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města Lysé nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena 9,- Kč 4/2005

V dnešním čísle najdete:
● Oslavy 60. výročí

osvobození - str. 2
● Přistavování 

kontejnerů - str. 3
● Kulturní kalendář -

str. 5
● Lyský fotbal - str. 14
● Přehled lékařských

služeb v Lysé

Pranostiky
● Duben laškuje, sedlák za

pluhem hubuje.

● Fiala růsti nemůže, až jí
sv. Jiří pomůže.

● O sv. Vojtěchu, před
zimou pod střechu. 

● Hodně-li vítr v dubnu
duje, stodola se naplňuje.

● Aprílové počasí jsou
časy i nečasy.

Městská knihovna 
v Lysé nad Labem

Husovo náměstí 23 
(budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem

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

http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na cyklus besed s paní

PaedDr. Marií Kořínkovou

Toulky dějinami 
české 

architektury

Čtvrtá beseda se koná 
v úterý 3. května 2005
v 16.30 hodin na téma
„Gotika v architektuře 
- pokračování a vývoj

Pražského hradu v gotice“

Vstup ZDARMA!

Všichni jste srdečně zváni!

Jako v roce 2004, tak i letos
Odbor životního prostředí
Městského úřadu Lysá nad Labem
připravil pro zvídavou veřejnost
několik společensky vzdělávacích
akcí zaměřených na poznávání
přírody a krajiny. 

Ke Dni Země 2005, který je
celosvětově slaven 22. dubna,
jsme připravili několik doprovod-
ných akcí:

1. oproti loňskému roku, kdy
jsme se úzce zaměřili na přírodu -
památné stromy, se tentokrát

zaměříme i na krajinu, a to možná
pro někoho nečekanou formou -
návštěvou výstavy v Národní gale-
rii v Praze v paláci Kinských.
Výstava je pojmenována „Kra-
jina v českém umění 17. - 20.
století“ a je průřezem tvorby
malířů ovlivněných krásou kraji-
ny. Výlet na výstavu se uskuteční
v sobotu 16. 4. 2005, sraz zájem-
ců je v 8.55 hodin u pokladen ČD
Lysá n. L. Vstupné do NG činí
50,- a 100,- Kč,

2. v další akci pod názvem
„Indonéská džungle“ se podívá-
me do unikátního pavilonu v Zoo-
logické zahradě v Praze Troji.
Pavilon nazvaný Indonéská
džungle nás zavede do tropického
deštného lesa a mangrovů jihový-
chodní Asie. Bude mít podobu
obrovského skleníku zapuštěného
částečně pod úroveň terénu a jedi-
nou bariérou mezi návštěvníky
a zvířaty budou uvnitř vodní plo-
chy. Pavilon je domovem orangu-
tanů, gibonů, hulmanů a makaků.

Najdete tu však i další obyvatele
tropického lesa včetně varanů
komodských, volně létajících
ptáků, vyder malých ap. V rámci
pavilonu uvidíme i jednu z nejmo-
numentálnějších soch umělého
stromu na světě. Měří okolo 16
metrů a váží více než 2 tuny. Akce
se koná v sobotu 23. 4. 2005, sraz
zájemců je v 8.55 hodin u pokla-
den ČD Lysá n.L. Vstupné do
ZOO činí 60,- a 90,- Kč, rodinné
vstupné (2+2) je 270,- Kč,

3. vzhledem k tomu, že příroda
nekončí hranicemi správního
obvodu města Lysá n. L., rozhodli
jsme se ve spolupráci s MěÚ
Nymburk, odborem životního pro-
středí uspořádat cyklovýlet „Jaro
na Mydlovaru“, při kterém nav-
štívíme nejen zříceniny hradu
Mydlovar, ale i Přírodní rezervaci
Mydlovarský luh. Zájemci si
budou moci prohlédnout lužní les
v době, kdy kvetou dymnivky
a sasanky. Odborný výklad o loka-
litě povedou a vaše dotazy zodpo-

ví členové Polabského ekocentra
Poděbrady. Pro cyklisty jedoucí
z Lysé je naplánován start na
neděli 1. 5. 2005 ve 13.30 hodin
od staré radnice. Jako místo setká-
ní cyklistů i dalších příchozích
jsme vybrali hájovnu u Kostomlat.
Zahájení výkladu předpokládáme
v cca 14.30 hodin. V případě deš-
tivého počasí se cyklovýlet odklá-
dá na neděli 8. 5. 2005 ve 13.30
hodin.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

DEN ZEMĚ 2005

Foto: Jiří Zítka



Během prvního jarního měsíce se
konala 2 řádná a 1 mimořádné jednání
rady města a 1 zasedání zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že se členové zastu-
pitelstva sešli až po redakční uzávěrce,
bude zpráva z 30. 3. 2005 podána až
v příštím čísle.

5. jednání rady města se konalo 
7. 3. 2005. Po úvodní proceduře byl
jako předřazený bod programu projed-
nán návrh odboru správy majetku, jak
vyřešit problém zpomalovacích prahů
před křižovatkami na Pivovarské ulici
s ulicemi Zahradní, Šafaříkova
a Smetanova. Záležitost se táhne již od
září 2004, v průběhu doby byla navrže-
na celá řada řešení, ale nyní se vše blíží
ke zdárnému konci. Rada rozhodla, že
na všech třech křižovatkách budou osa-
zeny prahy vyhovující i autobusové
dopravě, předpokládané náklady budou
138 tis. Kč. Druhý bod byl rovněž zají-
mavý - týkal se pravidel pro kácení
porostů v majetku města. Odsouhlase-
ná pravidla by měla omezit vyvolaná
šetření kolem stížností na zastínění,
které jsou mnohdy neopodstatněné.

Třetí bod byl obsáhlý a seznámil
členy rady s podpůrnými opatřeními
státu pro oblast bydlení pro rok 2005.
Vše je zveřejněno na úřední desce a na
stránkách města. Odbor městského
investora provede průzkum zájmu
během dubna a podle výsledků pak
odbor připraví návrh pravidel pro zís-
kání dotace. Obdobně i následující bod
se týkal investic, konkrétně průmyslové
komunikace. Se získáním dotace je
spojena celá řada dílčích úkolů, které
rada schválila v navrženém rozsahu, tj.
audit na prověření projektu, výběrové
řízení podle podmínek EU na dodavate-
le stavby, smlouva na dotační manage-
ment, příprava podkladů pro výstavbu
a stavební dozor, předpokládaná suma
za tyto úkoly je zhruba 340 tis. Kč.

Pátý bod posunul termín dokončení
přečerpávací stanice splašků v ulici
Dolejší z 28. 2. na 13. 4. 2005.
Důvodem je to, že stanice je využívá-
na pro snížení hladiny spodních vod
při výkopových pracích při stavbě
vodovodu v ulici Na Staré vsi. Jakmile
bude vodovod hotov, stanice se vystro-
jí a uvede do provozu.

Jedním z dalších bodů bylo schvá-
lení příspěvků v souhrnné výši 3 tis.
Kč na školu v přírodě pro 4 děti.
Příspěvek je hrazen z Charitativního
fondu.

Zajímavý byl i osmý bod, týkající
se cenových nabídek na zahradnické
služby při dokončování projektu
„Revitalizace Dobrovského sady“.
Jedná se o dokončení úprav parku
u kapličky v Litoli. Z 6 oslovených
firem se vrátily čtyři nabídky, dvě spo-
lečnosti se omluvily. U půlmilionové
zakázky byl patrný velký rozptyl: mezi
nejnižší a nejvyšší nabídkou 103 tis.
Kč. Členové rady vybrali nabídku
firmy Rethmann-Jeřala (nyní Remon-
dis), nejenom z důvodu nejnižší ceny,
ale i na základě doporučení odboru
správy majetku. 

Velký blok 8 bodů obsahoval byto-
vých záležitostí a pronájmů pozemků.
Odbor připravil všechny podklady na
dobré úrovni, takže vše probíhalo jako
na drátkách.

Další dva body se týkaly personál-
ních změn. V 19. bodu programu rada
města vydala osvědčení paní Haně
Lajnerové z Lysé nad Labem, že se
stala řádným členem zastupitelstva
města a nastoupila na uprázdněné
místo, vzniklé rezignací pana Jiřího
Zimy k 28. 2. 2005. V kulturní komisi
dochází ke dvěma změnám: odcházejí
paní Jana Přibylová a paní Mgr. Anna
Havelková, na jejich místa nastupují
paní PaedDr. Marie Kořínková a paní
Jaroslava Labutová. Záležitost byla
projednána s příslušnými politickými
stranami, takže parita zůstává zacho-
vána.

Tím se program dostal do závěru,
kdy rada vzala na vědomí zápisy
z bytové komise, sociální a zdravotní
komise a stavební komise. Závěrečná
diskuse byla krátká, ale důležitá: pan
starosta navrhl další postup v souvis-
losti s financováním obchvatu a tajem-
ník informoval o posunutém podání
daňového přiznání Městské knihovny.
Poté pan starosta ukončil jednání opět
v neobvykle brzkém čase - krátce po
osmé hodině večerní.

1. mimořádné jednání rady
města se konalo 14. 3. 2005.
Důvodem byla nadcházející výstava
Zemědělec a nutnost obnovit smlouvu
na zajištění provozu na placených
veřejných parkovištích a místních
komunikacích. Záměr byl vyvěšen
v předepsaném termínu, ale objevil se
pouze jediný zájemce - pan František
Vlček. Rada měla proto usnadněné
rozhodování a schválila pokračování
předchozí spolupráce i v roce 2005.
Oproti minulosti je změna v tom, že
smlouva je podepsána za stávajících
podmínek do 30.června; v druhém
pololetí bude paušální platba za proná-
jem upravena vzhledem k nárůstu
nových parkovacích míst v blízkosti
nádraží.

6. jednání rady města se konalo
21. 3. 2005. Program sestavený z 39
bodů byl signálem pro pozdní konec,
ale v průběhu jednání se nevyskytly
větší diskuse, takže jednání měl hlad-
ký průběh. Blok prvních sedmi bodů
připravil odbor školství a kultury
a rozdělovaly se v nich peníze: příspě-
vek 5 tis. Kč na vydání knihy „Pravda
pravďoucí - pohádky ze středního
Polabí“, rada prominula poplatek ze
vstupného na maturitní ples Obchodní
akademii Lysá nad Labem, příspěvek
2,5 tis. Kč Městské knihovně na „Noc
s Andersenem“, příspěvek 10 tis. Kč
na uspořádání Lyského Montmartru
2005, příspěvek 5 tis. Kč na knihu
„Poslední rok války na Nymbursku“,
příspěvky z Programu regenerace 
340 tis. Kč na opravu 2 památkově
chráněných objektů, úhrada restaurá-
torských prací v zámeckém parku
(oprava 5 soch, 2 mramorových lavic,

3 schodišť) v celkové částce 829 tis.
Kč, přičemž 700 tis. bude čerpáno ze
státní dotace na Program regenerace.

V dalším podkladově obsáhlém
bodu rada schválila Změnu 05 územní-
ho plánu, konečné schválení včetně
vyhlášky provede zastupitelstvo. 

Devátý bod programu jmenoval do
funkce vedoucího odboru správy
majetku pana Mgr. Jiřího Havelku,
který odbor převzal po Ing. Karlu
Hanušovi. 

Blok pěti bodů se týkal nájemních
smluv na nebytové prostory a proběhl
rovněž bez potíží, stejně tak i návrh na
zvýšení úhrady za úklid v Domě
s pečovatelskou službou, kde se proje-
vuje přechod úklidové firmy na platbu
DPH. V bodu č. 17 rada města pověři-
la pana starostu, aby podepsal smlou-
vu o dopravní obslužnosti na rok 2005.
Letošní příspěvek města na zajištění
dopravy činí 1,4 mil. Kč a bude uhra-
zen ve čvrtletních splátkách. 

Druhá polovina jednání přinesla
velmi různorodou směsici problémů,
které však nebyly až tak čtenářsky
zajímavé a měly spíš formálně úřední
charakter. Za pozornost stojí urbanis-
tická studie „Dělení pozemků Kačín
v propojení ulic V Polích a U Křížku“,
která může pomoci dalšímu stavební-
mu rozvoji města. Zajímavý je i zve-
řejněný záměr na pronájem zahradního
domku v zámecké zahradě.

Posledním schvalovacím bodem
byl výběr bankovního domu, který
poskytne městu úvěr 18,7 mil. Kč na
výstavbu průmyslové komunikace. Na
výzvu se přihlásily pouze 2 banky, a to
Česká spořitelna a Komerční banka.
Město je dlouholetým klientem ČS,
takže se dalo předpokládat, že spořitel-

na poskytne městu nejlepší podmínky.
Nakonec však KB byla lepší o několik
desetin procenta a poskytne městu
úvěr s pevnou úrokovou sazbou pod
2,8 % se splatností 4 roky. 

Závěrečný blok 6 informativních
zpráv byl tentokráte velmi zajímavý
a většina z nich bude přednesena i na
zastupitelstvu. Týká se to zejména
zprávy o komunikaci do průmyslové
zóny, která bude publikována
i v Listech. Diskusi vyvolal i dopis
náměstka hejtmana p. Mgr. Vacka,
z kterého vyplývá, že Středočeský kraj
se snaží převést pečovatelskou službu
na obce a nestátní neziskové organiza-
ce. V praxi by to znamenalo, že město
by hradilo pečovatelskou službu ze
svého rozpočtu. Dále se jednalo
o možnostech, jak zajistit finanční pro-
středky na výstavbu nového domu
seniorů v Lysé nad Labem.
Odhadované náklady jsou 140 mil.
Kč. Představa o financování akce je ta,
že polovinu by uhradil stát, čtvrtinu
kraj a zbylou čtvrtinu město v podobě
vložení nemovitosti č.p. 13 a pozemků
k výstavbě. Poslední zajímavostí byl
návrh společnosti Diskont PLUS na
zástavbu Slunéčkovy zahrady. Žadatel
chce na ploše zahrady umístit prodej-
nu, ale vzhledem k tomu, že návrh
nesplňuje požadavky na toto území
(prodejna v přízemí, byty v patře),
rada návrh neschválila.

V závěru jednání rada města vzala
na vědomí zápisy z kulturní komise
a z Komise regenerace městské památ-
kové zóny. Po krátké diskusi pan 
starosta jednání ukončil, tentokrát
v „tradičním“ čase po desáté večerní.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Městský úřad Lysá nad Labem 
Vás srdečně zve na

Oslavy 60. výročí osvobození 
od fašismu

3 .  k v ě t n a  2 0 0 5
V KINĚ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

Program:
17 hodin / Přednáška s promítáním diapozitivů o osvobození Nymburska

18 hodin / „Musíme si pomáhat“ - český film
20 hodin / Hudební vystoupení Petra Poláčka, loňského finalisty Superstar 

a jeho sestry Táni Poláčkové 

Malé občerstvení                                                            Vstup volný

Městský úřad Lysá nad Labem ve spolupráci 
se Svazem bojovníků za svobodu, s TJ Sokol a Klubem důchodců

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ  VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

8. května 2005 v 9.00 hodin

Sraz před městským hřbitovem
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Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti
zákon č. 85/2004 Sb, kterým se
mění zákon č. 252/1997 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a něk-
teré další zákony.

Dle přechodných ustanovení
tohoto zákona se za zemědělského
podnikatele považuje také osoba,
která do 1. 5. 2004 provozovala
zemědělskou výrobu podle zák. č.
105/1990 Sb., ve znění zák.
č. 219/1991 Sb., tzv. samostatně
hospodařící rolník. Taková osoba
se zaeviduje do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti výše jmenované-
ho zákona na příslušném obecním
úřadu (tj. do 1. 5. 2005). Při zae-
vidování do 1. 5. 2005 dokládá
žadatel pouze výpis z evidence
Rejstříku trestů . 

Po 1. 5. 2005 již každý žadatel
o zapsání do evidence zeměděl-
ského podnikatele musí splňovat
odbornou způsobilost (tj. vzdělání

v některém zemědělském oboru
nebo prokázání nejméně 5-tileté
zemědělské praxe) a zaplatí správ-
ní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Původní osvědčení vydané
samostatně hospodařícímu rolní-
kovi platí do 1. 5. 2009. 

Dále se za zemědělského pod-
nikatele považuje též osoba pro-
vozující činnosti, které jsou země-
dělskou výrobou dle tohoto záko-
na a dosud byly živnostmi dle živ-
nostenského zákona (např. chov
koní, hospodaření v lesích, pěsto-
vání květin, okrasných rostlin
a dřevin). Tato osoba se musí rov-
něž zaevidovat dle platného země-
dělského zákona. Živnostenská
oprávnění k činnostem, které jsou
od 1. 5. 2004 zemědělskou výro-
bou, zanikají k 1. 5. 2005.

Ing. Světlana Daňková,
Obecní živnostenský úřad 

Lysá nad Labem

UPOZORNĚNÍ  PRO  FYZICKÉ OSOBY
PODNIKAJÍCÍ  V ZEMĚDĚLSTVÍ 

1. 5. 2005 končí lhůta pro zaevidování 
zemědělského podnikatele dle přechodných 

ustanovení zák. č.85/2004 Sb.

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili 
poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města 

o místních poplatcích do 15. února, aby neprodlěně poplatek 
zaplatili v hotovosti v pokladně města.

Finanční odbor, ing. I. Polenová

Město Lysá nad Labem, odbor městského investora, tímto oznamuje
vyhlášení podpůrných opatření státu pro oblast bydlení pro rok 2005, které podepsal ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek dne 15. 2. 2005.

Jedná se o programy:
1) podpora výstavby technické infrastruktury pro
následnou bytovou výstavbu
2) podpora oprav vad panelové výstavby
3) podpora oprav domovních olověných rozvodů
vody

Podpora oprav vad panelové bytové výstavby:
Jedná se o nezbytné opravy nejzávažnějších vad

způsobujících havarijní stav bytových domů postave-
ných panelovou technologií konstrukčních soustav
realizovaných v letech 1950 - 1990. Předmětem opra-
vy může být vada či závažná statická porucha nos-
ných konstrukcí: základů, nosných stěn, schodišť,
balkónů (s možným nárůstem plochy max. 40 %)
a jejich výměny, lodžií, teras,stropních a střešních
konstrukcí, dále závažných konstrukčních nebo
funkčních vad částí konstrukce domu (nenosných
obvodových stěn a jejich částí, zábradlí, atik, archi-
tektonických prvků), která bezprostředně ohrožuje
stabilitu domu nebo jeho částí nebo bezpečnost
a zdraví osob.

Příjemcem podpory jsou vlastníci bytových domů
a bytů, tj.obce, bytová družstva, fyzické a právnické
osoby a žádost musí být podána do podatelny MMR

v termínu od 4. 4. do 8. 4. 2005.
Nezbytné opravy nebo zabezpečovací práce podle

§ 87 nebo 94 zákona č. 50/1976 Sb. stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů musí být doložené naří-
zením stavebního úřadu.

Dotace se poskytuje do výše maximálně 40 %
skutečných nákladů, maximálně však 45 tis. Kč na
jeden byt.

Podpora oprav domovních olověných rozvodů:
Jedná se o výměnu olověných domovních rozvo-

dů za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydle-
ných bytových a rodinných domech a bytech, kde je
zvýšené množství olova ve vodě u spotřebitele, to
znamená jeden RTD a zároveň oba NS > 10 µg/l nebo
jeden NS > 25 µg/l nebo alespoň jeden RDT > 25
µg/l nebo oba RDT v intervalu 10-25 µg/l a zároveň
oba NS > 25 µg/l.

Příjemcem dotace je obec, na jejímž území se
nacházejí stavby pro bydlení s olověnými domovní-
mi rozvody a která prostřednictvím fondu obce
poskytuje podporu vlastníkům trvale obydlených
domů a bytů v katastrálním území obce.

Dotace má neinvestiční charakter a poskytuje se
do výše 40 % skutečných nákladů, maximálně však

20 tis. Kč na jeden byt. Do této částky je zahrnuta
samotná výměna olověných domovních rozvodů za
zdravotně nezávadné, projektová dokumentace,
monitoring obsahu olova v pitné vodě, dotace se
neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zaři-
zovací předměty, výtokové ventily.

Žádost podává obec v termínu od 2. 5. do 6. 5. 2005.
Proto je nutné, aby zájemci z řad vlastníků nemo-

vitostí vyplnili Registrační kartu, kterou s povinnými
přílohami odevzdají v termínu do 15. dubna 2005
v podatelně městského úřadu. 

Registrační kartu je možné vyzvednout v budově
Městského úřadu, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem
na odboru městského investora, II. patro od schodiš-
tě vlevo, kancelář č. 46 a 47 v úřední dny pondělí
a středa od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Nově vyhlašované podprogramy podpory bydlení
pro rok 2005 jsou umístěny na internetových strán-
kách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz).

V případě dotazů se obraťte na odbor městského
investora paní Jana Javorčíková tel. 325 510 239
nebo slečna Magda Horčičková tel. 325 510 216.

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

3. sobota:
16.4.05

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

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

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

3. pondělí:
18.4.05

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
19.4.05

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
20.4.05

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
21.4.05

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
15.4.05

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

Přistavování kontejnerů v měsíci dubnu 2005
(podrobný přehled)

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

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

S E P A R A Č N Í   D V Ů R
Celoročně kromě nedělí a svátků je otevřen separační dvůr pro ty, kteří nechtějí
čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze zde odkládat veškerý odpad
ve vytříděném stavu pro občany zdarma a živnostníci, kteří nemají smlouvu
s městem o likvidaci odpadu, za úplatu. Separační dvůr je umístěn v ul.
Pivovarská naproti Hasičské zbrojnici s touto pracovní dobou:

Po: 9:00 - 12:00  13:00 - 17:00
St: 9:00 - 12:00  13:00 - 17:00
So: 9:00 - 12:00 referent SM Černá B.

Město Lysá nad Labem vyhlašuje záměr
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KINO HOGO FOGO 
PROGRAM DUBEN

KINO HOGO FOGO
CAFÉ BAR HOGO FOGO 

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

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

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

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

čt. 7.4. 19:00

Spirituál kvintet
Koncert proslulého hudebního souboru
s nebývale širokým záběrem repertoáru 

(od lidových moravských písní,
renesančních, pražských, irských 
a skotských balad až ke gospelům 

a spirituálům, tvořícím hlavní jádro 
repertoáru skupiny). - VYPRODÁNO

pá. 8.4. 19:00

Ray
USA, 2004, 146 min.

Film zachycující podstatnou část života
fenomenálního hudebního mága 

Ray Charlese. 

so. 9.4.

BOŽSKÁ
Koncert SKA kapelky 

v Café Baru Hogo Fogo

ne. 10.4. 15:00
A-Z Divadlo Milovice:

Čertovy zlaté vlasy
Divadelní představení pro děti. 

čt. 14.4. 19:00

Kafe a cigára
USA, 2003, 96 min

Protagonisté jedenácti krátkých povídek se
scházejí u stolků v různých kavárnách,

barech a putykách. Popíjejí, kouří a mluví
o nejrůznějších věcech. Film kultovního

režiséra Jima Jarmusche.

pá. 15.4. 19:00

Kousek nebe
ČR, 2004, 88 min.

Film vypráví o lásce, přátelství 
a soudržnosti, která pomáhala důstojně

přežít v nejtěžších dobách. Ve zdech 
komunistického kriminálu 50. let 

se odehrává příběh křehké lásky dvou 
mladých lidí.

so. 16.4. 19:00

Letec
USA, 2004, 170 min.

Neuvěřitelný životní příběh legendárního
filmového režiséra a podnikatele Howarda

Hughese, kterého ve filmu stvárnil
Leonardo DiCaprio. 

ne. 17.4. 19:00

Team America:
Světovej policajt

USA, 2004, 96 min.
První akční loutkový film proslulých tvůrců

seriálu SOUTH PARK. Snímek natočený
s loutkami velikosti zahradních trpaslíků je

plný výbuchů a pouličních bitek.

st. 20.4.
Vít Andršt kvartet a hosté

JAZZ BLUES FUSSION 
koncert v Café Baru Hogo Fogo

čt. 21.4. 19:00

Krev zmizelého
ČR, 2004, 126 min.

Výpravná historická sága barvitě a citlivě
vypráví dramatický příběh žen ve vyhroce-
né situaci 2. světové války a následného
nástupu komunismu. Výborné herecké
výkony (V. Cibulková, E. Geislerová, J.

Lábus, I. Bareš, M. Huba,…)

pá. 22.4. 19:00

Příběhy obyčejného šílenství
ČR, 2004, 100 min.

Kultovní scenárista a režisér největších
diváckých hitů posledních let Petr Zelenka

natočil novou komediální love story 
o různých podobách lásky. 

Hrají Ivan Trojan, Zuzana Šulajová,
Jiří Bartoška, a další.

so. 23.4. 19:00

Příběhy obyčejného šílenství
ČR, 2004, 100 min.

Na základě vlastní úspěšné hry natočil 
kultovní scenárista a režisér největších

diváckých hitů posledních let Petr Zelenka
komediální love story o různých podobách

lásky. (Ivan Trojan, Zuzana Šulajová,
Jiří Bartoška, …)

ne. 24.4. 15:00

Cesta kolem světa za 80 dní
USA, 2004, 90 min.

Báječná dobrodružství, veselé příhody
a neuvěřitelná nebezpečí čekají na trojici
neobvyklých hrdinů, kteří se pokusí vyhrát

krutou sázku v Cestě kolem světa za 80 dní.

čt. 28.4. 19:00

Sametoví vrazi
ČR, 2005, 130 min.

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

To vše nabízí film o orlických vraždách.

pá. 29.4. 19:00

Blade: Trinity
USA, 2004, 113 min.

Blade (W. Snipes), hledaný FBI, musí 
spojit síly s Nightstalkery 

a čelit nejsilnějšímu soupeři - Drakulovi.

so. 30.4. 19:00

Hitch - lék pro moderního
muže

USA, 2004, 115 min.
Alex „Hitch“ Hitchens je legendárním -
a záměrně  anonymním - newyorským

„schůzkologem“, který už pomohl 
bezpočtu mužů získat ženu jejich snů.

Během příprav jeho posledního svěřence 
se Hitch konečně setká s rovnocenným
soupeřem v podobě krásné a mazané 

bulvární  novinářky.

Blahopřejeme
Motto: „To, co se v mládí naučíme, ve stáří
pochopíme.“

Marie von Ebner-Eschenbachová

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny v měsíci březnu

80 let
paní Jarmila Tanglová, Sokolská 47, nar. 22.3.1925
pan Martin Kubáška, ČSA 80, nar. 29.3.1925

85 let
paní Anna Beková, Jedličkova 1402, nar. 29.3.1920
paní Květuše Steklá, Zámek 1, nar. 17.3.1920
paní Anna Bolfová, Jedličkova 1404, nar. 11.3.1920

90 let
paní Františka Hakenová, Zámek 1, nar. 4.3.1915

91 let
paní Anežka Havelková, Dvořákova 1156, nar. 28.3.1914

92 let
pan Josef Henyš, Švermova 799, nar. 20.3.1913

Alena Frankeová, odbor kultury

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P O Z N A M E N E J T E  S I  D O
K A L E N DÁ Ř E

7. ročník Lyského Montmartru
kdy: 18. 6. 2005 od 13 hod. 
kde: Žižkova ulička a její okolí
v lyském podzámčí 
večer: kino HOGO-FOGO a kon-
cert Jana Spáleného a jeho ASPM 
Podrobnosti za měsíc. 

Všechny příznivce i ty, kteří tuto akci
teprve objevují, zvou pořadatelé
a těší se na příjemně prožitý den.
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ALBERT SCHWEITZER
V předminulém století se narodil (14. 1. 1875),

v minulém žil a pracoval (+ 4. 9. 1965), v tomto století nás oslovuje,
lékař pralesa, prorok naší doby.

Přijďte si o něm poslechnout přednášku paní Ludmily Hallerové 
z Prahy a o jeho životě a díle pohovořit 
v sobotu 16. dubna ve 14.30 hod 

do sborové místnosti Českobratrské církve evangelické 
v Lysé nad Labem.

Místní odbor Kostnické jednoty,
sdružení evangelických křesťanů v Lysé n. L.

Komedie - Závist, Vybíjená.

Pro mládež - Bambi, Barbie
Fairytopia, Příběh žraloka

Ostatní - Před soumrakem

Napětí - Hrozba z nebe, Lovci
myšlenek

Sci-fi - Svět zítřka, Vetřelec vs.
Predátor

Nová DVD:
Ostatní - Vaterland

Napětí - Lovci myšlenek

Pro mládež - Bambi, Milý Jack,
Příběh žraloka,

Sci-fi - Svět zítřka, Vetřelec vs.
Predátor, 20 000 mil pod mořem 

Nové videokazety ve videopůjčovně

Vybíráme z novinek knižního fondu 
městské knihovny

Beletrie pro dospělé
Vražda na Den smíření - Lee

Harrisová, Porota musí zemřít -
Carol O’Connellová, Slzy v písku
- Nura Abdi, Odplata - John
Kerrigan, Tak to vidím já - Jan
Kraus, Zkouška neviny - Agatha
Christie, Bestie - Thomas Laird,
Marta - Frieda Birkner-Mahlerová

Naučná literatura pro
dospělé

Zvířata a rostliny I., II.,
Austrálie, Oceánie, Afrika,
Evropa, Národy světa, Krajina a
přírodní památky, Kruté příběhy z
české historie - P. Toufar, Soudní
případy z Nymburska dávné i sou-
časné - B. Chmelová

Beletrie pro děti
Dvě puberťačky na krku - Věra

Řeháčková, Terezka a bublinková

víla - H. Brožíková, Falešná hra -
Luděk Stínil, Střípky štěstí -
Zuzana Francková, Jedna mezi
dvěma - Marcela Holečková, Proti
své vůli - Iveta Procházková,
Nedej se, Báro - Vlasta Svobo-
dová, Slonisko a medvídek Pú
- W. Disney, Sexy kočky - Luděk
Stínil

Naučná literatura pro
děti

Kreslíme zvířátka, Povídá se,
povídá..., Moje první slova Česky
- německy, Keramika pro děti,
Moje první slova česky - anglicky,
Co ještě nevíte o přírodě.

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

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

9. 4. 2005 BOŽSKÁ
Koncert SKA kapelky v Café baru v kině na Husově náměstí 

10. 4. 2005 Čertovy zlaté vlasy
A-Z Divadlo Milovice
Představení pro děti, v 15 hodin v kině na Husově náměstí

16. 4. 2005 O životě a díle Alberta Schweitzera
Přednáška ve sborové místnosti Českobratr. církve evangelické 

16. 4. 2005 Výlet na výstavu NG v Praze 
„Krajina v českém umění 17. - 20. století“
(informace: ing. Svoboda tel. 325 510 288)

20. 4. 2005 JAZZ BLUES FUSSION
Vít Andršt kvartet a hosté
Koncert v Café baru v kině na Husově náměstí

21. 4. - 24. 4. Výstava NARCIS 2005, SENIOR 2005
Výstaviště

23. 4. 2005 Výlet do Indonéské džungle (ZOO Praha) 
(informace: ing. Svoboda tel. 325 510 288)

24. 4. 2005 Koncert sboru z německého Neuruppinu 
k 60. výročí ukončení II. světové války
V kostele sv. Jana Křtitele

28. 4. 2005 Koncert komorní hudby
v Muzeu Bedřicha Hrozného od 17.00 hodin

1. 5. 2005 Cyklovýlet „Jaro na Mydlovaru“
S odborným výkladem členů Polabského ekocentra 
Poděbrady. Start ve 13. 30h od staré radnice. V případě 
nepříznivého počasí se výlet odkládá na neděli 8.5.2005.

3. 5. 2005 Toulky dějinami české architektury 
Beseda od 16.30 h v městské knihovně.

Na květen připravujeme v kině koncert KARLA PLÍHALA
Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsahu Listů.

Sborová hudba v Lysé nad Labem
V rámci mezinárodního hudebního festivalu Dny
Bohuslava Matěje Černohorského zavítá do kostela 
sv. Jana Křtitele pěvecký sbor 

A-Cappel la-Chor Neuruppin z Německa.
Koncert, který je pořádán u příležitosti 60. výročí
ukončení II. světové války, bude v neděli 24. 4. 2005.

Bližší informace naleznete na plakátech.
Všichni jste srdečně zváni.

SOA V PRAZE - STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV NYMBURK
pořádá v budově bývalého augustiniánského kláštera 

v Lysé nad Labem ve dnech 19. 4. - 8. 5. 2005 výstavu 

BAROKNÍ LYSÁ
O B J E K T I V E M  J A N A  K O Ř Í N K A

Otevřeno: úterý - sobota 10.00 - 16.00 hod.

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 tvořivé odpoledne 
pod vedením Míši Baštecké na téma

Dárky ke dni matek
Vyrábět budeme v pondělí 25. dubna 2005

- závěsné ozdoby z papíru od 15 h
(menší děti) - zdarma

- malování na hedvábný kapesníček
od 16 h (od 8 let)  50,- Kč za materiál

Je nutné se předem objednat, máme omezený počet míst!

Všichni jste srdečně zváni!

Městská knihovna v Lysé nad Labem děkuje za darované knihy:
Panu Vladimíru Černohorskému a panu S. Svobodovi

a zároveň prosíme o tyto knihy pro knihovnu: Bubetka a Smítko, Bubetka
a Smítko v Praze, Dekameron, Stařec a moře, leporela pro děti, Z oříšku králov-
ny Mab, Utrpení mladého Werthera, Z deníku kocoura Modroočka, Malý princ,
Podivný případ doktora Jeckylla a pana Hyda. !
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Srdečně Vás vítám, pane Smoljak,
i Vaše kolegy v našem rozměrově
malém, ale historicky doufám zajíma-
vém městečku.

Mimochodem, když už jsme u toho
našeho městečka, nemůžu si odpustit
jednu otázku jestli dovolíte. Nenašli
jste náhodou ve vašich bádáních po
pozůstatcích pana Járy Cimrmana
v obci Liptákov korespondenci, nebo
informace o spolupráci v té době ještě
s nadějně začínajícím vědcem v oboru
orientálních jazyků, panem Bedřichem
Hrozným? Rád bych vysvětlil, proč
mě ta otázka napadla.

Po zhlédnutí Vaší hry Afrika se
z orientálních vědců nachází pouze
jméno pana Holuba. Bylo to proto, že
by více vědců v jedné hře znamenalo
další (po Švestce) dvojalbum, nebo
nás ještě něčím překvapíte?

Dvojalbum Švestky byl můj
nápad. Chtěl jsem,aby aspoň na
jedné zvukové nahrávce byly obě
verze: Svěrákova a moje. Jde to
samozřejmě jen tam, kde se v jedné
hře střídáme. Takže pokus se udělal
u zvukové nahrávky hry Švestka.
A jak Supraphon, tak Z. Svěrák
měli pocit, že se to moc nepovedlo.
Hlavně proto,že to bylo dražší.
Praktikujeme proto zase jenom
jednu nahrávku, kde hrají všichni.
Jenom se to rozdělí: jedna alternace
hraje hru a druhá úvodní Seminář.

Takže zatím žádné souvislosti mezi
výše uvedenými vědeckými hvězdami
ve Vašich znovu objevovaných zázna-
mech jste neobjevili? A ani o spolu-
práci pana Bedřicha Hrozného a Járy
Cimrmana nad rozlušťováním klínové-
ho písma z Anatolie?

Co jsme zatím objevili, to jsme
zpracovali. Co je nezpracovaný
nebo neobjevený, o tom nemůžu
mluvit. Všechny objevy z cestovatel-
ské oblasti jsou v naší hře Afrika.
A žádný jiný informace nemohu
zatím říct, nechte se překvapit.

Děkuji, necháme se velice rádi pře-
kvapit, možná se někdy něco objeví.

Tak mě napadlo, když už se tady
nacházíte, co hrabě von Taxis, nena-

padla J. Cimrmana nějaká zlomysl-
nost?

O hraběti von Taxis si musíte
popovídat se Svěrákem nebo s Jiřím
Šebákem, kteří o tom hovořili ve
„Vinárně u Pavouka“. Já o tom
nevím nic.

Stavím se.
Nemůžu se nezeptat. Co si myslíte

o té prapodivné soutěži o největšího
Čecha?

Když byla ta soutěž vyhlášena,
tak nás vůbec nenapadlo, že by se do
toho mohl nějak zaplést Jára
Cimrman. A byli jsme zaskočeni
zprávou, kterou nám donesli přátelé,
kteří pracují v České televizi, že
Cimrman dostává nejvíc hlasů. V tu
chvíli teprve jsme začali přemýšlet
o tom, jestli na tom něco je nebo ne.
A rozhodli jsme se, že tomu nebude-
me ani bránit, ani to nebudeme pod-
porovat. Ale nakonec se na nás sama
televize obrátila, protože cítili, že se
s tím faktem budou muset nějak
vyrovnat. Dohodli se s náma, že až
bude závěrečné kolo, kde bude
vybráno ze stovky deset finalistů -
mezi nimiž nemůže Cimrman jako
fiktivní postava být - že přidají
zvláštní jedenáctou kategorii a dají
mu zvláštní cenu. A bude o něm, jako
o všech předchozích, natočen zvláštní
pořad.

Nezdá se Vám ale trošku proti pra-
vidlům, že vyloučili Járu Cimrmana,
když neznají přesné datum narození
a jiné záležitosti matriky, ale praotce
Čecha by určitě nevyloučili? Stejně
tak jako Karla IV., i když je to vlastně
Lucemburk?

Tak praotec Čech, myslím, je
vyloučenej, ten nebude určitě, pro-
tože je to mystická postava, čili je
taky svým způsobem fiktivní.
A Karel IV. je sice Lucemburk, ale
je otázka, co můžeme označit slovem
Čech. V stoletích minulých nebylo
vždycky češství spojeno s jazykem.
My říkáme, že na Staroměstském
náměstí bylo popraveno sedmadva-
cet českých pánů. Tak oni to byli
kromě „pánů“ také měšťané, ale co

chci říci je, že mnozí z nich česky
vůbec neuměli. Ale byli vázáni na
tuto zem, měli tu statky, bydliště,
kořeny, a tak dále. A měli k té zemi
vztah. Karel IV. byl Lucemburk, ale
jako císař za základ své říše zvolil
Čechy. Čili můžeme ho počítat za
největšího Čecha nebo ne? Já mys-
lím, že ano.

To máte samozřejmě pravdu, ale
mě ta soutěž sama o sobě přijde poně-
kud podivná - hledat velikost osobnos-
ti podle příslušnosti k národu. 

Já myslím, že diskutovat o tý sou-
těži radši nebudem.

Každopádně jste se k té hře zacho-
vali jako největší Češi Vy a drželi se
národního a největšího hesla „PRAV-
DA VÍTĚZÍ“ a nikoho jste k té hře
západní kultury - soudním sporům
nevyzvali a tím pádem jste vlastně
vyhráli, protože kdo jiný než lidi sami
musí poznat, co vlastně pravda je a co
není. Nebo se mýlím?

Pro nás je celá ta akce s Járou
Cimrmanem a největším Čechem
potěšující v tom, že tolik lidí pojalo
postavu Járy Cimrmana za svou, za
postavu, která asi neodmyslitelně
patří do české kultury. Takže vlastně
naše skoro čtyřicetiletá práce na
tom, abychom náš národ seznámili

s odkazem tohoto, jak říkáme, zapo-
menutého a zneuznaného Čecha
došla svého cíle. To znamená, že
národ ho přijal, a to asi je, myslím,
to hlavní. A jestli ho přijme pořad
převzatý z Anglie (z BBC) mezi nej-
větší Čechy, to už myslím, je méně
důležité. 

Já vám mockrát gratuluji , nejenom
k výsledku, že jste vyhráli - jak Vy, tak

Jára Cimrman v té prapodivné soutěži,
ale hlavně, že jste světu ještě ukázali,
že lidi ještě žijí. Děkuji za rozhovor.

J. K. Litassy

Rozhovor z panem Ladislavem Smoljakem v Hogo Fogo

HYMNA aneb URFIDLOVAČKA
(Ladislav Smoljak a studio Láďa)

11. 3. 2005 HOGO FOGO

Pan Smoljak se svými kolegy, jak
jsem uznal po zhlédnutí jeho hry
Hymna aneb Urfidlovačka, nemarní
svůj čas volna v divadle Járy
Cimrmana, ba právě naopak. 

Z čistajasna do nás vpustil až
pedantně uspořádaná historická fakta,
která národ český provázela za posled-
ní dvě století. 

A to v podstatě zcela nevinně.
Jako základ informací, které kolem
nás stále rozvíjel svou neuvěřitelně
produktivní a přitom vlastně nikdy
neztrácející skoro až dětskou (a při-
tom vůbec ne naivní) tvář. Použil pro
svoji novou hru tak přirozenou věc (či
nevěc), která provází nevědomky člo-
věka dnem i nocí na různých akcích
(buďto sportovních,nebo státních), že
vlastně člověk na její existenci časem
až zapomíná. A tou je v tomto přípa-
dě hymna. A ne ledajaká, ale přímo
česká, neboli všechny varianty
hymny české + její
přídavky, které se
v rámci politické
situace používaly
v oblasti naší
republiky za
posledních 200 let.

Myslím, že by
vůbec nikomu neu-
škodilo, kdyby si
připomněl tyto
v podstatě až vlas-
tivědné ukázky

z naší historie. Nebojte se, není tam
paní učitelka a neznámkuje se!

Co se týká druhé části, čili vlastní
hry, ta pojednává o vzniku hymny na
základě mimo jiné i lásky dvou lidí.
A přitom nezapomínající na skoro již
klasický přednes her pana Smoljaka,
plný nikdy nekončícího humoru. Hra
končí nesmírně nádherným závěrem,
že v podstatě jsou mnohem důležitěj-
ší věci, než jenom to, že jednu hymnu
si musíme zpívat pouze v jednom
jazyce. Jsou přeci lidé, kteří mluví
stejnou řečí a nikdy se nedomluví,
a jsou lidé, kteří mluví úplně jinými
jazyky, ale rozumějí si od prvního
okamžiku. 

Mohl bych psát i o obsahu hry, ale
myslím, že myšlenku pana Smoljaka,
kterou do své hry vložil, si musíte od
něho odnést sami, dámy a pánové. Já
mu mockrát děkuji.

J. K. Litassy



7

4/2005 LISTY města Lysé nad Labem PAMÁTKOVÉ BOHATSTVÍ / KULTURA

Bon Repos za F. A. Šporka - II. část
Záliba lovu ptáků provázela hrabě-

te F. A. Šporka již od útlého mládí, jak
zaznamenává oficiální životopisec hra-
běte G. C. Stillenau (pseudonym)
z roku 1720. V životopise nalézáme
zmínku o starém ptáčníkovi, který na
hraběte udělal velký dojem. Čižbě
ptactva se však F. A. Špork naučil na
kavalírské cestě v roce 1680 v Itálii. 

První příhodné místo k lovu ptáků
nalezl na svém panství ve Valkeřicích
v severních Čechách. Později si vybral
vrch Čihadlo u vsi Osová, které tehdy
patřilo k benáteckému panství, a dlou-
ho usiloval o jeho vlastnictví. Až v roce
1715 vrch vyměnil s hrabětem Schüt-
zem za bažinu zvanou Peklo. Vedle
znamenitých přírodních podmínek
k lovu ptáků pojil hraběte k tomuto
místu také úzký osobní vztah, neboť tu
v mládí pobýval. Rozhodl se zde vysta-
vět jedno ze svých důležitých zastave-
ní, plně podřízených lovu ptáků a odpo-
činku. Typické je prolnutí těchto zájmů
se silným barokním náboženským cítě-
ním, jež můžeme sledovat i na dalších
stavbách a uměleckých dílech vznik-
lých z podnětu F. A. Šporka. 

Centrálním objektem byla dnes již
neexistující kaple sv. Jeronýma (1716 -
1717), postavená z kamenných bloků
včetně klenby a zastřešení, doplněná
bohatou sochařskou výzdobou M. B.
Brauna. V exteriéru všechny čtyři
stěny zdobily nápisy o smrti a pomíji-
vosti lidského života. Střecha byla
završena sochou Smrti, která se tahá-
ním za provaz otáčela a při zastavení
ukazovala na nápisy ctností a neřestí
na střeše kaple. V dopise hraběti
Sarntheimovi z roku 1717 Špork
uvádí, že kapli zasvětil sv. Jeronýmu,
„…který podle svých strašných slov
„Povstaňte, mrtví, a zjevte se před sou-
dem“ jakožto hlasatel přísného Pos-
ledního soudu všem těm, kdož tuto
kapli navštíví, zajisté dá návod k nevy-
hnutelné připomínce smrti a onoho

posledního dne“. Kapli hrabě Špork
sám opatřil latinským nápisem. Socha
sv. Jeronýma původně pocházející
z této kaple se v současnosti nalézá na
ohradní zdi lyského kostela.

Kaple byla vysvěcena na svátek sv.
Jeronýma dne 30. 9. 1717. Vysvěcení
kaple bylo spojeno s velkolepou slav-
ností, s koncertem a střelbou z děl. 

V blízkosti kaple sv. Jeronýma se
nalézal byt pro kněze a beneficiáta,
zelinářská zahrada, okrasná geome-
tricky uspořádaná zahrada a studna.
Starší obydlí kněze s přilehlou studnou
bylo později F. A. Šporkem stavebně
rozšířeno o západní přístavek kryjící
studnu a o další východní křídlo. Tato
část se využívala pro ubytování hrabě-
cího dvora. 

Vedle těchto staveb zde stávaly
besídky, altány a početné nástrahy
k lovu ptactva. Do komplexu původ-
ních staveb patřil původní obytný
domek F. A. Šporka s nástěnnými mal-
bami a sochařskou výzdobou a kaple
sv. Symeona na rozcestí u kaštanové
aleje, o kterých bylo pojednáno v pře-
dešlých příspěvcích. 

Zajímavou zprávu o kopání studny
se dozvídáme z dopisu hraběte Šporka

hraběti Schützovi z roku 1718. F.
A. Špork povolal na Ptačí hůrku horní-
ka, který měl virgulí hledat stříbrnou
žílu. V dopise Špork ironicky podotý-
ká, že „v případě však, kdyby proti
naději se nalezly silné prameny vody
a dělníkům bylo zabráněno pokračovat
v práci, musel bych kvůli zaplacení
dr. Neumanovi pomýšlet na nové pro-
středky, mezitím však bych dal na
tomto místě, beztak potřebujícím vodu,
pro potřeby poustevníka, jenž tu časem
bude bydlet, nalézt studnu, která také
na věčnou památku stříbra, které jsem
tu měl naději pro dr. Neumana nalézt,
má být od této hodiny nazvána
Neumanovou stříbrnou studnou“.
Zřejmě od těch dob se ke studni váže
pověst o tom, že zde hrabě těžil drahé
kovy. Šachta byla skutečně kopána
v blízkosti kaple sv. Jeronýma. Kopání
„Neumanovy stříbrné studny“, kterou
hrabě Špork nazval po advokátu
Václavu Neumanovi z Puchholzu,
s nímž měl soudní spory, byla dokon-
čena po dvou a půl letech v roce 1720.
Z písemných pramenů z konce 19. sto-
letí se dozvídáme, že studna v této
době ještě existovala, byla však zazdě-
ná. Josef Vojáček ve stati o této studni

z roku 1947 uvádí, že se nalézá v koutě
jednoho pokoje, pod kamny. Dále
poznamenává, že studna je tesaná ve
skále, směrem dolu se zužuje a na dně
z ní vede chodba. Tehdy studna již
vodu neobsahovala. 

Místní raritou byla uměle navršená
vyvýšenina dvacet loktů (dvanáct
metrů) vysoká v podobě kříže (vstupní
šíje, prostory pro rozjímání, spánek
a práci) s bytem pro poustevníka -
umělou jeskyní. Točité schodiště vedlo
až na vrchol s vyhlídkovým pavilo-
nem, kde byly rozprostřeny lovecké
sítě k chytání ptáků.

F. A. Špork byl nucen již na poč.
20. let 18. století lyské panství prodat
hraběti Černínovi, ale nakonec si
vymohl, že Bon Repos bude moci uží-
vat až do své smrti. Špork chtěl v Bon
Repos pobývat pouze na jaře a na pod-
zim, ve zbylou roční dobu zůstávat
v Praze a Kuksu. V nepřítomnosti hra-
běte Šporka mohl hrabě Černín zámek
kdykoliv využívat. Ale po smrti
Františka Josefa hraběte Černína
v roce 1734 koupil hrabě Bon Repos
zpět.

Zásadní barokní etapa zámečku
Bon Repos byla uzavřena smrtí hra-
běte Šporka v roce 1738. Výjimečný
komplex na Ptačí hůrce začal záhy
vyžadovat dosti nákladnou údržbu,
které se nedostávalo. Poprvé ve své
dlouhé a spletité historii se Bon
Repos ocitl v bezprostředním ohrože-
ní. Od konce 30. let 18. století až do
konce 60. let 18. století se zde vystří-
dalo několik málo majitelů benátec-
kého panství, kteří byli z finančních
důvodů nuceni Bon Repos prodat
v dražbě. 

K výrazné změně došlo až v 70.
letech 18. století za majitele arcibisku-
pa Antonína Petra hraběte Příchov-
ského, který si Ptačí hůrku zvolil za
svou letní rezidenci.

Bc. Šárka Koukalová

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
Dne 25. února 2005 se konala v kavárně na zámku valná hroma-

da Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem, při které se
kromě hodnocení Šporkovských slavností volila nová rada spolku
a nová revizní komise.

Pro následující funkční období byli zvoleni do rady spolku pí. Dana
Papáčková, pí. Helena Grocholová, pí. Hana Lajnerová, pí. Dagmar
Pechová a p. Stanislav Svoboda, do nové revizní komise pí. Blanka
Řeháková, pí. Marcela Chloupková a pí. Jaroslava Labutová.

Dne 10. 3. 2005 se v refektáři kláštera sešli při první pracovní radě
nově zvolení zástupci spolku s odstupujícími. Jménem svým i jménem
nové rady poděkovala nově zvolená předsedkyně spolku pí. Papáčková
odstupujícím členům (pí. Beníkové, pí. Řehákové, pí. Křížové, pí.
Kořínkové a čestnému předsedovi spolku p. Koleškovi). Poděkovala také
revizní komisi (pí. Labutové, pí. Piskáčkové), kronikáři p. Knápkovi 
a p. Kolacímu za organizaci akcí Spolku rodáků. 

Již v průběhu této pracovní rady byl připravován stěžejní program
spolku, a to Šporkovské slavnosti, které se uskuteční v sobotu 
27. 8. 2005. 

Na závěr rady p. Rašín - vedoucí Muzea B. Hrozného - pořídil do
fondů muzea společnou fotografii.

Za spolek rodáků Stanislav Svoboda
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Nedávná katastrofa v jihový-
chodní Asii otřásla světem a je
potěšitelné, jak mnozí reagovali.
Obětavost pro pomoc postiženým
byla udivující. Ocitli se lidé bez pří-
střeší, o hladu, v nebezpečí smrto-
nosných chorob, postiženi ztrátou
nejbližších a nejdražších. Děti bez
matek, rodičovské ochrany, rodiče
zbaveni svých dětí. Jak ty slzy nevi-
dět, jak tu bolest necítit, jak jít
kolem té nouze bez povšimnutí!

Má však ta otřesná událost ještě
jeden hrot, který by neměl zůstat
bez povšimnutí. Tak nejen v čas
katastrof, zemětřesení a bouří žijí
v celých obrovských oblastech
země lidé, kteří nemají co jíst,
sužováni nemocemi, bez přístřeší
v bezmoci přihlížejí k umírání
svých dětí. Jsou celé obrovské
a stále rostoucí oblasti bídy, na
které jsme si zvykli, vedle nichž
spokojeně žijeme a závodíme
země se zemí, národ s národem,
dnes už kontinent s kontinentem,
EU s USA, kdo budeme mít vyšší
životní úroveň, kde blahobyt více
a rychleji poroste, kde se hospo-
dářská produkce se stále lépe pro-
sperující výrobou smrtících zbraní
bude úspěšněji rozvíjet.

Zoufalým výkřikem je to, co se
stalo tam v těch dalekých zemích.

Je to varujícím výkřikem, aby-
chom obrátili svůj zřetel od svých
blahobytných snů, nesmyslné
honby za tím, mít více, více a více
k tomu, abychom svěřenou nám
přírodu stále laskavěji spravovali,
jí naslouchali a naučili se předví-
dat, kdy vybuchne ve zničujících
bouřích, naučili se před nimi varo-
vat a chránit. A abychom odhodili
ze svých očí oslepující slupky bla-
hobytu, kterého už jedni ani nesta-
čí využít, a druzí po něm toužebně
baží a uviděli, kde je náš lidský
úkol pomoci a služby stále rostou-
címu množství chudých a hlado-
vých. Pomoci a služby, ne už jen
milodarů a almužen, ale takové
pomoci, aby se vedle nás mohli
postavit na vlastní nohy jako lidé,
nám rovní bratři a sestry, které tak
jako nás ke své podobě, ke své cti
a slávě stvořil náš Stvořitel a Otec
nás všech.

Kéž ne až zase zahřmí podob-
ným způsobem, se na chvíli pro-
budíme k činění milosrdenství.
Kéž nastálo milosrdně spravujeme
zemi, spolu žijeme a vládneme
vším, co máme v bohatství země,
matky přírody i ve svých vlohách
a podivuhodných schopnostech,
jimiž jsme byli obdařeni.

D. Molnár

Tsunami má svůj hrot a poselství

Pálení čarodějnic vychází 
z keltských tradic

Tradice zapalování ohňů v poslední dubnovou noc, v některých
zemích označována jako pálení čarodějnic, je zřejmě odvozena od
významného keltského svátku Beltine. Beltine znamená „zářící oheň“. 

Poslední dubnový den se Keltové loučili se zimou a vítali jaro, které
na britské ostrovy přichází později než třeba do Čech. Ohně zapalované
při oslavě svátku Beltine na počest boha světla a ohně Belena měly zaji-
stit plodnost  a bohatou úrodu a ochránit dobytek od nemocí. Mladí lidé
o půlnoci odcházeli do lesa a na louku nasbírat květiny, jimiž ozdobili
domy rodičů. Štěstí a plodnost měl zajistit strom, jehož obdobou je v
českých zemích takzvaná májka. Manželé, kteří nemohli mít děti, si
mohli zajistit plodnost i skokem přes oheň.

Noc z 30. dubna na 1. května se v Čechách nazývá také filipojakub-
ská noc, ačkoli svátek svatého Filipa a Jakuba připadá až na 3. května.
Historikové to vysvětlují tím, že svátek Filipa a Jakuba byl na 3. května
přesunut až v nové době. Po staletí se slavil 1. května a v předchozí noc
se na návrších pálily ohně.

V Německu je poslední dubnová noc známa jako Valpuržina. Památka
abatyše Valpurgy, která proslula jako ochránkyně před kouzly a čaroděj-
nictvím, se světí 1. května.

Právě vlivem křesťanství se v Evropě posunul prvotní význam starého
pohanského zvyku zapalování ohňů 30. dubna od vítání jara k pálení
čarodějnic. Lidé nabyli přesvědčení, že v oné tajemné noci plné kouzel,
se čarodějnice slétají na kopcích a křižovatkách cest, aby společně
vypracovaly plán, jak lidem i zvířatům škodit.

Proto je úkolem každé hospodyně na čarodějnickou noc se připravit a
ochránit sebe, své blízké i hospodářství. Dům se kropil svěcenou vodou,
dveře se označovaly křížem, muži práskali bičem a stříleli, aby čaroděj-
nicím zhatili nekalé plány a zároveň dbali na to, aby nikdo neodnesl z
domu žádný předmět, neboť by na něj mohla být přenesena temná
magická moc. Pro ochranu dobytka vykrápěli chlévy svěcenou vodou,
práh vysypávali pískem nebo na něj kladli tři křížky ze slámy. Křížem se
chránila i pole, aby úroda nedošla újmy.

Vatry připravovala mládež, protože nad ní ještě neměly zlé síly moc.
Po zapálení hranice se všichni veselili, zapalovala se košťata a běhalo se
kolem hranice. Věřilo se, že přeskočí-li dívka s chlapcem oheň, brzy se
vezmou.

(ze Šumavského kalendáře)
Jana Křížová

Vybraná data měsíce dubna
13. dubna 1744 převzal hrabě František Karel Sweerts - Špork od své

manželky Anny Kateřiny panství, které zdědila po smrti svého otce hraběte
Františka Antonína Šporka

20. dubna 1781 vypukl v Lysé u Parukářů na Písku požár. Stalo se tak v
komíně v místnosti, která byla určená pro přespávání vojáků, kteří měli v
Lysé posádku. Celkem tehdy shořelo 27 domů a kromě toho i panský ovčín.

19. dubna roku 1870 vznikl v Lysé pěvecký spolek „Dalibor“. Jeho nápl-
ní bylo cvičení zpěvu, veřejné vystupování, různé zájezdy se zpěvem. Mezi
zakládající členy patřila i kněžna Štěpánka Rohanová. Do spolku se mohli
přijmout lidé, kteří splňovali následující podmínky: byli plnoletí, nebo po
dovršení 18 let se svolením rodičů; bezúhonní, ti, kteří zaplatili poplatek do
spolkové pokladny. Každý člen byl povinnen zúčastnit se 2x týdně zkoušek.
Svou případnou neúčast musel včas omluvit.

1. dubna roku 1923 byla zahájena pravidelná doprava osob vlečkou do
Milovic. Potřeby na množství dopravených osob se však zvyšovaly, a tak
bylo náléháno na rozšíření o autobusovou dopravu. K tomu došlo k 1. 9.
1933.

18. dubna 1945 došlo v Lysé k náletu hloubkových letců na zdejší nádra-
ží. Celý nálet trval zhruba 20 minut a bylo při ní poškozeno 6 strojů, které
byly v tuto dobu ve stanici. Jeden ze strojvedoucích byl lehce zraněn.

Použitá literatura:
Borský, F.: Lysá nad Labem - Sborník o městě a jeho lidech, Naše vojsko 1982
Chmelová, B.: Příběhy, pověsti a historie města Lysá nad Labem a okolí,
ALPY 1999
Otruba, F.: Paměti města Lysé nad Labem, Lysá nad Labem 1898
Vojáček, J. : Lysá nad Labem - grunty, domky a jejich majitelé, Lysá nad
Labem 1936
archivní materiál Muzea Bedřicha Hrozného

Ondřej Rašín
Muzeum Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem

Muzeum Bedřicha Hrozného 
ve spolupráci se ZUŠ  F. A. Šporka 

si Vás dovoluje pozvat na 

KO N C E RT  
KO M O R N Í  H U D B Y

Vystoupí žáci dechového oddělení pod vedením p. učitele B. Andršta.
Koncert se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna t.r. 

od 17 hodin ve výstavním sále muzea. 
Všichni jste srdečně zváni.
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nám. 30. června 507, Milovice, tel. do MC - 728 656 530
materske@centrum.cz, http://dobias.info/mc

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

Mimo pravidelný provoz Vás zveme na tyto zajímavé akce:

pá 8. 4. Dětská kosmetika Johnson&Johnson 
od 10.30 hod., vstupné 20,- Kč.

út 12. 4. Cvičení pro děti od 2 let 
od 10 hod., vstupné 20,- Kč na dítě.

čt 14. 4. „O malém tygrovi“- divadélko 
od 10 hod., vstupné dospělý 50,- Kč, děti zdarma.

st 20. 4. Jak vést děti k samostatnosti 
- přednáška psychologa 

od 15.30 hod., vstupné 40,- Kč.
pá 22. 4. Masáže dětí a kojenců 

od 10 hod., vstupné 40,- Kč.
po 25. 4. Setkání dvojčat 

od 16-18 hod., vstupné dospělý 20,- Kč.
pá 29. 4. Míčkování - rehabilitační technika 

při zahlenění a rýmě 
od 10 hod., vstupné 20,- Kč.

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

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

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

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

dobně utekl majiteli

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

pravděpodobně se ztratil majiteli 

Střední kříženec ovčáka č. 11
- pes, necelé 3 roky, barva hnědo-

černá, veselý, temperamentní,
vhodný na hlídání

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

telský a klidný pes

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

vhodná do klidného prostředí

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

prostředí

Kříženec - fila s vlčákem č. 17
- fena, 1 rok, barva žíhaná, hravá,

temperamentní, vhodná na hlí-
dání do objektu

Kříženec - špic č. 18
- pes, 2 roky, barva hnědá, tempe-

ramentní pes, do klidného pro-
středí

Město Lysá nad Labem by rádo
touto cestou poděkovalo všem
dobrým lidem, kteří se ujali
našich opuštěných pejsků.
Seznam čtyřnohých kamarádů
nalezených v okolí města najde-
te na (www.mestolysa.cz) pod
názvem úřední deska.

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé 
nad Labem ve VELASU, a.s.
Hrabanov č.p. 535, tel. 325 551
221, nebo na tel. 723 342 174 
p. Čápová. V útulku jsou umístěni
i pejsci z jiných měst a obcí.
Můžete si je přijít prohlédnout.
Doba pro návštěvy útulku je PO -
ČT 8.00 - 13.00, PÁ 8.00 - 12.00
a každou první sobotu v měsíci od
9.00 - 11.00.

Noví majitelé, kteří se ujmou
pejska z útulku, jsou osvobozeni
z platby (roční poplatek za psa) po
dobu dvou let. Dostanou zákaz-
nickou kartu na odběr chovatel-
ských potřeb v centru města Lysá
n. L. se slevou poskytovanou při
každém nákupu ve výši 5 %. MěÚ
Lysá n. L. děkuje všem občanům,
kteří projeví zájem o naše opuště-
né pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov pro tyto pejsky

Soutěže ZUŠ
V každém školním roce vypisuje

ministerstvo školství soutěže v růz-
ných oborech pro žáky základních
uměleckých škol. 

Pro školní rok 2004/2005 byla tato
soutěž vypsána pro mladé klavíristy,
houslisty a kytaristy.

Soutěže probíhají v několika
kolech od školních až po celostátní.
Zde se sejdou ti nejlepší mladí muzi-
kanti ze ZUŠ z celé republiky. Ale už
i pouhé zapojení se do takovéto soutě-
že je pro každého žáčka a jeho učitele
(vedle spousty práce a dřiny) obrovská
zkušenost a při poslechu „soupeřů“
i jistý druh motivace pro další práci.

V této době je za námi školní,
okresní a krajské kolo soutěže ve hře
na klavír a kytaru a já bych zde rád
zmínil několik úspěchů, kterých se
žákům a jejich učitelům ze ZUŠ F.
A. Šporka v Lysé nad Labem podařilo
dosáhnout.

Okresní kolo soutěže ve hře na
kytaru se konalo 28. února přímo
v naší škole, a tak měli naši kytaristi
výhodu domácího prostředí. Myslím,
že toho dokonale využili, protože ve
své kategorii získali Nikola Kotršálo-
vá 3. místo, Martin Dubský a Veroni-

ka Rousková 2. místo (všechny učí
p. uč. J. Ferles), a Zdeňka Brychtová
(p. uč. K. Novotný) 1. místo.

Okresní kolo soutěže ve hře na kla-
vír se konalo 23. února v Nymburce.
David Czech, Vít Mikušek (pí.uč. E.
Belchiková) a Aneta Dušková (pí.
uč. J. Erbenová) v něm získali 1. místo
s postupem do krajského kola soutě-
že. Kateřina Malachovová (pí. uč. J.
Erbenová) a Jana Šaldová (pí. uč. J.
Kořínková) se umístily na 3.místě.

Krajské kolo se konalo 15. a 16.
března opět v Nymburce a ani v něm
nezůstaly výkony našich klavíristů bez
povšimnutí. Aneta Dušková získala
čestné uznání, David Czech vybojo-
val 2. místo a Vít Mikušek dokonce 
1. místo!

Všem bych chtěl tímto ještě jednou
poblahopřát a poděkovat jim za výbor-
nou reprezentaci ZUŠ F.A.Šporka
v Lysé nad Labem.

Soutěž houslistů do uzávěrky toho-
to vydání ještě nezačala. Okresní kolo
proběhne 1. dubna v Poděbradech a já
vás budu o případných úspěších našich
houslistů rád informovat v příštím
vydání Listů.

Zbyšek Erben ml.

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

9. ročník 
fotosoutěže

na tato témata:

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

Do soutěže se může přihlásit
každý s max. počtem 5 foto-

grafií min. formátu 13 x 18 cm. 
Každý snímek označte těmito údaji: jméno, příjmení,
adresa bydliště. 
Autoři nejúspěšnějších fotografií ve všech kategoriích
budou odměněni peněžními poukázkami na nákup
zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum
Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 185 v hodnotě:

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

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

Fotografie, které získají cenu, se autorům nevrací,
ostatní bude možno vyzvednout po vyhlášení vítězů na
odboru kultury pouze osobně.
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Z kroniky mého dědy
V únorovém čísle Listů jsem

opsal, jak viděl rok 1925 můj
děda. Tentokráte cituji z kroniky
roku 1935. Děda píše:

„Po novém roce začalo mrz-
nout i sníh padal dosti. Na horách
napadlo metr, místy i dva metry
sněhu. V únoru se oteplilo, ale
v březnu začalo znovu mrznout.
Dne 4. a 5. března bylo - 15 °C
mrazu. Měsíc květen byl pak stu-
dený. Noviny píší, že 160 let
nebylo jaro tak studené. Prvního
května byly - 3 °C mrazu, místy
i víc. Na horách až - 10 °C.
Stromy začaly kvést, avšak nadar-
mo. Co rozkvetlo, zmrzlo.

Volby do Poslanecké sněmovny
vyhrála republikánská strana, násle-
dovaná sociálními demokraty,

národními socialisty a lidovci.
V Lysé bylo pořadí stran shodné.
Jenom lidovce nahradili komunisté.

V říjnu započala válka Itálie
proti Habeši. Příčinu k válce Itálie
nemá. Jde jen o příčinu sobeckou.
Chce pro svoji přelidněnou zem
kolonii. Sympatie většiny národů
jsou však na straně Habeše.

Dne 6. října přišel konečně od
jara očekávaný déšť. Přišel pozdě,
ale přece učiní mnoho užitku
v přírodě, jak na stromech, tak i na
obilí. Snad i řeky trochu obži-
vnou.“

Jak vidíte, milí čtenáři. Opět
mohu jen konstatovat. Dějiny se
opakují. Počasí i příroda jsou stej-
né, jen aktéři se mění.

Václav Mrkvička

Výstaviště
Lysá nad Labem, s.r.o.

SENIOR - HANDICAP:
AKTIVNÍ ŽIVOT 2005

4. výstava pro všechny, kteří nezůstávají sedět doma

21. 4. - 24. 4. 2005

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ
6. ročník výstavy ze soutěže ručních prací a umělecké tvorby

Pro radost a potěšení

21. 4. - 24. 4. 2005

NARCIS 2005
4. výstava narciců, tulipánů a dalších jarních cibulovin

21. 4. - 24. 4. 2005

Co mě trápí
Na rozdíl od našeho města, Chlumec nad Cidlinou se svých obtíží

s neúnosnou automobilovou dopravou v dohledné době zbaví. Ve stavbě
dálnice D 11 na Hradec Králové se již pokračuje. Rovněž dokončení
rychlostní komunikace R 10 na Mladou Boleslav a Drážďany se pohnu-
lo dopředu. Občané vesnic, jimiž se dnes jezdí, si konečně oddychnou.
Dobré zprávy, ne však pro Lysou. Zprovoznění těchto přepravních tras se
výrazným způsobem odrazí na dopravním zatížení spojnice obou tran-
zitních komunikací, která vede našim městem. Již dnes je to denní
i noční můrou obyvatel ulic Mírové, Jedličkovy a ČSL armády. Průjezd
zejména těžkých nákladních aut se může zvýšit i několikanásobně. Nově
vznikající průmyslové komplexy, ať již v Kolíně, Hradci Králové, Mladé
Boleslavi a jinde, budou přepravovat své výrobky do tuzemska i zahra-
ničí nejkratším způsobem auty, a to je velmi často, bohužel, přes naše
město. To měl řešit obchvat. Ten se nám však s velkou pravděpodobnos-
tí na dlouho vzdaluje. Komu máme poděkovat za utrpení stovek našich
spoluobčanů, kteří se ničím neprovinili a kteří tím budou neúnosně
trpět?! Několika despotickým osobám, jejichž jednání hraničí mnohdy
s ignoranstvím příčícímu se zdravému rozumu. Značnou vinu má
v tomto případě i špatný zákon, který jim to umožňuje.

Václav Mrkvička

Zástupy dětských lékařů po ordinačních
hodinách 

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Duben 2005

MUDr. Čerňanská
Okrsek 87, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 055,

mobil: 602 830 242

MUDr. Chocholová
Okružní 1516, Lysá nad Labem, tel.: 325 553 751,

mobil: 606 840 451

MUDr. Dalecký

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

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

tel.: 325 575 640 - záznamník 
ve všední den od 17.00 hod. v místě bydliště

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

MUDr. Dáňová - zastupuje MUDr. Pokorná
ordinace: Přemyslova 592, Lysá nad Labem,

tel.: 325 551 988, mobil: 728 234 392

Po 4.4. MUDr. Čerňanská

Út 5.4. MUDr. Matasová

St 6.4. MUDr. Chocholová

Čt 7.4. MUDr. Pokorná

Pá 8.4. MUDr. Chocholová

So 9.4. MUDr. Čerňanská

Ne 10.4. MUDr. Pokorná

Po 11.4. MUDr. Čerňanská

Út 12.4. MUDr. Matasová

St 13.4. MUDr. Chocholová

Čt 14.4. MUDr. Pokorná

Pá 15.4. MUDr. Čerňanská

So 16.4. MUDr. Matasová

Ne 17.4. MUDr. Matasová

Po 18.4. MUDr. Čerňanská

Út 19.4. MUDr. Matasová

St 20.4. MUDr. Chocholová

Čt 21.4. MUDr. Pokorná

Pá 22.4. MUDr. Matasová

So 23.4. MUDr. Pokorná

Ne 24.4. MUDr. Čerňanská

Po 25.4. MUDr. Čerňanská

Út 26.4. MUDr. Matasová

St 27.4. MUDr. Chocholová

Čt 28.4. MUDr. Pokorná

Pá 29.4. MUDr. Pokorná

So 30.4. MUDr. Chocholová

Ne 1.5. MUDr. Chocholová

Po 2.5. MUDr. Čerňanská

Díky velmi dobrým vztahům OA Lysá nad Labem s Německem, nám naše
školy poskytuje plno možností, jak zdokonalit naše jazykové schopnosti.
Jsou to jak výměnné pobyty, tak praxe v zahraničí, ale i simulační hry
s německými studenty z bamberského gymnázia.

Ve dnech 19. - 23. 2. 2005 jsme se právě s těmito žáky zúčastnili
v Lichtenfelsu (SRN) jedné ze simulačních her, do kterých se naše škola
aktivně zapojuje již 3. rokem. Téma letošní hry bylo „Evropa v krizi“.  Každý
účastník získal určitou roli (např. zástupci tisku, ministři členských zemí
EU), kterou zastupoval po celou dobu trvání hry. Řešili jsme problém, který
se týkal fiktivního útoku teroristické organizace. Sami jsme si vyzkoušeli, jak
je ve skutečnosti těžké dojít ke společnému rozhodnutí.

Ubytování na zámku Schloss Schney bylo velmi příjemné. Jídlo jsme
dostávali 4x denně a to formou švédského stolu, takže jsme si mohli z němec-
ké kuchyně vybrat to, na co jsme měli právě chuť. Pokoje byly většinou
dvoulůžkové a vybavené vlastním sociálním zařízením.

Volný čas jsme si zpestřili návštěvou termálních lázní a baziliky
Vierzehnheiligen.  Děkujeme paní ředitelce P. Procházkové a profesorkám
A. Langové a J. Tomkové za pomoc s vyhotovením podkladových materiálů
a panu Stefanu Schwierenovi a Martinu Kopeckému za báječnou přípravu
celé akce, která pro nás všechny byla zajímavou a poučnou zkušeností.

Lucie Dvořáková, Kateřina Hanková
studentky 3. ročníku OA Lysá n. L.

Studenti OA v Bamberku
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Co víme a nevíme o stromech
Občanské sdružení LYSIN připravilo ke Dni Země doprovodnou akci pod

názvem „Co víme a nevíme o stromech“. Přednášku povede Ing. Marek Žďár-
ský, přední odborník v oblasti arboristiky v ČR, s jehož prací jsme se již mohli
seznámit při ošetřování památných stromů Na Františku, ve Staré Lysé, u studán-
ky pod Viničkami či u dubů na Řehačce.

Během přednášky doplněné o obrazovou projekci budete seznámeni s proble-
matikou stromů ve městě s vlastní fyziologií stromů a z toho plynoucí technikou
řezů i s nejnovějšími poznatky ošetřování památných a starých stromů. 

Přednáška se uskuteční v areálu římskokatolické farnosti v sobotu 
30. 4. 2005, začátek je ve 13.30 hodin. 

Za LYSIN Romana Smolíková

Ekologie nebo eko-teror?
Zdá se vám spojení slova ekologie s terorem příliš silné? Co si však můžeme

myslet o lidech z občanského sdružení s cílem „ochrany přírody a krajiny, ochra-
ny zájmů občanů v oblasti životního prostředí“ (citace ze zprávy Občanského
sdružení LYSIN - lyská iniciativa za rok 2004, uveřejněné v v Listech 3/2005)?
Jaké zájmy a kterých občanů vyžadují tak intenzivní ochranu LYSIN-u? To jsem
se bohužel od paní Romany Smolíkové nedozvěděla.

Já a moje rodina jsme také občané a chceme žít v co nejlepším životním pro-
středí. Proto jsme se před sedmi lety rozhodli odstěhovat z Prahy do Lysé, chtěli
jsme bydlet „blíž k přírodě“. Realita je bohužel úplně jiná, než byly naše předsta-
vy. Náš dům stojí přímo u nadjezdu, takže si provoz a s tím spojený hluk, otřesy
a prašnost „užijeme“ mnohem více než v Praze. Zajímali jsme se samozřejmě
o to, jaké bude prostředí našeho nového bydliště a pravidelně jsme četli Listy, kde
jsme byli ubezpečováni o záměru vybudovat kolem Lysé obchvat a odvézt z města
zejména nákladní dopravu. S obavami jsme pak sledovali diskuse k obchvatu, ale
stále jsme doufali, že ve věcné a odborné diskusi občanů s představiteli města
a odborníky zvítězí zdravý rozum a oprávněné zájmy občanů, kteří nejvíce trpí
vlivem vzrůstajícího dopravního zatížení. Chápu, že nelze přesvědčit všechny, že
každý, kdo bojuje proti obchvatu, má svůj motiv, ale ať se neschovává za „ochra-
nu životního prostředí“. LYSIN se snaží odvézt pozornost od pravých motivů
svého konání tak, že se prezentuje jako jediný ochránce ŽP. Předkládá nereálné
plány jiné trasy, a aby ukázal svoji moc (což je podle mne ten nejdůležitější motiv
a cíl činnosti tohoto občanského sdružení), je účastníkem správních řízení, odvo-
lává se proti rozhodnutí stavebního úřadu. Ve zmiňované zprávě se paní
Smolíková o obchvatu vůbec nezmiňuje, uvádí jen, že jejich odvolání nebylo
dosud pro složitost vyřízeno. Nechlubí se, že komplikuje život stovkám občanů,
kteří se musí rozhodně postavit proti aktivitám LYSIN-u, demonstrovat a podepi-
sovat petice. Naštěstí se našli obětaví a aktivní lidé, kteří svůj vzácný čas a ener-
gii musí věnovat „boji“ s LYSIN-em. Možná mají členové LYSIN-u hodně vol-
ného času, ať jezdí objímat památné stromy, vysazovat zeleň (to jsem se taky
nedozvěděla, kolik, čeho a kde vysadili), nebo na cyklo-výlety, či koupat se
v Labi. Mohou vysvětlovat spoluobčanům, jak mají správně třídit odpad, hlídat
u kontejnerů, jestli tam někdo nehází mastné papíry, při procházkách Lysou pře-
svědčovat občany, aby topili ekologicky a nepálili odpad. Pak by jejich činnost
měla smysl a myslím, že by ji ostatní občané ocenili. Zatím se LYSIN prezentuje
jako netolerantní sdružení s úmyslem dělat překážky všude tam, kde to zákon
umožňuje.

Vůbec nic, kromě způsobu financování, jsem se také nedočetla o projektu „Tři
kampaně za zdravé životní prostředí v Lysé nad Labem a okolí“. A pod názvem
„Za čistou zemi, vzduch a vodu“ se dle zprávy uskutečnilo koupání v Labi. Svojí
činností LYSIN způsobuje trvalé zhoršení životního prostředí v Lysé n.L. Nadace
Partnerství a Město Lysá nad Labem finančně podporovali aktivity LYSIN-u. Je
to smutný fakt. Když LYSIN nedokáže být užitečný, ať přestane škodit. Nechte
nás žít!

Eva Kropáčková

Ekologie vítězí ?
Jistě mohlo mnohého překvapit, že ve zprávě o činnosti sdružení Lysin v roce

2004 není ani jednou slovo „obchvat“. Přitom Lysin toho na toto téma v loňském
roce udělal tolik. 

Ať již jde o ona známá odvolání, stížnost na Krajský úřad a hejtmana, celou
řadu článků, obcházení občanů a úřadů. Nedivme se, že se ke své pokřivené čin-
nosti nehlásí.

Jinak by totiž musel napsat: „Jako ekologické sdružení jsme udělali všechno
pro to, aby těžké kamiony projížděly středem města dále, aby ničily vozovky
a okolní domy, aby občané Lysé mohli dýchat jejich splodiny a trpět nadměrným
hlukem, aby všichni účastníci silničního provozu byli ohrožováni na zdraví
a životech nadměrným provozem, který po nevyhovujících komunikacích nepře-
tržitě proudí, aby se město nemohlo rozvíjet.“

Toto o sobě rodina Lysin nenapsala, byť jsou to výsledky jejich práce. Je to
podlé, stejně tak jako polopravdy, zkreslování skutečností a lži, které jsme, a nejen
v roce 2004, mohli od Lysinu slyšet a číst. Dojemná péče o lyskou zeleň je pak
jen další podlostí. Stejně tak jako návrhy dalších tras obchvatu, kdy Lysin zpo-
chybňuje práci týmu odborníků a předkládá návrhy, které vytvořil někde doma,
možná v meruňkovém sadu, který leží v blízkosti plánované trasy obchvatu.

Je evidentní, že počet aut, především kamionů projíždějících městem, se zvy-
šuje, že stav nevyhovujících komunikací se zhoršuje, že otřesy domů při přetíže-
né komunikaci jsou stále silnější. Počátek stavby obchvatu se protahuje.
Ekologické sdružení vyhrává. Že je to absurdní? Je to realita.

Škody, které Lysin nejenom v roce 2004 městu způsobil, jsou nedozírné. A to
vše bez jakékoli odpovědnosti! A proč si tolik darebáctví může rodina Lysin dovo-
lit? Umožňují mu to naše zákony.

Richard Vlk, Lysá nad Labem

Obchvat města a petice
Když tento článek píšu, běží v plném proudu podpisová akce pro zahájení

výstavby obchvatu našeho města. Jsem přesvědčena, že většina občanů je pro
obchvat a mnozí si našli malou chvíli, aby se svým podpisem k této akci připoji-
li. Všem jim za to děkuji. 

Po skončení podpisové akce bude petice předána ministru dopravy panu Šimo-
novskému, předsedovi dozorčí rady SFDI panu Hojdovi a hejtmanovi
Středočeského kraje panu Bendlovi.

Jestliže si uvědomím, že už jsme mohli mít I.etapu postavenou a v letošním
roce bychom již jednali s patřičnými orgány o výstavbě II.etapy, je mi smutno.
Všichni víme, jak za poslední rok narostla doprava v našem státě, což pociťujeme
i v Lysé. 

Občanské sdružení Lysin nám všem vyhrožuje prostřednictvím tiskové konfe-
rence a tisku, že pokud nebude odvolání ke stavebnímu povolení na I.etapu vyho-
věno, použijí všechny právní možnosti. Další odvolání už podali i na II. etapu. Co
je to za lidi, kteří se schovávají za zákon, který jim umožňuje škodit celému
městu? Říkají si ekologické sdružení, ale ve skutečnosti to, co dělají, nemá s eko-
logií nic společného. Proč všude tvrdí, že jsou pro obchvat, když dělají vše pro to,
aby se co nejvíce oddálil začátek výstavby? Proč toto sdružení chce měnit trasu
obchvatu? Územní plán vyššího územního správního celku Mladá a územní plán
našeho města zpracovávali odborníci zabývající se územním plánováním od roku
1990. Změny v územním plánu by trvaly dalších několik let a o to asi paní
Marcaníkové a Smolíkové jde. Vždyť proč by si nechránily výhled ze svého sadu
pod Šibákem, když jim to umožňuje platný zákon? 

V posledním čísle listů si paní Smolíková nechala vytisknout zprávu občan-
ského sdružení Lysin za rok 2004, kde jsme se dočetli, co vše dělají pro ochranu
životního prostředí. Jen jednou větou se zde však zmínila, že se odvolali k jedno-
mu rozhodnutí stavebního úřadu. Slovo obchvat zde ale vůbec není uvedeno. Proč
se ve své zprávě otevřeně nepochlubí touto svojí aktivitou, respektive destrukcí?

V tisku jsme se dočetli, že zastupují občany Litole. Ptám se které, když se
například i při řízeních na stavebním úřadě zjistilo, že podpisy pod odvolání zís-
kali nekalým způsobem? Co si o tom my občané máme myslet?

Pevně doufám, že se nakonec přece jen obchvatu Lysé dočkáme.
Ing. Jitka Fialová, členka petičního výboru

Ohlédnutí za Hudebním setkáním
Poslední únorovou neděli uspořádalo město ve spolupráci s českobratrskou

církví evangelickou Hudební setkání. Na něm si asi šedesát posluchačů mohlo
v podání komorního souboru Ritornello vyslechnout skladby 17. a 18. století
včetně zajímavého výkladu. 

Po krásném koncertě si ještě zájemci mohli prohlédnout dobové nástroje
a jejich repliky, které soubor Ritornello při koncertování používá. Dobrovolné
vstupné ve výši 1425,- Kč bylo předáno farnosti na pokrytí provozních nákladů
s koncertem souvisejících a na další účely. JzK
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r á m o v á n í
p a s p a r t o v á n í

a n t i k v a r i á t

Nově otevřeno, srdečně Vás zveme!

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

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

Sobota 9,00 - 11,00

Husovo náměstí 25, 
Lysá nad Labem

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

Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

V roce 2005 příspěvky z Fondu prevence na:
● hormonální perorální antikoncepci
● ozdravné pobyty - škola v přírodě, lyžařský výcvik
● pohybové aktivity, kurzy plavání, sauna, masáže, rehabilatace
● očkování proti klíšťové encefalitidě
● očkování proti virové hepatitidě typu A + B
● sportovní prohlídky
● zvýhodnění dárců krve
● ozdravné pobyty u moře a na horách
● prevenci osteoporózy, aterosklerózy
● na fixní ortodontické aparáty - rovnátka
● podnikové a manažerské programy
● očkování proti meningitidě typu C NOVĚ !!!
● preventivní očkování pro studenty VŠ NOVĚ !!!

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

Provádíme výměnu dosavadních Průkazů pojištěnce platných do 
31. 12. 2005 za Evropské průkazy zdravotního pojištění.

ZDARMA plavání v bazénu v Čelákovicích po předložení průkazu
pojištěnce.
Po 17.00 - 18.00
St 18.30 - 19.30
So 11.00 - 12.00 hodin
Kontaktní místo: ZP M - A, Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 184,

tel.: 325 553 859; www.zpma.cz

STAČÍ VÁM POUZE 30 000 KČ

+ MĚSÍČNÍ SPLÁTKY OD 5 800 KČ

Investor a prodejce:

AMADA Praha s.r.o.
Inženýrská a realitní kancelář

Mírová 54
103 00 Praha 10-Kolovraty

Tel.: 267 711 751, 606 659 567, 724 271 837

e-mail: amadaprahasro@seznam.cz

www.amadapraha.cz

NOVÉ BYTY - MODLETICE U ŘÍČAN

Velikost bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk

Cena bytu již od 802 442,- Kč vč. DPH

ZHUBNĚTE
a buďte v lepší kondici!

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

KADEŘNICTVÍ
Ladislava Vlková
Masarykova 1729

(dům Pečovatelské služby)

Kontakt: 777 901 592



13

4/2005 LISTY města Lysé nad Labem INZERCE

Půjčky - měsíční splátky
Tel.: 604 758 145

Výrobní interiérová společnost 
se sídlem u Brandýsa nad Labem 

přijme

T R U H L Á Ř E

Praxe v oboru vítána. 
Dobré platové podmínky. 

Bližší informace 
na telefonu 326 921 159.

M Ě S T S K É  M U Z E U M  V  Č E L Á K O V I C Í C H
si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy obrazů

Nikoly Strašilové
MALOVÁNO ŠTĚTCEM

Zahájení se koná v sobotu 19. března 2005 v 10,00 hodin
v Síni Jana Zacha,

Úvodem promluví Miroslav Šnaiberk.

Výstava otevřena do 10. dubna 2005 denně mimo pondělí
9 - 12 hodin a 13,30 - 17 hodin

M Ě S T S K É  M U Z E U M  V  Č E L Á K O V I C Í C H
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

KRAJKY
z nových přírůstků muzea

Výstava bude přístupna ve dnech 18. března - 19. června 2005
ve vstupní místnosti muzea

Otevřeno mimo pondělí 9 - 12 hodin a 13,30 - 17 hodin

František Bodnár
PRODEJ AUTOBATERIÍ

motobaterií
tel. 7 2 3  5 0 4  5 5 7

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

- různé druhy 
pro tuzemské 
i zahraniční automobily

- nabízíme montáž nové
baterie a odebrání staré
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Veslaři rokovali
Dne 4. 3. 2005 proběhla za

účasti p. starosty Houšteckého,
pí. místostarostky Chloupkové
a p. tajemníka Dvořáka v krátké
době již druhá valná hromada
veslařského klubu Slovan Lysá
nad Labem.

Mimo oficiálních bodů progra-
mu valné hromady, jako jsou
zprávy o hospodaření a plány do
budoucna apod., proběhlo i oce-
nění úspěšných mladých závodní-
ků z mistrovství ČR a oblastního
přeboru Labe. Ocenění převzali
z rukou zástupců města a členů
výkonného výboru tito sportovci:
Adéla Fišerová, Bohumila
Haspeklová, Vendula Haspek-
lová, Matěj Pertlík, Martin
Souček, Petr Souček, Marcela
Spoustová a Petr Spousta.

Dalším neméně milým bodem
programu bylo i přijímání 27

nových a staronových členů.
Jsme rádi, že cestu mezi nás
nalezli jak ti dříve narození, tak
i mládež. Další zájemce starší 10
let samozřejmě kdykoli rádi uví-
táme. Stačí jen přijít na některý
z tréninků, které jsou v pondělí
a pátek od 16 hodin v loděnici
VK a ve středu od 16 hodin
zatím v tělocvičně ve staré škole.
Loděnice VK se nachází za mos-
tem přes Labe v chatové oblasti.
Možné je také domluvit se na
telefonním čísle 728 784 525.

Na této valné hromadě byl
odsouhlasen návrh na přejmeno-
vání našeho VK, takže od podzi-
mu už jen „Veslařský klub Lysá
nad Labem“. Byla vyhlášena
i soutěž o nejlepší návrh na oddí-
lový dres.

Pavel Sláma,
veslařský klub Slovan

KCT Lysá n.L. pořádá v letošním roce 
opět tradiční 

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

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

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

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

e-mail: blazekfra@atlas.cz

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

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

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

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

Lyský fotbal v zimě nespal
Doba, kdy se hrál fotbal od jara do podzimu, je nenávratně pryč a dnes

se jedná o celoroční sport. Této skutečnosti jsou si vědomi i ve fotbalo-
vém klubu Slovan Lysá, a tak i v zimních měsících mohli hráči všech
družstev, kromě tréninku, hrát i zápasy a provozovat tak svůj oblíbený
sport. Přípravky, žáci a dorostenci startovali na 15-ti halo-
vých turnajích a muži hráli zimní turnaj na umělé trávě
v Kyjích. Výsledky byly střídavé, jak je vidět z přehledu:

přípravka mladší (nar. 1996 a mladší):
13. 2. - halový turnaj v Říčanech, kde z pěti družstev skončili až pátí
27. 2. - halový turnaj v Čelákovicích z pěti družstev 4. místo

přípravka starší (nar. 1994 a mladší):
19. 12. - halový turnaj v Brandýse n.L. z pěti družstev pátí
30. 1. - halový turnaj v Praze, pořadatel AFK Slavoj Podolí, účast 10
družstev - 9. místo
5. 3. - halový turnaj v Říčanech - účast 5 družstev  - 3. místo
12. 3. - halový turnaj v Čelákovicích z 8 družstev - 3. místo
19. 3. - halový turnaj v Říčanech, kde hrála 4 družstva - 2. místo

mladší žáci (nar. 1992 a mladší): halové turnaje
8. 1. - Praha - PODOLÍ CUP 2005, účast 9 družstev - 7. místo
22. 1. - Praha, pořadatel Kyje, hrálo 8 družstev - 3. místo
19. 2. - Praha, pořadatel Kyje, hrálo 8 družstev - 1. místo - největší
úspěch !
27. 2. - Čelákovice, účast 8 družstev - 3. místo

starší žáci (nar. 1990 a mladší):
5. 2. - halový turnaj v Mělníku, účast 8 družstev - 3. místo

dorostenci - hráli 3 halové turnaje v Mladé Boleslavi:
11. 12. - 8 družstev - 6. místo
23. 1. - 8 družstev - 7. místo
6. 2. - 8 družstev - 3. místo
Kromě toho sehráli dva přípravné zápasy s FK Brandýs n.L., remízovali
na sněhu 6:6 a se Sokolem Kostomlaty prohráli 1:3.

Muži hráli na „Zimním turnaji“ na umělé trávě v Praze - Kyjích. Hrálo
celkem 16 mužstev, rozdělených do dvou skupin. Naši hráli ve skupině
B, obsadili 2. místo, když 5x vyhráli, jednou hráli nerozhodně a jednou
prohráli. Postoupili tak do finálové skupiny, kde hráli vždy dva první
celky, a za soupeře měli Meteor Stříbrná Skalice (vedoucí celek
Středočeského krajského přeboru), Sokol Měchenice a Sokol Dolní
Počernice (I. A třídy) po dvou prohrách a jedné remíze obsadili celkově
pěkné 3. místo. Po skončení turnaje sehráli ještě dva přípravné zápasy.
V Kosmonosích vyhráli 5:2 a Vitanu Byšice porazili 7:1. Veřejnost je
třeba upozornit, že tato příprava si vyžádala nemalé finance. Startovné
na halových turnajích je 1 100 - 1 300 Kč, t. j. zhruba 18 000 Kč a za tur-
naj v Kyjích jsme platili 16 000 Kč. K tomu je třeba přičíst náklady na
dopravu a praní dresů a dostaneme se k 50 000 Kč. Jak je vidět, nejedná
se o malou částku, ale jsme přesvědčeni, že nejde o vyhozené peníze.
U mládeže nám jde hlavně o to, aby hrála co nejvíce a u dospělých, aby
byli dobře připraveni na jarní část mistrovské soutěže. Věříme, že po
zimní přípravě splní jednotlivé celky své výkonnostní cíle a to žáci
a muži postup do vyšší třídy a dorost udržení v I. A. třídě. K tomu bude-
me potřebovat i podporu diváků, a tak zveme všechny příznivce fotbalu
na naše zápasy, jejichž mistrovská část byla zahájena o Velikonocích.
Bližší informace máte možnost získat v klubové skříňce v parku u Plusu
- naproti lékárně.

Jaroslav Urban, sekretář
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NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

1. Opatrovna pro děti, která byla založena manželi Tesařovými v roce 1897. Tato budova byla přestavěna 
a nyní jsou v ní ordinace lékařů.

2. Seidlův dům č. 207 v Masarykově ulici, kde bylo dlouhá léta zahradnictví. 
V současné době je zde sídlo firmy Prosper.
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3. Růžičkův dům č. 211 v Masarykově ulici. Na stejném místě stojí moderní pečovatelský dům.

4. Učitelský sbor obecné školy z roku 1882. 
Ve stejné škole, která nese jméno prof. Hrozného, je učitelský sbor složen převážně z žen.



MUDr. Anna Čerňanská, soukromý pediatr
Ordinace: Okrsek čp. 87, tel.: 325 551 055, mobil: 602 830 242
PO 8,00 - 11,00 14,00 - 17,00
ÚT 7,30 - 11,00 
ST 7,30 - 9,30 14,00 - 17,00 poradna 9,30 - 11.30
ČT 7,30 - 10,30 13,00 - 14,00
PÁ 7,30 - 11,00 13,00 - 14,00

MUDr. Marie Chocholová, soukromý pediatr
Ordinace na sídlišti v budově MŠ Mašinky, ul. Okružní 1516, tel.: 325 553 751,
mobil: 606 840 451
PO 8,00 - 11, 00 návštěvy 
ÚT 8,00 - 11.00 návštěvy 13,00 - 14,30 poradna pro kojence
ST návštěvy 12,00 - 17,00
ČT 8,00 - 11,00 návštěvy 13,00 - 14,00
PÁ 8,00 - 10,30 návštěvy

MUDr. Jaroslava Dáňová, soukromý pediatr
Ordinace ul. Přemyslova čp. 592 (SOU MH Lysá n.L.), tel. 325 551 988,
mobil: 728 234 392
PO 7,30 - 11,00 na pozvání
ÚT 8,00 - 10,00 poradna 10,00 - 11,30 14,00 - 17,00
ST 8,00 - 11,00 Semice 13,00 - 15,00
ČT 7,30 - 11,00 13,00 - 15,00 poradna
PÁ 7,30 - 11,30 13,00 - 14,00

VZÁJEMNÉ ZÁSTUPY DĚTSKÝCH LÉKAŘŮ dle rozpisu vyvěšeného ve
Vichrově vile tel. 325 551 271, 325 551 155, u Městské policie 325 552 065,
na stránkách www.mestolysa.cz - Listy a v ordinacích lékařů.

Vzájemné zástupy dětských lékařů v Lysé n.L. střídá 
MUDr. Jana Matasová, Dukelská 351, Milovice, tel. 325 577 274, záznamník,
mobil 607 746 211, ordinace: Spojovací 559, Milovice-Mladá, tel. 325 575 640,
záznamník, ve všední den od 17,00 v místě bydliště, SO - NE od 8,00 - 17,00hod.
v ordinaci a od 17,00 v místě bydliště.

MUDr. Josef Dalecký, praktický lékař pro děti a dospělé
Ordinace Vichrova vila, II. patro, tel. 325 551 271 l. 30
PO 8,00 - 11,30 14,00 - 15,30
ÚT 8,00 - 10,00 13,00 - 17,00
ST 10,30 - 12,00 Ostrá 14,00 - 15,30 Lysá n.L.
ČT 8,00 - 11,30 14,00 - 15,30 13,00 - 14,00 poradna
PÁ 8,00 - 11,30
Odběry: ÚT a ČT 7,00 - 8,00

MUDr. Eva Skalická, praktický a interní lékař
Ordinace v budově ZŠ Komenského čp. 1534, tel. 325 551 948
PO 7,30 - 12,30
ÚT 7,30 - 12,30
ST 11,30 - 17,00
ČT 7,30 - 12,30
PÁ 7,30 - 12,00 
Návštěvy denně dle potřeby na požádání

MUDr. Zdeněk Hospodka, soukromá ordinace praktického lékaře pro dospělé
Masarykova 176, I. Patro, tel. 325 551 960
PO 7,30 - 12,30
ÚT 7,30 - 12,30
ST 7,30 - 12,30
ČT 12,30 - 17,30
PÁ 7,30 - 12,30
Odběry krve a injekce denně kromě ČT od 7,00 - 8,00
Soukromé ordinace dle dohody s lékařem

MUDr. Kamil Kubelka, praktický lékař, internista, diabetolog
Ordinace Vichrova vila, I. Patro, tel. 325 553 663, mobil 606 540 000
PO 10,30 - 14,30 15,00 - 17,30
ÚT 6,00 - 10,30 11,00 - 15,30
ST 10,30 - 15,00
ČT 7,00 - 10,30 11,00 - 15,00
PÁ 8,00 - 11,00
Akutní případy možno ošetřit v ordinaci v Kovoně: PO 7,30 - 9,00

ST 8,00 - 9,00
Odběry: ÚT 6,00 - 7,30, ČT 7,00 - 7,30

ZAJIŠŤOVACÍ SLUŽBA PRAKTICKÝCH LÉKAŘU
Od 11,30 - 17,00 ošetření akutních případů:
PO - MUDr. K. Kubelka - ordinace ve Vichrově vile, tel. 325 553 663
ÚT - MUDr. J. Dalecký - ordinace ve Vichrově vile, tel.325 551 271
ST - MUDr. E. Skalická - ordinace v ZŠ Komenského, tel.325 551 948
ČT - MUDr. Z. Hospodka - ordinace Masarykova 176, tel. 325 551 960
PÁ - střídání lékařů dle rozpisu na dispečinku
Při akutním ohrožení života volat Rychlou záchrannou pomoc č. 155

MUDr. Jana Dušková, praktický zubní lékař
Ordinace v budově ZŠ Komenského čp. 1543, tel. 325 553 738
PO 6,45 - 15,00
ÚT 6,45 - 17,00
ST 6,45 - 12,00
ČT 6,45 - 13,00
PÁ 6,45 - 12,00

MUDr. Petr Zeman, praktický zubní lékař
Soukromá ordinace, Husovo nám. čp. 1032, I. Patro, tel. 325 551 539
PO 10,00 - 19,00
ÚT 8,00 - 15,00
ST 8,00 - 15,00
ČT 8,00 - 15,00
PÁ 8,00 - 12,00

MUDr. Hana Novotná, praktický zubní lékař
Soukromá ordinace, Čechova 1621, tel. 325 553 375, mobil: 604 867 838
PO 7,30 - 11,30 12,30 - 16,15
ÚT 7,30 - 11,30 12,30 - 16,15
ST 7,30 - 12,00 
ČT 7,30 - 11,30 12,30 - 16,15
PÁ 7,30 - 12,00

MUDr. Milan Doležal, praktický zubní lékař, odborník na léčbu paradontu
a ústní sliznice
Privátní zdravotnické zařízení, Smetanova 833, tel. 325 551 429
PO 7,30 - 12,00 13,00 - 17,30
ÚT 7,30 - 1200 13,00 - 14,30
ST 7,30 - 12,00 13,00 - 14,30
ČT 7,30 - 12,00 13,00 - 14,30
PÁ 7,30 - 12,00
Ordinace mimo uvedenou dobu pouze po vzájemné dohodě.

MUDr. Ladislava Kitzbergerová, soukromý stomatolog
Ordinace býv. Obecní dům, Litol, Mirová 5, tel. 325 561 081
PO 8,00 - 14,00
ÚT 8,00 - 17,00
ST 8,00 - 17,00
ČT 8,00 - 14,00
PÁ 8,00 - 12,00

ZUBNÍ POHOTOVOST
Kolín, nová poliklinika, Smetanova 764, tel. 321 752 550 
SO 8,00 - 14,00, NE 8,00 - 13,00
Praha, Palackého nám. čp. 5, tel. 224 946 981,
PO - PÁ 19,00 - 6,30, SO, NE, svátky 7,00 - 18,00, 19,00 - 6,00

Rehabilitace - Jana Fišerová, Hana Vydrová
Vichrova vila, přízemí, tel. 325 551 271, l. 24
PO - ČT 7,30 - 11,00 12,30 - 15,00
PÁ 7,30 - 11,00

Kožní ambulance - MUDr. Václav Macura
Vichrova vila, II. patro, tel. 325 551 271, l . 23
ST 8,30 - 13,00
Ordinace i bez doporučení.

Ortopedická ambulance - MUDr. Jaroslav Mitlener, MUDr. Raduan Nwelati 
Masarykova 1729 (DPS přízemí), tel. 325 551 111 
PO 7,30 - 14,00
ÚT 7,30 - 14,00
ST 7,30 - 12,30
ČT 7,30 - 14,00
PÁ 7,30 - 17,00
Ordinace pouze na doporučení a na objednání

Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb v Lysé nad Labem



Gynekologie - MUDr. Jaroslava Landová
Vichrova vila, I. Patro, tel. 325 551 271 l. 25
PO 7,45 - 12,00 13,00 - 15,00
ÚT 13,00 - 17,00
ST 7,45 - 12,00 13,00 - 17,00
ČT 7,45 - 12,00 bez lékaře, pouze sestra
PÁ 7,45 - 12,00 

Ušní, krční, nosní ambulance - MUDr. Vladimíra Klementová
Vichrova vila, II. patro, tel. 325 551 271 l. 29
PO 8,00 - 12,30 13,00 - 14,30
PÁ 8,00 - 12,30 13,00 - 14,30
Nutné rodné číslo a průkaz zdravotní pojišťovny

Klinický psycholog pro dospělé - MUDr. Hana Čápová
Vichrova vila, I. patro, tel. 325 551 271 l. 
ST 9,00 - 15,00
Nutné předběžné telefonické objednání na tel. 325 551 262

Psychiatrie - MUDr. Lucie Valentová
Vichrova vila, I.patro, tel. 325 551 271 l. 23
ČT 8,00 - 14,00

Oční ambulance - MUDr. Richard Havránek
Vichrova vila, II. patro, tel. 325 551 271 l. 31
PO 13,00 - 16,00
ST 8,00 - 15,00 
PÁ 8,00 - 12,00

Oční optika 
A. Cihlářová, Masarykova 216, tel. 325 552 174
Odpovědná vedoucí V. Schneibergová
PO 8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
ÚT 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
ST 8,00 - 12,00 13,30 - 17,00
ČT 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
PÁ 8,00 - 12,00 13,00 - 15,00
SO 9,00 - 11,30

Kardiologie - interna - MUDr. Aleš Omáčka
Husovo nám. 1032, I. Patro, tel. 325 553 919
Ultrazvuková vyšetření břicha a ledvin - denně kromě středy 7,45 - 8,45
Nalačno, na vyšetření není nutno se předem objednávat
PO 8,00 - 11,30 odpoledne Nymburk
ÚT 8,00 - 12,00 13,00 - 15,00
ST Poděbrady tel. 325 611 600
ČT 8,00 - 12,00 13,00 - 15,00
PÁ 8,00 - 12,00 - pouze pro objednané

Chirurgická ambulance - MUDr. Tomáš Omáčka
Husovo nám. čp. 1032, přízemí, tel. 325 553 545
PO 8,00 - 17,00
ÚT 8,00 - 15,30
ST klinický den

Cévní poradna MUDr. M. Hrubec 14,00 - 18,00
ČT 8,00 - 15,30
PÁ 8,00 - 14,00

RTG pracoviště - MUDr. Ludmila Sosnová
Husovo nám. čp. 1032, přízemí, tel. 325 553 542
PO 8,00 - 16,00 Ordinační hodiny MUDr. L. Sosnové
ÚT 8,00 - 15,30 PO a ČT 15,30 - 19,00
ST 8,00 - 12,30
ČT 8,00 - 15,30
PÁ 8,00 - 14,00
Nutný průkaz zdravotní pojišťovny

Šporkova LÉKÁRNA, s.r.o.
Masarykova ul 176, tel. 325 551 059, odb. zástupce Mgr. Petra Vávrová
PO - ČT 8,00 - 17,30
PÁ 8,00 - 16,30

LÉKÁRNA „U Výstaviště“
Dům s pečovatelskou službou, přízemí, Masarykova 1102, tel. 325 551 393
PO - PÁ 8,00 - 18,00
SO 8,00 - 12,00

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová lékárna, Havlíčkova 53, Poděbrady, tel. 325 615 694
provoz NON-STOP

LABORATOŘ AESKULAB, s.r.o.
Dům s pečovatelskou službou, Masarykova 1729, tel. 325 551 685
Odběry krve, vyšetření těhotenského testu, krevní skupiny, sběr moči pro analýzu 
U odběru předkládejte průkaz pojištěnce
PO - PÁ 6,00 - 11,00

Pečovatelská služba má od 1. 12. 2002 změnu názvu na 
CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Okrsková sestra Věra Součková
Nám. B. Hrozného čp. 1722, tel. 325 551 353
Otevřeno denně od 7,00 - 16,30

Veterinární lékař - MVDr. Petr Matušina
Ordinace: Litol, Havlínova 1750, tel. 325 561 180, 325 561 603,
mobil 603 440 517
PO - PÁ 16,00 - 18,00
SO 10,00 - 12,00
Akutní případy na zavolání dle potřeby.


