníčkem či
„odskočit si“. Komplikovaně se
rovněž zajišťovalo ozvučení, které
bylo kvůli silničnímu provozu
nezbytné. Vždycky jsme také
trnuli, co si počneme, když začne
pršet.

Desetiletá zkušenost s pořádá-
ním slavnosti mistra Jana Husa
v areálu Evangelického sboru uká-
zala, že jsme kdysi rozhodli dobře.
Skladba účastníků ukazuje, že
veřejnostní charakter zůstal
zachován a počet účastníků se
oproti shromážděním na náměstí
dokonce zdvojnásobil, na průměr-
ných 110-120 lidí. Vedle místních
pravidelně přijíždějí hosté z Čelá-
kovic, Brandýsa nad Labem
a Mladé Boleslavi. Letos jsme
mezi sebou uvítali i skupinu ze
Vsetína a Spojených států americ-
kých. Jeden z návštěvníků prozra-
dil, že se ráno vydal z Hradce
Králové na „husovské“ shromáž-
dění konané na hoře Kalich v Čes-
kém ráji. Když tam přijel, zjistil,
že zde tato akce proběhla už před-
chozího dne. Tak se sebral a zamí-
řil do Lysé. 

Otevřenost pro širokou veřej-
nost je dána tím, že shromáždění
nemá bohoslužebnou povahu
a neobsahuje ani žádné bohoslu-
žebné prvky. Důsledně ho rovněž

konáme ve vstupní dvoraně sboro-
vého areálu. Ta se k tomu mimo-
chodem svou velikostí i dispozicí
ideálně hodí. Když nás občas
některé hudební těleso tlačí kvůli
akustice do kostela, tak se prostě
domluvíme s jiným. Kostel, do
něhož se lze v případě deště kdy-
koli přesunout, je však dobrou
pojistkou, která nám dovoluje
neděsit se špatného počasí. Přitom
do kostela jen málo z hostů neza-
jde. Letos jsme sice měli na jeho
pohledově nejfrekventovanější
jižní stěně lešení, ale příchozí se
zase mohli pokochat jeho čerstvě
restaurovanými okny. 

Garantem otevřenosti je i spo-
lupořadatelství města. To nespočí-
vá jen v uvedení jeho jména na
plakátech a na finanční podpoře.
Úvodní projev vždycky patří jeho
zástupci. Letos jím byl radní
Ing. Vladislav Šťastný. V situaci,
kdy společenský vývoj Husovi
opět zvolna nasazuje čepici poma-
lovanou čerty, si tohoto postoje
velice vážíme. Však také moderá-
tor podvečera připomněl Zeyerovu
báseň „1628“, začínající slovy:
„Nová Lysá, město věrné víře
otců, právům svatým…“ Báseň
zpracovává historickou událost,
kdy vzbouření lyští občané odmí-
tající přijmout pobělohorské pod-
mínky uzákoněné Obnoveným
zemským zřízením zapálili před
blížícím se císařským vojskem své
domy a odešli do emigrace.

Hlavní projev měl pracovník
Historického ústavu Univerzity
v Hradci Králové, dr. Jiří Kotyk
Ph.D. Do povědomí veřejnosti se
dostal knihou „Spor o revizi
Husova procesu“. Pracoval rov-
něž v „Ekumenické komisi pro
poznání života a díla mistra Jana
Husa“. Z jeho projevu vybírám tři
myšlenky. - Husa si nemůže při-
vlastnit žádná církev. - Pod
nespočtem dobových ideologic-

kých přemaleb je nemožné dopát-
rat se Husovy skutečné historické
podoby. - Kdo nepřijímá Husa,
nepřijímá ani Krista. Poslední
myšlenka je výrokem evangelic-
kého superintendenta Ferdinanda
Císaře, s nímž však dr. Kotyk
vyjádřil osobní souhlas. U bada-
tele je vždycky sázkou do loterie,
s jakými objevy přijde. Ty,
o nichž jsme se dozvěděli, nás
však neusvědčily z toho, že
bychom svými sympatiemi
k Husovi zaspali dobu.

Ke slavnosti patří hudba. O tu
se postarala folková skupina
Pranic z Turnova. Ačkoli nepřijela
vzhledem k dovoleným v kom-
pletní sestavě, přesto nás hezky
rozhýbala. A nejen rytmem
a melodií, ale i oduševnělými
texty svých písní. Skládal je totiž

teolog a ten se prostě nemůže zba-
vit nutkání hledět dál a uvažovat
hlouběji nežli je běžné. A má-li
obdarování hravého jazyka, vyj-
dou z toho písničky vtipné, sou-
časně však moudře sdělné. 

Pro ilustraci uvedu alespoň dvě
věty z písničky o stvoření. Bůh je

svěřuje do správy člověku a klade
mu přitom na srdce: „Jak se o svět
staráš, to je zahrada tvoje, ať tu po
nás nezůstane jen hromada hnoje.
Koukej, aby svět nás přežil!“

Přestože jsme měli po celou
dobu shromáždění tvář Mistra
Jana před očima, odebrala se po
skončení hudebního programu asi
třetina přítomných na Husovo
náměstí k Husově bustě. Zástupce
města a zástupce sboru k ní polo-
žili kytice. Ještě předtím zazněla
tato slova: „Stojíme zde jako
vděční dědicové Husova odkazu.
Myslíme na svého učitele
s pohnutím. A cítíme se být jeho
obětí zavázáni držet pravdu, hájit
pravdu a bránit pravdu až do
smrti.“ Ačkoli oslava neměla pří-
lišnou mediální podporu - z dení-
ků o ní v rubrice „Kam za zába-

vou“ informoval jen Nymburský
a plakáty byly důsledně přelepe-
ny už v předvečer jejího konání -
přesto v nás ty dvě hodiny společ-
ně stráveného svátečního podve-
čera zanechaly nezapomenutelný
dojem.

Emanuel Vejnar

Křesťanský program Alfa
Vážení občané Lysé nad

Labem, 
právě nyní máte i Vy jedineč-

nou příležitost zúčastnit se nejpo-
pulárnějšího křesťanského pro-
gramu, který se ve světě těší veli-
kému zájmu široké veřejnosti, pod
názvem kurzy Alfa. 

V Lysé nad Labem budou
několikrát po sobě probíhat veče-
ry, při nichž si všichni účastníci
budou moci rozšířit pohled na
život z křesťanské perspektivy
a zamýšlet se nad duchovní
dimenzí lidského života. Těchto
kurzů se převážně účastní lidé
nenavštěvující žádnou církev. 

Součástí každého večera je
společná večeře, přednáška
a otevřená diskuse na dané téma
s dostatečným prostorem pro jaké-
koliv dotazy. Cílem kurzu je
vytvořit v dnešním uspěchaném
světě prostor pro ty, kdo se chtějí
zastavit a mluvit o důležitých otáz-
kách života. 

Více informací o kurzech
najdete na webových stránkách
www.kurzyalfa.cz. Kurzy jsou
otevřeny pro každého, kdo se
o tato témata zajímá. 

Pro další informace sledujte,
prosíme, informační plochy města
a pozvánky ve Vašich schránkách.
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U příležitosti konce školního
roku jsme poslední červnové
nedělní odpoledne uspořádali
v kostele koncert. Pěvecký sbor
při něm zazpíval písně, které
nacvičil v průběhu roku. Polovinu
z nich doprovázel orchestr. Obě
hudební tělesa dirigovala Marie
Sommerová, jednotlivé skladby
uváděl emeritní farář Dalibor
Molnár. Dvaceti účinkujícím
naslouchalo osmdesát poslucha-
čů.

Dva dny po shromáždění u pří-
ležitosti státního svátku mistra
Jana Husa proběhl příměstský
tábor. Zázemí měl v našem sboro-
vém areálu. Zde se hrály hry, opé-
kaly buřty a někteří účastníci tu
i spali. Odtud se vyráželo do blíz-
kého i vzdálenějšího okolí. Nej-
dále na hrad Zvířetice u Mladé
Boleslavi. Včetně maminek, které
doprovázely nejmenší děti, se tří-

denní akce účastnilo 35 osob.
V reakci na letní záplavy se

sborové staršovstvo rozhodlo
uspořádat na pomoc postiženým
finanční sbírku. Během tří týdnů,
po které probíhala, jsme na tento
účel vybrali a odeslali 16 975 Kč.

Už od jara jsme pracovali na
údržbě budov našeho areálu. Šlo
zejména o opravu oken kostela. Ta
spočívala ve výměně rozbitých
tabulek a jejich barevném a vzoro-
vém sjednocení. Práci provedla
restaurátorská firma a z větší části
ji uhradil příspěvek Krajského
úřadu (50 000 Kč). Svépomocí
jsme vyměnili nepůvodní tašky na
části střechy kostela za originální,
následně opravili a natřeli jižní
stěnu kostela. Částečnou opravu
fasády včetně rekonstrukce vněj-
šího osvětlení a nátěru jsme pro-
vedli i na budově fary. 

Emanuel Vejnar, farář

Letní ohlédnutí 
z evangelické fary

V sobotu 8. srpna 2009 proběhl
již tradičně v lyském zámeckém
parku Romský hudební festival.
Dle informací pořadatelů se na
letošním 9. ročníku sešlo asi 1 800
návštěvníků.

Festival zahajoval před jednou
hodinou odpolední hlavní organi-
zátor Milan Horvát se starostou

města Mgr. Jiřím Havelkou
a poslancem Parlamentu ČR
Ing. Miroslavem Jeníkem. Panu
poslanci náleží poděkování, neboť
díky němu právě probíhá náklad-
ná rekonstrukce letního kina
v Lysé nad Labem. 

Báječnou podívanou si nene-
chal ujít ani předseda ODS Mirek
Topolánek, který se na podiu se
všemi krátce pozdravil. Většinu
svého času ale strávil poslechem
chytlavé hudby v davu lidí, se kte-
rými si i zatančil či se s nimi dle
jejich přání vyfotil. Usměvavého
jsme jej také mohli zahlédnout při

posezení u grilovaného masa.
Návštěvníci se bavili až do

pozdních odpoledních hodin
poslechem jednadvaceti souborů
z celé ČR včetně regionální kape-
ly Gipsy Billy či charismatického
zpěváka Ali Amiriho. Bezkon-
kurenční byla i podívaná na míst-
ní taneční soubor Mirikle.

Romský festival se rok od roku
stává stále více populárním,
o čemž svědčí i to, že mezi
návštěvníky jsem zahlédla např.
místostarostku Přerova nad
Labem paní Gregárkovou, děti
z dětského domova v Milovicích
či ředitele Hálkova městského
divadla v Nymburce pana
Tomana. Vy, kteří jste si tuto zají-
mavou akci nechali ujít, máte
určitě čeho litovat a věřím, že se
potkáme na stejném místě na jubi-
lejním desátém ročníku v roce
2010.

Dana Vodičková

Fantastická atmosféra 
IX. romského hudebního 

festivalu

Evangelické náboženství 
ZŠ Bedřicha Hrozného, středa 16,00

Určeno pro žáky 2. až 7. tříd

Přihlášky na: 325 551 024
nebo cce.lysa@atlas.cz

P O Z V Á N K A
před 400 lety - 9. července roku 1609 si v Čechách na

císaři Rudolfu II. vymohli 

vydání Majestátu
Dával všem bez rozdílu společenského postavení svobodu
volby a vykonávání náboženství dle vlastního přesvědčení.

Zveme k rozhovoru o této významné události.
Úvodem poslouží svou přednáškou církevní historik, 

spolupracovník ETF-UK Th.D. Jiří Just

Doba a místo konání je pátek 18. září ve sborovém
domě ČCE v Lysé nad Labem v 18.00 hodin

Místní odbor Kostnické jednoty v Lysé n. L.



Ve čtvrtek 23. 7. 2009 se Lysou
přehnal poměrně silný vítr, který
v celém katastrálním území města
napáchal poměrně velké majetko-
vé škody. V Lysé byly nejvíce
zasaženy: židovský hřbitov, měst-
ský hřbitov a zámecký park, kde
došlo k úplnému vyvrácení či
polámání vzrostlých stromů.
Mnozí z vás si jistě povšimli, že po
dobu odklízení vzniklých škod
a nebezpečných stromů byly hřbi-
tov i zámecký park uzavřeny pro
veřejnost.

Zatímco na obou hřbitovech
bylo zničeno dohromady asi 16
stromů, v zámeckém parku se
počet přímo zničených stromů
vyšplhal až ke 100. Kupodivu nej-
větší škody vznikly v místech, kde
zatím nebyly prováděny pěstební
probírky porostů. Nejvíce to odne-
sly smrky u černých vrat a lípy
v centrální části lesoparku, kde
vzniklo několik „pasek“. Tento
stav byl konstatován prakticky
ihned druhý den po vichřici a pak
následně při kontrolách odklíze-
cích prací.

V polovině srpna jsme spolu
s Ing. Pincovou z Výzkumného
ústavu Sylva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví v Průho-
nicích a zámeckým zahradníkem
panem Kolářským provedli první
řádně svolanou kontrolu na místě
s cílem vyhodnotit odklízecí
práce. Až v tu dobu bylo totiž
možné zjistit rozsah poškození
ostatních stromů. Jednak proto, že
ulámané větve bylo možné regist-
rovat v korunách podle suchého
listí, jednak proto, že přes původní

spoušť nebylo skutečně nic moc
vidět.

Tato kontrola byla naštěstí pří-
jemnější a můžeme konstatovat,
že v rámci druhého asanačního
zásahu již bude nutné odstranit
maximálně 70 stromů. To jsou
především stromy zaklesnuté do
druhých stromů; stromy zlámané
v koruně natolik, že jsou vlastně
jen kmenem a také stromy značně
přeštíhlené, které nemají vzhle-
dem k výšce koruny a slabému
kmeni stabilitu.

Doufejme tedy, že tímto zása-

hem přispějeme k rychlejšímu
zacelení „jizev“ v Bludici a park
bude opět veřejně přístupný. Ještě
než skončím informativní článek,
rád bych poděkoval všem dobro-

volníkům, kteří přiložili ruku
k dílu a pomohli s odklízením
vzniklých škod.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Dny evropského dědictví 2009 - Památky měřené časem
Dny evropského dědictví jsou

akcí, která každoročně otevírá co
nejvíce zajímavých a výjimečných
architektonických, archeologic-
kých a sakrálních památek; muzeí,
galerií a knihoven; technických
památek, budov, objektů a dalších
prostor, v nichž je uchováno neu-
věřitelně rozsáhlé množství sbír-
kových fondů a movitého kultur-
ního dědictví. 

V ČR se nezpřístupňují pouze
historické památky, které jsou ofi-
ciálně prohlášeny kulturními
památkami, jako jsou známé hrady,
paláce a katedrály, ale otevírají se
i desítky dveří soukromých a veřej-
ných budov (radnic, soudů, církev-
ních institucí, škol, obytných
domů, parků atd.), které nebývají
přístupny veřejnosti vůbec nebo
pouze příležitostně a částečně.

V objektech, které jsou běžně
přístupné veřejnosti a je v nich
vybíráno vstupné, bývá v tyto dny
nabízen speciální program (napří-
klad zvláštní prohlídková trasa,
koncert, výstava atp.) desítky měst
a obcí připravují komponované
programy pro své občany i turisty. 

Ve dnech 12. a 13. 9. 2009 jsou
v Lysé nad Labem zpřístupněny
tyto památky a doprovodné pro-
gramy:
Areál evangelického sboru - 12.
a 13. 9. 2009; 9 - 18 hod.
+ výklad a prohlídka pro zájemce
začíná v 9, 11, 13, 15, 17 hod.
Augustiniánský klášter - 12. 9.
2009; 10 - 16 hod.
+ výstava „Znovuzrození areálu
zámku Bon Repos“
Kostel Narození sv. Jana Křtitele -

12. a 13. 9. 2009; 9 - 17 hod.
Muzeum Bedřicha Hrozného -
12. a 13. 9. 2009; 10 - 17 hod.
+ výstava „Židovské tradice
a zvyky“
+ výstava „Historie Židů
v Čechách a na Moravě“
+ přednáška prof. Ivo Kořána
„Sochař M. B. Braun“ 12. 9. 2009
začátek 10 hod.
+ přednáška arch. Zdeňka Lukeše
„Kubistická vila Emila Králíčka
v Litoli“ 12. 9. 2009 začátek 
11 hod.
+ přednáška Mgr. Blanky
Rozkošné „Židovské tradice
a zvyky“ 13. 9. 2009 začátek 14
hod.
+ koncert Věry Nerušilové „Stará
židovská hudba“ 13. 9. 2009 začá-
tek 18 hod.
Zámecký park - 12. a 13. 9.

2009; 8 - 18 hod.
+ výklad a prohlídka pro zájemce
začíná v 13, 14, 15, 16 hod.

Na sobotu 12. 9. 2009 je dále
připraveno slavnostní předání
nové naučné stezky KRAJINOU
RUDOLFA II., která vznikla ve
spolupráci měst Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, Lysá nad
Labem a Benátky nad Jizerou.
Zahájení malé cyklojízdy je plá-
nováno na 15.30 u sv. Václava
a ukončení v cca 17 hodin u Bon
Repos.

Seznam všech památek zpří-
stupněných ve dnech 12. - 20. 9.
2009  v celé ČR naleznete v kata-
logu na internetových stránkách
www.ehd.cz a na CD v Městské
knihovně Lysá nad Labem.

Za odbor ŠaK 
Alena Frankeová

Jak v zámeckém parku?
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Za Lysou krásnější XXV.
Je čas podívat se do Litole.

V Olbrachtově ulici před domy
č. p. 173 a 172 bylo v červnu
pěkně barevně. V předzahrádkách
rostou rudé a růžové růže, žlutá
krásnoočka (Coreopsis sp.), kosat-
ce, bíle panašovaný brslen (Euo-
nymus fortunei), červenolistý dřiš-

ťál (Berberis thumbergii Atropur-
purea). Z letniček pak klasické
oranžové měsíčky (Calendula
officinalis) a krásenka (Cosmos
bipinatus). Úplná letní záplava
barev a tvarů. 

Za odbor ŽP Stanislav Svoboda
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LYSKÝ 
KOŠT VÍNA

ve dnech 18.9. od 15.00 hodin
a 19.9. od 12.00 hodin

Vážení,
tímto si dovolujeme oslovit

všechny, kteří máte rádi dobrá
vína. Po skoro již dvouletém půso-
bení naší Vinotéky jsme se roz-
hodli pro Vás připravit společně
s vinařstvími, se kterými spolu-
pracujeme, košt vína. Tato akce by
měla přispět nejenom k dalšímu
poznání tohoto sice krásného, ale
také velice tajemného a složitého
moku, ale rádi bychom také pou-
kázali na skoro již zapomenutou
historii vinařství a vinohradnictví
v našem regionu. Tato bude zdo-
kumentována v připravované
expozici. Součástí koštu bude také
bohatý kulturní program. Každý
večer proběhne živý koncert
kapel. Věříme, že sobotní odpo-
ledne každému zpříjemní zvuk
cimbálu. Co se samotné degustace
týče, ta proběhne volnou formou.
Budete moci využít nabídky při-
bližně 100 připravovaných vzorků,
které budou sepsány v přehled-
ném  katalogu, který obdrží každý
návštěvník. Také již, jestli ovšem

letošní počasí dovolí, ochutnáte
vinný burčák. Věříme,  že se nám
podaří připravit akci, která by se
do budoucna stala pevnou součás-
tí kulturního kalendáře našeho
města, a tím vzkřísit první pokus,
který proběhl před lety při posled-
ním městském výročí a který měl
velký úspěch.    

Na Vaši návštěvu se těší,
Lucie a Jaroslav Blažkovi

Bližší info o programu na
www.vinoteka-lysa.cz, nebo
přímo ve Vinotéce.

Vinotéka Lysá nad Labem,
Husovo náměstí 22
+420 603 237 363 
+420 724 242 310
info@vinoteka-lysa.cz
www.vinoteka-lysa.cz

Poděkování za finanční 
příspěvek

Není zas takovou pravdou, že
všichni všechno ví. Předpoklá-
dám, že ti vandalové byli zhruba
tak stejně staří jako já a možná je
i znám, ale kdo to udělal, se jen
domnívám, nikoho jsem neviděla,
ani žádné klepy se ke mně nedone-
sly. Na druhou stranu by jistě
nebylo od věci vypsat malou
finanční odměnu pro toho, kdo
rozluští ty podpisy a „čmáranice“
na stěnách altánu. Jména hlou-
pých na všech sloupích.

Je pravda, že ryba smrdí od
hlavy. Chování některých politiků
se dá také nazvat vandalstvím,
rozdávají z cizí kapsy a ničí
a zadlužují náš stát. Na tohle mám
být hrdá? Jsem hrdá na naši histo-
rii a na politiky typu Václava
Havla a další, kteří jsou spojováni
se Sametovou revolucí.

Ale dnes? Náš pan prezident za
účelem zviditelnit sám sebe dělá

ostudu našemu státu i národu,
proto je tak těžké být na svůj stát
hrdá. A trapné politické rozepře až
války mezi politickými stranami.
Stydím se za to před celou
Evropou.

Skutečně je pravdou, že národ-
ní hrdost se dnes nenosí.
Spolužáci nosí třička s britskou
a nizozemskou vlajkou, ale kdy-
bych nosila tričko s českou vlaj-
kou, pravděpodobně mě začnou
brzo šikanovat. 

Není divu. Mnoho důležitých
informací o „vyhraných bitvách“
českého národa nám ve škole
zamlčeli. Když teď ve svých 17
letech sleduji pořady o pádu
komunismu na ČT24, koukám
skoro s otevřenou pusou…
Národní hrdost musí v dětech
budit rodiče a učitelé dějepisu
a občanské nauky.

Andrea Serbusová

Reakce na článek - Proč jsme
takoví

INFORMACE

T a n e č n í  k u r z  2 0 0 9
Kurz tance a společenské výchovy začíná 1. výukovou lekcí 5. 9. 2009 

v sále Záložna v Benátkách n. J. od 17 hodin

Kapacita míst v kurzu pro dívky je již vyčerpána, 
volných je ještě několik míst pro chlapce.

DOPRAVA bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na
dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse nebude možno zakoupit!

Plánované termíny:
Výukové lekce:
5.9., 12.9., 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 7.11., 14.11.,

21.11., 5.12., 12.12. od 17 hodin
Prodloužené: 27.9., 28.11. od 15 hodin
Prodloužená: 24.10. od 20 hodin
Věneček: 19.12. od 20 hodin
(v termínech může dojít v průběhu kurzu k menším změnám)

Odjezdy autobusů
Na taneční začínající v 17 hod. v 15 hod. ve 20 hod.

Z Litole od kapličky 16,15 14,15 19,15
Zastávka u nadjezdu (Mírová ul.) 16,18 14,18 19,18
Husovo nám. (od „Pohody“) 16,21 14,21 19,21
Stržiště (od rest. „U podkovy“) 16,25 14,25 19,25
Zastávka na sídlišti 16,30 14,30 19,30
Zastávka v Benátecké Vrutici 16,33 14,33 19,33

Zaplacené průkazky do kurzu, na dopravu a gardenky budou 
k vyzvednutí na MěÚ odboru kultury od 17. 8. 2009.

Vážení členové zastupitelstva,
děkujeme Vám za poskytnutí
finančního daru na činnost ZO
SPCCH, o.s. Lysá nad Labem v
roce 2009. Finanční prostředky
darované samosprávami a jednotli-
vými dárci jsme použili ke spolufi-
nancování poznávacího zájezdu do
ZOO Liberec a do Botanické zahra-
dy Liberec. Zájezdu se 15. červen-
ce zúčastnilo 48 osob včetně 7 dětí
ve věku do 15-ti let, 4 klientů a
doprovázející zdravotní sestry z
ÚSP Milovice, 16 účastníků bylo
starších 65-ti let.

Se žádostí o finanční podporu
jsme se v březnu obrátili na všechny
obce Mikroregionu Polabí a na
Město Milovice. Z veřejných pro-
středků jsme na náš účet obdrželi
finanční příspěvky v tomto členění: 
Město Lysá nad Labem - 1 000 Kč
Obec Stratov - 600 Kč

Obec Ostrá - 500 Kč
Obec Semice - 1 000 Kč
Obec Starý Vestec - 1 000 Kč
Obec Přerov nad Labem - 1 000 Kč

Stanoviska zastupitelstev ostat-
ních oslovených obcí Mikrore-
gionu Polabí a Milovic zatím
neznáme.

Děkujeme také jednotlivým dár-
cům za poskytnutý finanční příspě-
vek, za poznání jejich sociálního
cítění a za poznání jejich lidského
přístupu ke zdravotně postiženým
spoluobčanům. „Zdraví je dar,
který však nemohou všichni lidé po
celý život užívat ve stejné míře“.

S pozdravem, přáním dobrého
zdraví a poděkováním za všechny
účastníky zájezdu do Liberce

Jiří Beneš,
předseda ZO SPCCH, o.s. 

Lysá nad Labem
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Policie připravila pro děti ze
ZŠ TGM a MŠ v Litoli velmi

atraktivní den
Nejdřív bychom rádi poděkova-

li policajtům, požárníkům a všem
ostatním, kteří obětovali jeden
den, abychom se dověděli něco
víc o jejich práci. Bylo to ve stře-
du 17. 6. a byl to takový oddecho-
vý den. Na prvním stanovišti jsme
si opakovali dopravní značky
a křižovatky. Potom jsme šli ke
vzduchovkám, ze kterých jsme
mohli vystřelit a trefit se do terče.
U hasičů nám povídali o tom, jaký
musí být v hasičském autě pořá-
dek, na co jsou velké a malé hadi-
ce, co dělá strojník a další zajíma-
vé věci. 

O práci hasiče si myslím toto:
Hasiči jsou chlapi, kteří mají
odvahu, sílu a nebojí se většího
tepla. Rozhodně by hasičem
nemohl být někdo, kdo když vidí
velký oheň, řekne: „Tam já nejdu!
To hasit nebudu!“ Profesionální
hasiči mají až dvaasedmdesátiho-
dinové směny, ve kterých musí být
stále ve střehu. Kdykoliv je povo-
lají, musí ihned nechat činnosti,
kterou dělají, a jít. Když spí
a začne poplach, nesmí ležet, ale
musí vstát a do tří minut být
v autě. Když jsou Vánoce, nemůže
být hasič s rodinou, musí být na
stanici a čekat. Práce profesionál-
ního hasiče není pro muže s rodi-
nou. On tu práci musí vyměnit za
rodinu. Jsou hasiči, kteří mají
rodinu, ale ta není spokojená. To
je můj názor.  

Když jsme dokončili prohlídku
auta hasičů, dostali jsme lízátka
a šli jsme k pánovi z kriminalisti-
ky. Tam nám kriminalista dovolil
udělat si otisky prstů a pak nám

ukázal, jak odhalí otisky a dostane
je pryč z místnosti z nějakého pev-
ného místa. Taky nám ukázal práš-
ky.

Potápěči nám ukázali vybavení
a přístroje, pyrotechnikovi děkuji,
že nám odpálil oranžovou dýmov-
nici a díky němu vím, že nejsilněj-
ší plastická trhavina je semtex.
Ukázal nám i granáty, nášlapné
miny a taky jednu tankovou. 

U vozu záchranky jsme dýchali
do umělého panáka a učili se, jak
správně masírovat srdce. K ležící-
mu na ulici se ale musíme přibli-
žovat zezadu, protože ho neznáme
a mohl by nám ublížit! Nejlepší je
zavolat dospělého. 

Pak jsme šli k policii, která
zasahuje proti demonstrantům.
Dali nám zkusit neprůstřelnou
vestu, helmu a štít. Martin si to
zkusil a pak jsme mohli do něho
mlátit. Taky nás dohromady spou-
tal opravdovýma poutama. 

Ale ze všech těchto prací bych
chtěl být pyrotechnik (možná
budu), protože mám rád výbušni-
ny.

Na konci nás požárníci postří-
kali hadicí a pustili sirénu. Celý
den byl supééér. 

Ze slohových prací dětí 
ZŠ TGM v Litoli 

ZŠ TGM v Litoli velmi děkuje
pracovníkům Městské a Státní
policie v Lysé nad Labem, sdruže-
ní záchranářů Help in Danger
v Milovicích a lyským dobrovol-
ným hasičům za velmi zajímavý
a poučný program.

Mateřské škole v Litoli již bude 
31. srpna 2009 krásných 30 let.

Srdečně Vás zveme na oslavu v MŠ Dráček,
Lysá nad Labem-Litol, Mírová 430 

dne 19. 9. 2009 od 9,00 do 12,00 hodin.

V tuto dobu bude probíhat pohádka na zahradě pro
děti(dle počasí), prohlídka prostor s možností nahléd-

nout do bývalých kronik a dochovaných fotografií.
Můžete se ponořit do knih z doby bývalé -výchovné
knihy, časopisů předškolní výchova a jiných  perel,

které jsme zde objevili.
Těšíme se, že se do mateřské školy přijdou podívat
bývalé i současné děti, které sem do MŠ docházely

nebo docházejí. Pokud máte doma také nějaké perlič-
ky v podobě fotografií, jiných materiálů, budeme rádi,

pokud se s námi o ně podělíte.

T ě š í m e  s e  n a  V á s

současná Dráčata

Žáci SOŠ a SOU z Lysé nad
Labem (od školního roku 2009-
2010 ponese škola nový název
Střední škola oděvního a grafické-
ho designu) se již podruhé vydali
za inspirací a poznáním do italské
Florencie. Navštívili prestižní
veletr Pitti uomo imagine, kde
měli možnost nahlédnout do tren-
dů následující sezóny 2010-2011.
Rovněž během historických
vycházek obohatili své znalosti
z dějin výtvarné kultury a zároveň
pocítili neopakovatelnou atmosfé-
ru muzea pod širým nebem, kte-
rým Florencie bezpochyby je.
Nelze zůstat lhostejný k místům,
kde je pohřben Michelangelo
a kde na nás ze své důstojné výše
shlíží jeho David, ba ani k ulič-
kám, kde Dante potkával svou

životní lásku Beatrici. Na každém
kroku ve Florencii potkáváte his-
torii, která není jen suchopárným
výčtem jmen a dat, ale hmatatel-
nou skutečností. 

Oproti minulému školnímu
roku se studenti letos vydali i do
nedaleké Pisy, kde mohli obdivo-
vat unikátní románský komplex
sakrálních staveb, jimž dominuje
o téměř pět metrů vychýlená kam-
panila -  světoznámá šikmá věž.
A ještě jedné novinky se letos stu-
denti dočkali. Poslední noc a celý
následující den prožili v Rimini,
kde si po náročných dnech mezi
památkami odpočali na krásné
písečné pláži u moře…

Mgr. Monika Fandáková,
SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Italské inspirace

ŽALUZIE - HORIZONTÁLNÍ,

VERTIKÁLNÍ

Sítě proti hmyzu, rolety

Václav Krejza
Tel.: 603 700 237
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Dvanáct studentů Obchodní
akademie v Lysé nad Labem se
zúčastnilo v rámci výuky zeměpi-
su zájezdu do Itálie. Odjížděli
jsme 18. května ve dvě hodiny
odpoledne z Lysé. Ještě jsme se
zastavili v Brandýse nad Labem,
kde do autobusu přistoupili žáci
tamějšího gymnázia. A naše cesta
mohla začít. Ale chyběla nám
jedna velice důležitá osoba, a to
paní průvodkyně. Jsme si sice jisti,
že náš pan profesor Doležal by to
zvládl také, ale odborník je odbor-
ník. Paní průvodkyni jsme nabrali
cestou a kompletní vyjeli vstříc
Itálii.

Do Itálie jsme dorazili v úterý
ráno, a to přímo do Florencie.
Autobus nás dovezl rovnou před
sochu Davida od Michelangela,
kde jsme se pokochali nádherným
výhledem na celé město.
Pokračovali jsme dál do centra
přes most, na kterém mají krámky
pouze zlatníci. Bohužel jsme
z obchůdků nic neviděli, neboť
Italové si rádi přispí a my jsme
tam byli už kolem osmé hodiny.
Procházeli jsme spletitými ulička-
mi a zastavovali se u významných
památek. Sáhli jsme si na čumák
divokého prasete z bronzu, aby
nám přineslo štěstí. Někteří z nás
mu tam zanechali i nějaké to euro,
aby se do Florencie vrátili.
Prohlédli jsme si muzeum, kde
stojí originál sochy Davida, a když
byl čas na oběd, dostali jsme tři
hodiny volno. V pět hodin jsme už
jeli směrem Řím. Naši řidiči byli
čerstvě odpočatí, zato my usnuli
hned, jak jsme zasedli na svá
místa.

Po třech hodinách jsme přijeli
do severní části Říma, kde se
nacházel náš kemp Tiber. Kolem
bylo hodně zeleně, proto nám ani
nepřišlo, že bydlíme v hlavním
městě Itálie. Rozebrali jsme si
klíčky a šli se ubytovat. Většina
z nás ten večer usnula rychle, a tak
nás profesoři nemuseli tolik hlí-
dat.

Třetí den jsme měli v plánu
návštěvu antických památek
Říma. Místní autobus nás zavezl

na nádraží. Trochu jsme se zděsili
při pohledu na vlak, který nás měl
odvézt do centra. Ale v pořádku
nás dopravil na místo, takže jsme
si nemohli stěžovat. Jako správní
cestující jsme si ihned po nástupu
chtěli označit jízdenky. Přistoupili
jsme tedy k automatu a vsunuli do
něj lístek. Zajel dovnitř úplně celý
a my jsme se lekli, že ho už nikdy
neuvidíme. Po chvíli ale vyjel zpět
označený a my jsme si oddychli.
Také jsme zkusili italské metro,
které má jen dvě trasy, ale celkem
moderní vlaky.

Celý den jsme chodili po
památkách. Viděli jsme mimo jiné
Koloseum, Forum Romanum,
Fontanu di Trevi. Do kempu jsme
se vrátili dříve než předchozí den,
protože jsme se všichni těšili do
bazénu. Na večeři si někteří zašli
do místní restaurace na italské
speciality.

Poslední den byl věnován
návštěvě Vatikánu. Procházeli
jsme kontrolou, zda máme vhodné
oblečení, které neodkrývá kolena
nebo ramena. Po kontrole jsme si
prohlédli vnitřek Chrámu svatého
Petra a poté vyšlapali přes 300
schodů na jeho kupoli. Stihli jsme
to přesně na dvanáctou hodinu,
takže nám k prohlídce Říma
z výšky zvonily zvony. Po několi-
ka minutách jsme sestoupili dolů
na další prohlídku. Tentokrát do
hrobky papežů.

Po krátké pauze jsme se vydali
k Andělskému hradu, přešli
Andělský most přes řeku Tiberu
a dostali se k Panteonu. Od něj
jsme pokračovali ke Španělským
schodům, od nichž následovala
cesta do kempu, kde jsme se
mohli naposledy vykoupat v bazé-
nu. Celé tři dny strávené v Itálii
jsme měli slunečné počasí, ve
stínu bylo cca 35 °C.

Osvěžení jsme nastoupili do
autobusu, rozloučili se s Římem
a plní nových zážitků a poznatků
odjeli zpět do deštivé České
republiky.

Jana Mádlová,
studentka 2. ročníku

Zájezd do Itálie

Pyžamová párty 2009
Každá z nás si jednou za čas

potřebuje udělat večer sama pro
sebe a právě v tomto duchu probí-
hala akce s názvem Pyžamová
párty, která se konala 12. června
v naší knihovně.

Šlo o večer v ryze holčičím
stylu a zúčastnilo se ho celkem
dvanáct slečen. Ty jsme hned
v úvodu programu rozdělily do tří
skupin, každá z nich si zvolila
svého zástupce a ten pak losoval
lísteček s tématem, které měly
zpracovat. Šlo o náměty: rande,
diskotéka a ples. Jejich úkolem
bylo navrhnout oblečení včetně
doplňků, líčení a drobnosti, které
je při těchto příležitostech nutné
naskládat do kabelky.

Druhým úkolem těchto druž-
stev byla příprava večeře, která se
nesla ve znamení zdravé výživy.
Skupiny si mezi sebe rozdělily
potřebné suroviny a zanedlouho se
na stolech začaly objevovat lákavě
vyhlížející obložené talíře, sesta-
vené z nejrůznějších druhů zeleni-
ny. Po večeři jsme si všechny spo-
lečně povídaly nejen o zdravém
stravování, ale i o nemocech, které
s poruchou příjmu potravy souvisí
a jejich příčinách.

Když jsme umyly poslední talí-
ře a na stolech bylo zase uklizeno,
pustily jsme se do vyrábění šper-
ků, k němuž nám posloužilo
množství pestrobarevných korál-
ků. Každá si tak mohla odnést
vlastnoručně vyrobený náramek,
náhrdelník a samozřejmě i náušni-
ce.

V předposlední části programu
- módní přehlídce se z našich
holek staly na okamžik pravé
modelky, které nám profesionálně
předvedly svoje originální a pře-
devším netradiční modely. K vidě-
ní tak byla například slečna
Krepinka, břišní tanečnice nebo
bláznivá čarodějnice.

Přiblížil se závěr večera a s ním
i příprava na nocování v knihovně.
Uklidily jsme poslední zbytky
nepořádku, připravily si popcorn,
zavrtaly se do svých předem při-
pravených pelíšků a ukončily
dámskou jízdu společně s roman-
tickou komedií Mamma Mia.

Doufáme, že se letošní
Pyžamová párty všem zúčastně-
ným slečnám líbila a těšíme na
jejich účast i v příštím roce.

Kateřina Brynychová

HROZÍ VÁM EXEKUCE NEMOVITOSTI?
Pomůžeme Vám efektivně a rychle. Žádné poplatky předem!

tel: 608 313 331, 608 964 724
www.kapafin.cz, exekuce@kapafin.cz

Firma Martin Rohan
Lysá nad Labem

tel.: +420 602 233 335
e-mail: martin.rohan@seznam.cz

ELEKTRO
PRÁCESprávce objektu 52 let hledá práci 

s bydlením.
Nabízím: poctivost, spolehlivost, všestrannost, 3 hafany, 
traktor s radlicí a rypadlem, VZV, stroje a vybavení dílny pro
běžnou údržbu, sedlářskou výrobu, přípravu paliv. dřeva atd. 

Tel.: 776 633 220
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Halucinogeny (LSD, lysohlávky, durman)
Halucinogeny jsou skupina

látek, které vyvolávají halucinace,
čili poruchy vnímání. Ve většině
případů poruchy zrakové. Into-
xikovaný člověk vidí, slyší nebo
jinak vnímá neexistující osoby,
předměty apod. Pod vlivem tako-
vého vnímání někdy i jedná. Mezi
tyto látky patří především LSD,
drogy z halucinogenních rostlin
a hub (halucinogenní houba lyso-
hlávka česká, durman, kaktus pey-
otl). Největším nebezpečím bývá
právě nesmyslné a nebezpečné
jednání pod vlivem drogy, které
může mít i smrtelné následky (nej-
známější jsou např. skoky z okna,
kdy má intoxikovaný člověk pocit
schopnosti létat). Poruchy vnímá-
ní a duševní obtíže po požití halu-
cinogenních drog mohou přetrvá-
vat i poté, co odezněla intoxikace
- typické jsou toxické psychózy,
flashbacky (opětovné, nenadálé
objevení účinků drogy i když člo-
věk není intoxikován) nebo depre-

se. Toxické psychózy mohou trvat
různě dlouhou dobu a projevují se
např. sluchovými halucinacemi
a abnormálními emocemi.

Vzhled: LSD - krystaly - v naší
republice v čisté formě méně
obvyklé

Trip - malé papírky s barevným
potiskem (velikost poštovní znám-
ky)

Způsob užití: polykání, trip -
rozpouštění v ústech (pod jazy-
kem)

Příznaky: změněné vnímání
času a prostoru, barev a světel,
poruchy paměti, halucinace,
bludy, změny nálad, podivné cho-
vání, pohrouženost do vnitřního
světa, zmatenost, úzkost, někdy
třes a nevolnost

Rizika: psychická závislost,
halucinačně - paranoidní psychó-
za, flashback (opětovné, nenadálé
objevení účinků drogy i když člo-
věk není intoxikován), stihomam,
výrazné riziko psychických

poruch (toxické psychózy), „hor-
ror trip, bad trip“ (děsivé halucina-
ce po požití, pocit ohrožení),
srdeční komplikace, rozvoj depre-
sí, paranoia, nepokojnost, psycho-
tické stavy, rozvinutí schizofrenie,
sebevraždy, nevypočitatelnost
účinků.

U LSD obecně platí, že velmi
nebezpečné mohou být příměsi,
které se do drogy dostaly neúmy-

slně při výrobě nebo do ní byly
záměrně přidány.

Abstinenční příznaky: obecně
lze říci, že na halucinogenních
drogách vzniká především psy-
chická závislost bez výraznějších
abstinenčních příznaků.

MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392
MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

Ve všední dny 
od 17,00 hod. - 22,00 hod.
V sobotu, neděli, svátek 
od 8.00 hod. - 20.00 hod.

Telefonické konzultace 
dětských lékařů 

po ordinačních hodinách

Září 2009

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Po 31.8. MUDr. Čerňanská
Út 1.9. MUDr. Matasová
St 2.9. MUDr. Dáňová
Čt 3.9. MUDr. Dáňová
Pá 4.9. MUDr. Matasová
So 5.9. MUDr. Dáňová
Ne 6.9. MUDr. Dáňová
Po 7.9. MUDr. Čerňanská
Út 8.9. MUDr. Matasová
St 9.9. MUDr. Chocholová
Čt 10.9. MUDr. Dáňová
Pá 11.9. MUDr. Dáňová
So 12.9. MUDr. Chocholová
Ne 13.9. MUDr. Chocholová
Po 14.9. MUDr. Čerňanská
Út 15.9. MUDr. Matasová
St 16.9. MUDr. Chocholová
Čt 17.9. MUDr. Dáňová

Pá 18.9. MUDr. Chocholová
So 19.9. MUDr. Čerňanská
Ne 20.9. MUDr. Čerňanská
Po 21.9. MUDr. Čerňanská
Út 22.9. MUDr. Matasová
St 23.9. MUDr. Chocholová
Čt 24.9. MUDr. Dáňová
Pá 25.9. MUDr. Čerňanská
So 26.9. MUDr. Matasová
Ne 27.9. MUDr. Matasová
Po 28.9. MUDr. Čerňanská
Út 30.9. MUDr. Matasová
St 1.10. MUDr. Chocholová
Čt 2.10. MUDr. Dáňová
Pá 3.10. MUDr. Matasová
So 4.10. MUDr. Dáňová
Ne 5.10. MUDr. Dáňová

Těkavé látky, např. ředidla
a různá rozpouštědla (nejčastěji
Toluen), zažily největší rozmach
mezi mládeží před rokem 1989.
V dnešní době, kdy je jiných drog
v naší republice dostatek, však
nadále zůstávají typickou drogou
slabších sociálních vrstev. Jejich
nebezpečí spočívá především
v riziku smrtelných otrav, zvláště
v situacích, kdy postižený zůstane
při intoxikaci nadále v prostředí
přesyceném parami těkavých
látek (k otravě a následnému
úmrtí může dojít i při prvním
užití). Často také dochází k nená-
vratnému poškození mozku
a poleptání dýchacích cest.
Typickým účinkem těkavých látek
je stav psychického útlumu
a obluzenosti. Dochází také
k poruchám vnímání, podobně
jako u halucinogenů. Těkavé látky
při častějším požívání vyvolávají
především velice silnou psychic-
kou závislost, bez výraznějších
fyzických abstinenčních příznaků.
Zneužívání těkavých látek se dá
narozdíl od zneužívání jiných
nelegálních drog snadno odhalit,
neboť jejich užívání se projevuje
nápadnými vnějšími příznaky -
typický je zápach chemikálií
a časté vyrážky a zčervenání
okolo úst a nosu. 

Vzhled: plechovky, lahve
s chemikáliemi či jejich zbytky,
tuby (lepidla), někdy spreje, čistí-

cí prostředky (benzín), organická
rozpouštědla, ředidla

Způsob užití: inhalace (čichá-
ní, vdechování) výparů, snaha
o jejich koncentraci vede k inhala-
ci v omezeném prostoru (z napuš-
těných tkanin, z igelitových sáčků
apod.), 

Příznaky: chemický zápach
z úst, dechu, šatů, zasněnost, opilé
vzezření, rozšířené zornice, zarud-
lé oči, vyrážka (při intoxikaci
zčervenání) v okolí úst a nosu,
stopy chemikálií na rukou či
oděvu, nevolnost, zvracení, zvý-
šený tep, bušení srdce, podráždě-
nost, agresivita - potom stav otu-
pění, barevné vize, poruchy vní-
mání, útlum, druhý den kocovina
podobná jako po alkoholu

Rizika: možnost předávkování
s následnou těžkou otravou, kon-
čící často úmrtím (nebezpečí
zadušení ochrnutím dýchacích
cest), poškození orgánů (jater,
mozku, plic, krve, dýchacích cest,
ledvin a nervového systému),
funkční poruchy (zhoršení paměti,
snížení intelektu, zvýšená únava),
psychická závislost, deprese, cito-
vá otupělost

Abstinenční příznaky: obecně
lze říci, že na těkavých látkách
vzniká především psychická
závislost bez výraznějších fyzic-
kých abstinenčních příznaků,
bažení po droze 

Těkavé látky (toluen, ředidla)

Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program 
a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Lysé nad Labem:

tel.: +420 724 087 925 - Míša, Míša, Zuzana, Ondřej, Lukáš
V Lysé nad Labem jsme každé úterý od 12:00 do 16:00

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké osoby,
zprostředkování léčby apod.:

K-centrum Nymburk
Adresa: Velké Valy 995, 288 02 Nymburk, tel.: +420 325 514 424

email: k-centrum@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod, pátek od 10 do 16 hod

K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: +420 326 303 468 

e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz, denně od 10 do 17 hod
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PNEUSERVIS A RYCHLOSERVIS 

POSPA CZECH a.s.   

Nabízí tyto služby:
-  Prodej a servis pneu - osobní i nákladní
-  Servis a plnění klimatizace
-  Opravy čelních autoskel moderní technologií
-  Měření a seřízení geometrie náprav
-  Diagnostika motoru
-  Rychloservis - výměna oleje, servis brzd a tlumičů,

a další opravy osobních automobilů
-  Možnost odtahu do našeho servisu

Otevírací doba:
Po - Pá     8 - 17
Po - Čt   17 - 20 po tel. domluvě

T ě š í m e  s e  n a  V a š i  n á v š t ě v u !

Najdete nás na adrese:
Dukelská 211/3, Lysá nad Labem - Litol
Tel: 325 516 966, Mob: 603 347 429
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Prodám pole 3 ha v Lysé nad Labem.
Cena za m2 11,00 Kč.

Telefon: 604 380 264

Hledáte paní na hlídání? Tel.: 606 939 365

1. Klíčový servis CMZS 
(cech mechanických 
zámkových systémů)

v Lysé nad Labem 
U Nové hospody 912/16;

cca 120 m od litolské strany 
podchodu ČD a parkoviště

● Smluvní servisní středisko pro výrobky firem:
GUARD, MUL-T-LOCK, FAB;

● Výroba klíčů na laserových strojích, dosické 
a tvarové klíče; 

● Sjednocování vložek; 
● Systémy hlavního a generálního klíče; 
● Klíčařská bižuterie;  
● Cylindrické vložky, přídavné zámky;
● Bezpečnostní celoplošné závory;  
● Visací zámky, petlice; 
● Bezpečnostní kování; 
● Vybrané druhy nekódovaných autoklíčů;  
● Klíčenky

Telefon: 604 949 944 ● IČ: 45068593
Út: 16-18; Čt: 15 - 18; Pá: 14-18; So: 8 -12 hod.

K l id  a  j i s to tu  bezpeč í  Vašeho domova za j i s t í :



Ulice v Lysé nad Labem jsou
osazeny dopravními značkami
s různými zákazy a příkazy. Nyní
v době rekonstrukce Masarykovy
ulice jich ještě dost přibylo.
Dopravní značky jsou osazovány
podle požadavků MěÚ a jejich
rozmístění většinou schvaluje
Dopravní inspektorát PČR.

Nebudeme nyní uvažovat zda
jsou z pohledu občanů města
potřebné nebo ne. Je však nutné
pochopit stanovisko MP, podle
které jsou stejné značky pro její
činnost ty správné a které ne. Jsou
ulice, kde je značka B 29 - zákaz
stání (Masarykova, Sokolská
a nyní přechodně i část Čechovy

ulice) je osazena a kde mohou
vozidla stát, co se jich tam vejde
bez povšimnutí MP. V ostatních
ulicích (v poslední době ulice 
9. května) se hříšníkům bez pardo-
nu udělí pokuta, i když postižení
jsou pracovníci stavebního dozo-
ru, obsluhy mechanismů, nebo
pracovníci provádějící firmy.
Ulice 9. května až po křižovatku
s ul. Pivovarská je součástí stave-
niště. Rekonstrukce Masarykovy
ulice, kde se provádí bezvýkopová
oprava stávající dešťové kanaliza-
ce a ke které je potřebný přístup
z povrchu u jejich šachet.

Konání MP charakterizuje její
činnost v Čechově ulici. V této

ulici bylo nutné vyloučit stání auto-
mobilů z důvodu odklonu průjezdu
linkových autobusů k nádraží
z důvodu zjednosměrnění jejich
průjezdu v přednádražním prosto-
ru. Tuto úpravu navrhl a odsouhla-
sil pracovník DI PČR z důvodu
omezení průjezdu v ulici 9. května
a přednádražním prostoru. S touto
úpravou byl seznámen pracovník
MP v dopoledních ho-dinách 18. 6.
2009. Teprve po urgenci pana sta-
rosty rozdali pracovníci MP stojí-
cím vozidlům v 17.00 hodin dne
19. 6. 2009 upozornění, že porušu-
jí dopravní značení zákazu stání.
Od té doby neudělala MP žádný
zásah oproti neoprávněně stojícím

vozidlům, ačkoli řidiči autobusů na
křižovatce s Masarykovou musejí
i několikrát najíždět, aby se jim
vyhnuli a mohli do Čechovy ulice
vůbec vjet. V sobotu dne 20. 6.
2009 na tuto skutečnost upozornil
pracovníka MP v dopoledních
hodinách i pracovník TD stavby.
Zpět bez jakéhokoliv účinku.

Podle kterého příkazu nebo
vlastní svévole vykonávají strážní-
ci MP pracovní činnost?

Jak se mají občané orientovat,
zda musí nebo nemusí dopravní
značky respektovat? Jak se má ori-
entovat turista nebo návštěvník
z jiného města?

Jaroslav Kotyška

Kocourkov nebo Lysá nad Labem

21

9/2009 LISTY města Lysé nad Labem

Výcvik hasičů z Lysé nad Labem na tekoucí vodě
Hasiči z Jednotek Sborů dobro-

volných hasičů Lysá nad Labem,
Byšičky a Vestec se během pro-
dlouženého víkendu, ve dnech 4.-
6.7.2009, zúčastnili spolu s mlá-
deží SDH Lysá nad Labem a dal-
šími členy těchto sborů tématické-
ho výcvikové pobytu v kempu na
břehu řeky Vltavy ve Veltrusech. 

Hasiči si k pečlivě připravené-
mu programu přizvali záchranáře
z milovického sdružení Help in
Danger (H.I.D.), kteří tématicky
zajišťovali praktickou část připra-
veného zaměstnání. Hlavním
cílem třídenního pobytu u řeky byl
nácvik ovládání motorových pla-
videl, záchrana tonoucích na klid-
né hladině i v proudu a praktický
nácvik poskytování první pomoci. 

První den bylo na programu
seznámení s teorií týkající se jak
technických záležitostí kolem pro-
vozu motorových plavidel, tak
zejména v otázkách záchrany
tonoucích. Pozdě odpoledne pro-
běhla také první část praktického

nácviku a odvážnější hasiči začali
v nepříznivém počasí s tréninkem
ve vodě, který organizovali a
dozorovali záchranáři H.I.D. 

Druhý den se počasí umoudřilo.
Den zahájila teoretická přednáška
o resuscitaci a život zachraňují-
cích úkonech zdravotníky H.I.D.,
po které si všichni přítomní na

resuscitačních modelech vyzkou-
šeli oživování v praxi. S ohledem
na zájem hasičů bylo základní
školení první pomoci rozšířeno o
použití resuscitačních roušek,
masek, vaků a kyslíku, který mají
hasiči k dispozici ve vozech.

Odpoledne proběhla hlavní část
hladinového výcviku. Postupně se
posádky učily přibližovat s čluny k
tonoucím ve vodě, trénovaly
záchranu pomocí házecích pomů-
cek, jako házecí pytlík, kostka či
kruh, kterými sbory ve výbavě dis-
ponují. 

Na řadu přišel postupně také
nácvik osobního zásahu záchraná-
ře ve vodě. Po zvládnutí základ-

ních dovedností přišly na řadu
modelové situace, kdy posádky
člunů řešily od jednoduchých situ-
ací s jedním tonoucím ve vodě až
hromadné neštěstí, simulující pře-
vržení plavidla s větším množ-
stvím osob na palubě. 

Neúnavnými figuranty byly
členové H.I.D., kteří také po
každé záchranné akci ihned
poskytovali hasičům zpětnou
vazbu a upozorňovali je na nedo-
statky či jiné možnosti záchrany.
Akce pak byly koordinovány a
řízeny velitelem výcviku ze břehu.
Do výcviku byly nasazeny dva
čluny hasičských sborů, plavidlo
H.I.D. sloužilo pro zajištění bez-
pečnosti.

Následující den se družstva
přesunula výše proti proudu do
místního vodáckého kanálu, kde
byl na programu nácvik záchrany
osob v proudu za pomoci házecí-
ho pytlíku a upoutaného záchraná-
ře. Předvedeny byly také funkce
plovacích vest s odepínacími
popruhy.

Hasiči současně trénovali
vyhledávání utonulých pomocí
sonaru, když figurantem na dně
byl potápěč H.I.D. Součástí pon-
dělního výcviku bylo také tran-
sportování ležících pacientů na
plavidlo a z něj, což byla pro řadu
hasičů také novinka v přípravě. 

Během celého víkendu byla
hladina a průtok Vltavy po odezní-
vajících povodních mírně zvýše-
ná, což kladlo během výcviku
vyšší nároky na bezpečnost cvičí-
cích a vyžadovalo větší zručnost
vůdců plavidel v proudu. Hasičům
se ale naskytla jedinečná možnost
nácviku ovládání člunů v silném
proudu, kterou také využívali. 

Při závěrečném hodnocení
vyjádřili hasiči spokojenost se spl-
něním všech stanovených cílů
akce a současně poděkovali čle-
nům H.I.D. za kvalitní zorganizo-
vání praktického výcviku na vodě
i první pomoci. 

Jiří Zima,
hasiči Lysá nad Labem
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Dne 6. 6. a 7. 6. se konal závod
pro mládež, která se zabývá kyno-
logií. Českomoravská kynologic-
ká unie jako nejvyšší orgán, který
zastřešuje všechny kynologické
kluby a aktivity, se rozhodl, aby se
konal tento závod, který byl jen
a jen pro děti a mládež.
Myšlenkou tohoto závodu bylo
seznámit a spojit juniory z různých
odvětví kynologických sportů.
Tak se do Jablonce sjely děti,
které se věnují agility, juniorhand-
lingu (profesionální vystavování
psa, hodnotí se nejenom vztah
psovoda i psa, ale i estetičnost)
a sportovnímu výcviku, který za-
hrnuje poslušnost, obrany a stopy.

Z naší Psí školy SUPERPES se
tohoto klání zúčastnilo šest mlá-
dežnic, pět závodilo v agility
a šestá v juniorhandlingu. Závod
organizoval kynologický klub
v Jablonci pod vedením paní
Suskové. Tento klub se opět blýs-
kl skvělou organizací a milým
a ochotným přístupem nejen
k závodníkům. Celé dva dny
počasí juniorům moc nepřálo, byla
zima a občas pršelo, ale v klubov-
ně se topilo a výtečné jídlo 
s teplými nápoji naše mládežnice
rozehřálo a pomohlo
k dalším výkonům.

V sobotu dopoledne
proběhla vědomostní
soutěž o kynologii
a k velké radosti se čtyři
naše mládežnice umístily
na předních místech
a vyhrály výbornou pizzu
(každá svou), a tak měly
o večeři postaráno.
Soutěže se zúčastnili
téměř všichni přítomní,
v počtu cca 80 soutěží-
cích, a tak je vidět, že
naše juniorky mají nejen
rychlé nohy, cit pro pej-
sky, ale i bystrou mysl
a o kynologii hodně ví.

A jak vůbec holky
dopadly? K velké radosti
naše Psí škola předvedla,
že práce s mládeží přiná-

ší ovoce. V juniorhandlingu naše
Linda Hodová obsadila téměř
suverénně první místo se svou
fenkou australského ovčáka
Happy, devítiletá Kája Šonská se
psem Minim obsadila v agility 1.
a 3. místo v kategorii small,
Romana Hanousková byla
s Marlenkou a Crazy v kategorii
medium i large na druhém místě,
Kája Kubíčková s Ediem v kate-
gorii large na prvním místě, Katka
Chalušová s Gladis a Ený byla
první a druhá v kategorii small
a medium a Anežka Šedivá
s Jespem se umístila v kategorii
large na čtvrtém místě.

Všem našim juniorkám za Psí
školu SUPERPES děkuji za skvě-
lou reprezentaci a přeji další úspě-
chy s jejich čtyřnohými miláčky.
Také oceňuji trpělivost rodičů,
kteří celé dva dny mrzli se svými
dětmi a fandili jim, a v neposlední
řadě trenérce Janě Frydrychové,
která juniorky trénuje a předává
cenné rady, jak se nejen v agility
zlepšovat.

Podrobné výsledky najdete na
www.junior-open.7x.cz a fotky
a videa na www.superpes.cz.

Romana Hanousková st.

Junior Open - ČMKU
Naše mládežnice závodily 

v Jablonci nad Nisou

Ukázky z výcviku ZKO Lysá
na hudebním festivalu

Alenu Strýhalovou, výcvikářku
základní kynologické organizace
v Lysé nad Labem, oslovila paní
Iveta Blanarovičová s prosbou
o ukázky dovedností našich pejsků
pro děti na festivalu LA SOPHIA.
Tohoto úkolu jsme se velmi rádi
zhostili, vždyť probouzet v dětech
i dospělých cit a lásku ke čtyřno-
hým kamarádům je naším hlavním
posláním. Na ukázky se připravilo
okolo patnácti pejsků různých ple-
men, a tak se děti mohly podívat
na psí show i takových raritních
plemen pro výcvik jako je boston-
ský teriér, německá doga nebo
akita inu. Na pozdrav pejskové
dětem zaštěkali a ukázali svou
ovladatelnost v řadě, chůzi u nohy,
lehni, sedni, odložení. Při různo-
rodosti plemen to byla opravdu
pěkná podívaná. Poté již nastupo-
vali pejskové jednotlivě. Jako
první nastoupila Sára fena  rho-
deského ridgebacka  a ukázala
dětem, jak se umí poklonit a počá-
teční nácvik tance se psem, úžasná
fena novofundlandského psa
Shína pobavila děti přinášením
nákupu (pomerančů, sušenek,
kapesníčků atd.), aportováním
klíčů a telefonu, jak umí válet
sudy, ukrást své paničce piškot
přímo z pusy. Bostonský teriér

Hero s jezevčíkem Wildou společ-
ně zatančili a v tanci pokračovaly
i border kolie a šeltie, ta také uká-
zala dětem, jak  skvěle si umí hrát
na mrtvou a okamžitě sklidila
úspěch. Fena stafordshirského
teriéra Bára, která se mimocho-
dem nedávno skvěle umístila na
mistrovství v dogfrisbee v Nym-
burce ukázala, jak skvěle umí chy-
tat disk. Nenechal se zahanbit ani
obranář rotvailer Billy a ukázal,
jak bravurně zadrží pachatele. Na
závěr jsme postavili parkúr agility
a překážky zdolávali psi malí
i velcí. Odměnou pro nás byl
zájem a především potlesk dětí
i dospělých, pochvala a poděková-
ní pořadatelů. Děkujeme všem
členům našeho kynologického
klubu, kteří se psí show zúčastni-
li!!

Fotografie a video z ukázek na
www.zkolysa.cz. Zde také najdete
i informace o námi pořádaném
dogtrekovém závodu, který jsme
na 5. 9. 2009 připravili pro všech-
ny milovníky psů a dlouhých pro-
cházek!! Nenechte si ho ujít,trasy
budou naplánované jak pro pejsky
malé, tak velké!!

Romana Macháčková,
místopředsedkyně klubu

tel.: 325 565 296
mob.: 602 931 731
e-mail: studnarstvi.cepicka@czin.eu

Provedu vrtané studny 
- průměr 300 mm,

LEVNĚ!LEVNĚ! NON
STOP

instalatéři
topení, voda, plyn,
čištění kanalizace

Tel.: 732 534 864
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Sportovní den KPaCHP o. s.
Dne 13. 6. 2009 se na kynolo-

gickém cvičišti Romany Hanou-
skové - SUPERPES v Lysé nad
Labem ve spolupráci s KPaCHP o.
s. konal sportovní den s kurzem
výuky vystavování psů.

Počasí bylo jak na objednávku,
slunečno s příjemnou teplotou,
což přispělo k všeobecně dobré
náladě jak účastníků, tak i jejich
pudlů.

Dopolední program - kurz pro
vystavovatele, byl zaměřen na
techniku předvedení a správného
postoje pudla při jeho posouzení
na výstavách. Majitelé se učili, jak
správně předvést psa v jeho přiro-
zeném tempu, jak držet vodítko
a jak komunikovat s pudlem, aby
se předváděl radostně a sebevědo-
mě. Všem byly vysvětleny případ-
né nedostatky, které kazí výsledný
dojem a mnohdy znamenají
i méně příjemné ohodnocení
pudla na výstavě.

Začátek byl volný způsob, tak
jak byl každý přesvědčen, že se
má předvádět. Poté byla malá pře-
stávka, v níž paní Zuzana
Větvinská - Vršecká s paní Jitkou
Procházkovou nastínily účastní-
kům, kde dělají případné chyby
a detailně vše vysvětlily.

Následoval krátký trénink
a začalo se na „ostro“.

Soutěžilo se v kategoriích: do
15 měsíců a starších 15 měsíců,
v kategorii vícebarevný pudl
a juniorhandling.

Poté nastoupili všichni výše
uvedení do finále o nejsnaživější-

ho vystavovatele s pudlem, kde se
již projevilo, jak moc jim tento
kurz dodal potřebných praktik.
Překvapivě ti pudlíci,kteří předtím
ještě neprojevovali přílišné nadše-
ní, se skutečně báječně sehráli se
svými majiteli.

Všichni účastníci byli odměně-
ni pískacími hračkami, pamlsky
a ti nejlepší poháry, takže za chví-
li to všude pískalo jak o závod -
odměna přijata!

Následovala přestávka na oběd
a volný proběh všech pudlů, kteří
si pohodlný prostor cvičiště oprav-

du užívali jako jedna nezbedná
banda - na pudlech všech velikos-
tí bylo znát opravdové nadšení
z volného pohybu a pudlích kámo-
šů - prostě pudl je opravdu
SPOLEČENSKÝ pes!

V pauze měli možnost všichni

majitelé a jejich pudlové seznámit
se s juniorhandlingem a překážka-
mi, i tunelem pro agility.

Paní Romana Hanousková
seznámila přítomné majitele s uži-
tím „klikru“, výkladem a i praktic-
kou ukázkou poslušnosti se svým
„mixíkem“ Františkem a obranu
s 13 letým pudlem Ríšou - zkuste
mu vzít jeho batůžek!

Po ukázkách obedience a výcvi-
ku nastoupili i ti nezkušení pudlo-
vé k soutěži o nejsnaživějšího
pudla - sportovce, nebylo jednodu-
ché přesvědčit začátečníky vlézt do
tunelu, ale to by nebyli pudlové,
takže si skočili překážku, prolezli
tunel - a pochvaly byly na místě!

Jako nejsnaživějšího pudla
vybrala paní Hanousková bílého
trpasličího pudla Eddy Lucky Boy
Yokozuma a nejsnaživějším maji-
telem byla jeho panička pí.
Kopalová.

Děkujeme všem pořadatelům,
paní Hanouskové a kolektivu za
perfektní cvičiště a výborný guláš,
paní rozhodčí Z.Větvinské -
Vršecké za odbornou pomoc
a všem zúčastněným za pozornost.

Za KPaCHP o.s. 
Jitka Procházková 
a Jitka Vlasáková

Agility závody SUPERPES
Dne 23. 5. 2009 bylo v Psí

škole SUPERPES opět již od ran-
ních hodin rušno. Přijelo 100
závodních týmů z celé republiky,

aby poměřili své síly s ostatními
pejskaři v závodech agility. Psí
sport zvaný agility vypadá na
první pohled jako velká zábava,
což také je, ale pokud chce psovod
se svým psem absolvovat parkur,

složený z překážek různého druhu
- tunel, slalom, kladina atp. bez
chyb a v povoleném čase, musí
systematicky a pravidelně tréno-

vat. Samozřejmostí je důvěrný
vztah se svým psem a zajištění
jeho kvalitního života.

Po veterinární přejímce a pre-
zentaci se závod rozjel na plné
obrátky. První disciplínou byl běh

zvaný jumping. Paní rozhodčí
nasadila opravdu vysokou laťku
obtížnosti, a tak tento běh zaběhlo
jen málo týmů s čistým štítem bez

trestných bodů či
diskvalifikace.

Dále v pořadí
byly zkoušky,
které se dělí podle
v ý ko n n o s t n í c h
tříd. Paní rozhodčí
už trochu zmírnila
a parkury usnad-
nila. Posled-ním
během byl open,
kde závodí všech-
ny výkonnostní
kategorie, začáteč-
níci i mistři,
a měří své síly
a schopnosti.

Součástí závo-
du byl již tradičně
pohár o nejlepšího
německého ovčá-
ka a nově i Bull

Cup o nejlepší plemeno typu bull.
Tato plemena se snažíme vyzdvih-
nout a ukázat veřejnosti, protože
lidé mají často špatné či nepřesné
informace o povaze těchto psů. Při
správném přístupu jsou to ryze psí

sportovci a milovníci své rodiny
i ostatních lidí.

Během dne se na závody přišlo
podívat mnoho návštěvníků, pře-
devším kolařů a výletníků. Po
krásné podívané na psí sportovce
se mohli občerstvit v naší kvalitní
kantýně a pokračovat v procházce
po okolí Lysé. Náš závod byl pod-
pořen finanční dotací od Měst-
ského úřadu v Lysé nad Labem,
a tak jsme mohli závodníkům
poskytnout opravdu dobré zázemí
s ovocným barem zdarma, poskyt-
li jsme kvalitní ozvučení a elektro-
nickou časomíru a vítěze jsme
obdarovali krásnými poháry.

Naše Psí škola chystá mnoho
dalších akcí pro pejskaře i širokou
veřejnost. Věříme, že tím přispívá-
me k dobrému jménu našeho
města a poskytujeme mnohým
smysluplné vyžití.

Reportáž o závodě můžete
zhlédnout na http://www.mestoly-
sa.cz/video.html. Výsledky a fotky
najdete na adrese www.super-
pes.cz. Děkujeme sponzorům
Candie's, Tenesco a dalším.

Za Psí školu Superpes
Romana Hanousková,

www.superpes.cz



Úspěchy v dogfrisbee
Na našem cvičáku jsme se

začali počátkem roku věnovat
dogfrisbee. Už v únoru vyrazila
Romana Hanousková ml. na její
první halové závody s fenkou
Darjou a Crazy, ale nedosáhly
výrazných úspěchů.

V dubnu Romana vyrazila na
její první závody na trávě, které se
konaly v Olomouci a zahrnovaly
i freestyle, což je královská discip-
lína v dogfrisbee. Zatímco psovod
hází psovi létající talíře, pes se jich
snaží co nejvíce pochytat, dělá
různé přeskoky přes psovoda, salta
a další triky a to vše za doprovodu
hudby. V kategorii začátečníků se
s fenkou křížence Marlenkou
umístily na celkovém pátém místě
ze třinácti, což byl obrovský
úspěch. S fenkou Crazy soutěžila
pouze v distanční disciplíně mini-
distance, kde jde o schopnosti
nejen psa rychle disky chytat a na
čas přinášet, ale i psovoda, který
by měl disk házet co nejdále.
S Crazy se tedy umístila na 13.
místě, s Marlenkou na 21. místě
z celkových 35 závodníků v mini-
distance.

V květnu se konaly závody
v Nymburce. Šlo pouze o distanč-
ní závody, tedy bez freestyleu.
Závodilo se v minidistance, dog-
dartbee, timetrialu a quadrupedu.
Romana s Marlenkou se dostala
do první osmičky v disciplíně dog-
dartbee, která spočívá v tom, že
psovod hází disky na namalovaný
terč (jako pro šipkaře) na zemi
a pes by měl dopadnout tlapkami
s talířem v mordě co nejvíce
doprostřed terče. Ze seminifále se
nakonec dostala i do finále, tedy

nejlepší čtyři závodníky, a na čtvr-
tém místě také zůstala (z celkem
68 soutěžících!). Porazila spoustu
zkušenějších závodníků.

Po tomto úspěchu, kdy ji
v Nymburce s Marlenkou ocenili
titulem Objev roku v kategorii
dogdartbee, se Romana rozhodla,
že se zúčastní i Mistrovství repub-
liky v Brně. A tam přišel největší
úspěch. Rozhodčí, kteří pocházeli
z Holandska, Německa a Čech,
ohodnotili Romany sestavu
s Marlenkou ve freestyleu jako
nejlepší v kategorii začátečníků.
Tudíž záleželo pouze na tom, jak
se Romaně a Marlence podaří
minidistance, kde nakonec podaly
svůj standardní výkon. Násle-
dovalo druhé kolo freestyleu
a Romana s Marlenkou se na svém
prvním místě udržely!!!

Musím podotknout, že Romanu
občas při tréninku, ale vždy na
závodech, podporuje Michal
Roman, nistr Evropy 2008 v mini-
distance, který závodí za Létající
psy Nymburk. Tímto bychom mu
chtěli za Psí školu SUPERPES
poděkovat.

Jsme rádi, že na našem cvičáku
sbíráme úspěchy i v tomto relativ-
ně novém psím sportu a doufáme,
že nás brzy bude reprezentovat
více členů a nadšenců. Pokud
některého z Vás dogfrisbee také
zaujalo, na cvičáku se konají pra-
videlné tréninky pod vedením
Romany. Více informací najdete
na www.superpes.cz.

Za úspěchy gratulujeme!

Za Psí školu SUPERPES
Romana Hanousková st
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Běh zámeckou
zahradou 

- 45. ročník

Program letošního BZZ je stejný jako v minulých letech:

Prezentace od 12,30
Zahájení závodu 13,50

Předškoláci 150 m 13,55
Žákyně mladší 500 m 14,00
Žákyně starší 650 m 14,05
Žáci mladší 650 m 14,10
Žáci starší 850 m 14,15
Dorostenci 2 200 m 14,25
Ženy a dorostenky 2 200 m 14,40
Muži, mílaři 4 450 m 14,55

Vyhlášení výsledků 
uvedených závodů 15,20

Muži, senioři (od 40 let) 4 450m 15,50
Muži, vytrvalci - hlavní. závod 8 900m 16,30

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 5.září již  45. ročník tradiční-
ho Běhu zámeckou zahradou. Závod, který sokolové založili v roce
1941, den před zrušením Sokola nacisty.

V prvním ročníku závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento význam-
ný závod vyhrál Emil Zátopek. Před pěti lety se k pořadatelství vrátil
Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. 

Věcné ceny pro 1 - 3 místo. Pohár MěÚ Lysá nad Labem pro vítěze
hlavního závodu. Startovné: dospělí - 50 Kč, dorost - 20 Kč, žactvo
zdarma.

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti a Vás ostatní - přá-
tele lehké atletiky, přijďte se podívat na závody v krásném prostředí
zámecké zahrady v Lysé nad Labem!

T.J. Sokol Lysá nad Labem

Psí škola SUPERPES
- před dostihovým závodištěm 
vpravo, směr Byšičky

Zveme Vás na akce:

● 5. 9. 2009
SEMINÁŘ - PÉČE O PROBLÉMOVOU KŮŽI 

A SRST PSŮ S MVDr. FÁBIKOVOU
(DERMATOLOŽKA)

Info na www.superpes.cz nebo na tel. 602 390308, 
p. Romana Hanousková

● 28. 9. 2009 od 9 do 17 hodin
ZÁVOD MINIPLEMEN

Uvidíte soutěžit nejmenší plemena psů 
(jorkšíry, čivavy, …) v  adrenalinovém psím sportu agility.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!!!

Více informací a přihlášky na

w w w . s u p e r p e s . c z
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Sportovní kurz pro studenty
třetího ročníku Obchodní

akademie v Lysé nad Labem
Již tradičně opouštějí studenti

třetího ročníku v červnu na týden
školní lavice a s radostí je vymění
za krásnou přírodu nedaleko
Albrechtic nad Vltavou. Knihy
a psací pomůcky nahradí sportov-
ní náčiní, oděv a obuv. Třídy se
rázem promění ve sportovní druž-
stva zápolící v klasických sportech
jako je volejbal, kopaná, softbal,
stolní tenis, minigolf, tenis, ale
i v dalších méně známých disciplí-
nách, například fresbee, petanque
a ringo. 

Nádherný multifunkční areál
uprostřed lesů Zelená louka umož-
nil kromě uvedených sportů i pla-
vání, turistické vycházky, posezení
u táboráku a taneční večer.

Ubytování ve dvou- až čtyřlůžko-
vých pokojích se sociálním zaříze-
ním a televizí uspokojilo i ty nej-
náročnější. I stravování založené
na tradiční české kuchyni včetně
druhé večeře dodalo energii
potřebnou pro sportovní výkony.

Studenti využívali veškeré
nabídky po celý den, aktivně se
zapojovali do sportovních činností
i volnočasových aktivit. Volejba-
lový turnaj vyhrálo družstvo
Marťanů.

Závěrem je možné konstatovat,
že letošní kurz proběhl za překrás-
ného počasí a v příjemné atmosfé-
ře. Všichni se vrátili opálení
a posílení aktivním odpočinkem.

Mgr. Radka Mlázovská

Fotbalová škola AFK Milovice
nabízí rodičům dětí z blízkého okolí
profesionální výchovu 
talentovaných hráčů

...a  co vlastně nabízíme ...

■ špičkové trenéry s UEFA licencí
■ tréninky dle brazilských modelů
■ více než 10 turnajů přímo v Milovicích
■ zimní trénink v hale s umělou trávou
■ účast na zahraničních turnajích
■ dres s vlastním jménem
■ možnost individuálních tréninků
■ vlastní webové stránky
■ jasně viditelné výsledky

více na ...
www.pripravkyafkmilovice.estranky.cz

tel.: 722 777 722

A family is seeking an English teacher for their 
7 and 5 year old boys. Ideally, lessons will take place once 

a week during the regular school year. 
Should you be interested, please call us at 776 180 236.

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN 
A DÍVEK

PONDĚLKY OD 5. ŘÍJNA

PONDĚLÍ od 5. 10. 2009 ■ 19.00 hod. - 19,55 hod. POWER JÓGA - NOVĚ !!! 
■ 20.00 hod. - 21,15 hod. BODYSTYLING x P-CLASS

Power jóga = ucelený kurz (10 lekcí) od 5. 10.     
= Powerjóga je zaměřena na harmonii těla a mysli, odbourání stresu a napětí. 
Je vhodná jako prevence před bolestí zad, které jsou často způsobeny 
civilizačními vlivy: špatné držení těla, špatné pohybové návyky, jednostranné 
zatížení atd. Tento cvičební styl je zaměřený na protažení svalů celého těla, 
jejich posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové /fyzické/, 
ale i duševní harmonii. Klidné a pohodové cvičení pro všechny... 
Cvičí se naboso na vlastních podložkách! 

P - CLASS x BODYSTYLING
= je silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalových skupin
a hlavně na tvarování problémových partií celého těla. Kombinací posilovacích
a protahovacích cviků si nejen svou postavu vylepšíte, ale zpevněním svalů 
a zvýšením kondice můžete přispět k odstranění některých zdravotních problémů
(bolesti zad). Posilování s využitím gumiček a činek.

ČTVRTKY OD 1. ŘÍJNA

ČTVRTEK od 1. 10. ■ od 19,30 hod. - 20.45 hod. 

AEROBIC MIX  x  DANCE AEROBIK   
= vytrvalostní trénink střední až vyšší intenzity zaměřený na spalování tukových
zásob, cvičí se na rychlejší hudbu,s pomocí taneční choreografie 30-40 minut,
20 minut posilovací blok, 15 minut stretchink. Pro středně pokročilé a pokročilé.

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, obuv na přezutí , mikinu, 

- NOVÁ ŠKOLA  = TĚLOCVIČNA OBCHODNÍ AKADEMIE  V LYSÉ N. L. 
(ul. Komenského, parkování před školou)
www.houzvickova.wz.cz
Přihlášky na kurz power jógy zasílejte na 
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz, tel. 721 658 766

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji firmě A.S.A., jmeno-

vitě panu Jaroslavu Kopečko-
vi, mistrovi úseku péče o zeleň,
za příkladné vyřešení mé stíž-
nosti.

Oč šlo? Zaměstnanci firmy
při sečení trávy na pozemcích
města před mým domem ve
Smetanově ulici „v zápalu boje“
posekali omylem kromě trávy
i mnou vysazené okrasné keříky
hortenzií. Protože se jednalo již
o třetí případ v pořadí, stěžoval
jsem si telefonicky ve firmě

A.S.A. a vedení města. 
Jaké bylo mé překvapení,

když se druhý den na místo
dostavil jmenovaný pan Jaroslav
Kopeček s kolegyní, provedl
zdokumentování torza keříků
fotoaparátem a následně odbor-
né vysazení keříků nových, při-
hnojení půdy, zamulčování okolí
keříků a instalace oplocení
okolo rostlin tak, aby se případ
již nemohl opakovat. 

Jirka Zima, Lysá nad Labem
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V prázdninovém čísle jsme Vás
informovali o úspěších našich ves-
lařů v úvodu sezóny. Těší nás, že
informacemi z MČR můžeme

navázat v podobném duchu.
Loňský výsledek 5 medailí, včet-
ně jednoho mistrovského titulu (v
mládežnických kategoriích), byl
totiž výrazně překonán.

Vyvrcholení domácí veslařské
sezóny je tradičně situováno na
přelom měsíců června a července.
V této době se pravidelně pořádají
domácí mistrovství (s výjimkou
sprintu a dlouhé dráhy) a stejně
tomu tak bylo i letos.

Mistrovství České republiky
žactva a dorostu se konalo ve
dnech 26. 6. - 28. 6. 2009 na ves-
lařském kanálu v Račicích. 39
našich závodníků startovalo ve 40
závodech ve 20 různých disciplí-
nách. Už z tohoto pohledu byla
účast závodníků Veslařského
klubu Lysá nad Labem nepřehléd-
nutelná. Celkem se nám podařilo
postoupit do 17 finálových jízd, v
nichž jsme vybojovali úžasných
10 medailových umístění, včetně
3 mistrovských titulů! Dalších 15
posádek pak jelo "malé" finále, tj.

o 7. až 12. místo. A kdože nás tak
úspěšně reprezentoval? Zde jsou
naši medailisté:

1. místo, Mistr České republiky
pro rok 2009
● čtyřka párová žákyně starší, 

B. Dvorská, I. Hradecká, 
M. Novotná, V. Novotná, 
A. Jarešová (korm.)

● skif žákyně mladší, 
A. Krumpholcová

● čtyřka párová dorostenky, 
P. Zoubková + společenství
Neratovice, Beroun, Ústí n. L.

2. místo
● čtyřka párová žákyně mladší,

M. Lambertová, I. Jurášová, 
T. Šoukalová, A.
Krumpholcová, A. Jarešová
(korm.)

● skif žákyně starší, 13 let, 
M. Novotná

3. místo
● skif dorostenky, P. Zoubková
● skif žákyně mladší, 12 let, 

M. Lambertová
● dvojskif žáci starší, J. Brázda,

J. Ryšavý
● dvojskif žákyně starší, 

B. Dvorská, I. Hradecká

● skif žákyně starší,13 let, 
V. Novotná
O týden později, přesně ve

dnech 3. 7. - 5. 7. 2009, se konalo
Mistrovství České republiky juni-
orů, seniorů a masters s meziná-
rodní účastí, opět na veslařském
kanálu v Račicích. Tato dráha
poskytuje veslařům opravdu prvo-
třídní podmínky pro závodění.
Přestože ve "starších" kategoriích
nás reprezentovali jen 4 závodníci,
podařilo se rozšířit medailovou
sbírku o další 3 cenné kovy:
1. místo, Mistr České republiky
pro rok 2009
● skif muži masters, kat. D, 

P. Sláma
● čtyřka párová muži masters,

kat. D, K. Černý + společenství
Smíchov, Slavia

2. místo
● dvojskif juniorky

Š. Čmugrová + společenství
Neratovice

Někomu možná třináctka nosí
smůlu, pro nás však v letošním
roce je ve šťastném znamení, ve
znamení zisku 13 cenných medai-
lí. Těchto 13 medailí považujeme
za velký úspěch lyského veslování
a je to zároveň potvrzení a odmě-
na za systematickou a poctivou
práci našich trenérů a závodníků.

Věřím, že tyto výsledky přilá-
kají do našeho týmu další zájemce
o tento sport a ti nám pak v roce
2010 pomohou zdolat i takto
vysoko položenou laťku.

Zdeněk Košťák,
VK Lysá nad Labem

13 medailí z Mistrovství ČR pro veslaře

Dostavba loděnice za podpory
Středočeského kraje pokračuje

I v letošním roce se vedle slib-
ně se rozvíjející sportovní činnos-
ti klubu aktivně zabýváme opra-
vou loděnice a zprovozněním
dosud ještě nedokončených pro-
stor. Po zateplení stropu, opravě
střechy, výměně oken a rekon-
strukci sociálek nyní budujeme
v prostorách, kde měl být původ-
ně veslařský bazén, multifunkční
tělocvičnu. Na tyto projekty se
nám v minulosti podařilo získat
finanční podporu od města Lysá
nad Labem a zejména jsme opa-
kovaně uspěli s žádostí v rámci
grantových programů na podporu

sportu a volného času Středočes-
kého kraje. Díky této, pro nás
velmi významné, podpoře Středo-
českého kraje můžeme udělat
další významný krok v dostavbě
loděnice. V letošním roce se zřej-
mě poslední projekt (multifunkční
tělocvična) nepodaří dokončit, ale
naším cílem je plné zprovoznění
v roce 2010. Tím bychom také
chtěli ukončit období větších
investic do budovy a dále se více
zaměřit na obnovu lodního parku.

Zdeněk Košťák,
VK Lysá nad Labem


