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V dnešním čísle najdete:
● Kontejnery červenec -

srpen - str. 3
● Třídění odpadů - str. 4
● Slavnosti hraběte Šporka -

str. 5
● Kulturní kalendář - str. 6
● Polabský knižní veletrh -

str. 8
● Běh zámeckou zahradou -

str. 20

Pranostiky

Výstavba obchvatu zahájena

Děkuji, pane učiteli!
Jmenuji se Jakub Lelek a chtěl

bych touto cestou poděkovat panu
učiteli Tomáši Křivánkovi. V roce
2001 jsem ukončil docházku ve
speciální škole. V létě se mi stala
dopravní nehoda, která mne upou-
tala na invalidní vozík. Pan učitel
našel občanské sdružení Píšťalka,
které přispívá na invalidní vozíky.

Vybral jsem si sportovní vozík
a společně s panem učitelem jsem
napsal žádost. K mému velkému
překvapení mi byl vozík slavnost-
ně předán dne 28. 5. 2005 v Praze.
Akce byla slavnostní, moc pěkná.
Z nového vozíku mám velkou
radost, můžu se věnovat sportu.
Pane učiteli, děkuji.              Jakub

I já bych se chtěla připojit
s poděkováním. Vážím si svého
kolegy, který se zasloužil o to, že
náš žák získal nový invalidní
vozík. Jakub sportuje za tělesně
postižené, a proto mu nový vozík
hodně pomůže. Díky, Tomáši.

Mgr. Irena Dlabolová,
zást. ředitele speciální školy

Sbohem, školo,
hurá prázdniny!

Přejeme krásné 
a zajímavé „prázdninování“

nejen našim milým 
školákům, ale i učitelům 

a rodičům!

Redakce Listů

● Sv. Jakub (25.7.) nažne,
sv. Anna sváže.

● Je-li sv. Anna (26.7.) 
prokřehlá, přijde zima 
studená.

● Přijde-li svatý Prokop
(4.7.) s deštěm, přijdeš 
s košem hub.

Poděkování všem, kteří vlo-
žili vlastní iniciativu, podporu
a nesmírné úsilí při překonává-
ní překážek na uskutečnění
zahájení výstavby obchvatu
města Lysé nad Labem. Děkuji
poslancům za jejich plnou
podporu, ministerským pra-
covníkům, krajskému úřadu
Středočeského kraje za pocho-
pení a vyřízení požadavků
občanů města. Zejména pak
děkuji všem občanům, kteří
výrazně vyjádřili svůj požada-
vek nutnosti realizace výstav-
by obchvatu města. 

V květnu 2005 bylo předáno
staveniště a následně zahájena

výstavba již několik let poža-
dovaného obchvatu města
Lysá nad Labem, firmou
Strabag. Stavba je rozdělena
na dvě etapy. I. etapa je od
mostu přes Labe k výpadové
silnici na Ostrou, na tuto etapu
je přidělena státem finanční
částka 53 mil Kč. Investorem
je KÚ. Smluvní termín dokon-
čení je do května roku 2006.
Na další část je zadán projekt s
termínem předání v roce 2006.
V následujícím roce 2007 je
uvažováno s pokračováním
další etapou, která bude rozdě-
lena na několik částí, a to vždy
účelově s napojením na výpa-

dové komunikace z města.
Technická i finanční náročnost
stavby bude velká, neboť na
trase budou dva mosty přes
železnici. Na tuto další etapu
se předpokládá potřebná
finanční částka ve výši cca 500
milonů. Stavba bude od roku
2006 financována z prostředků
KÚ a podle příslibů daných
panem hejtmanem Středočes-
kého kraje bude podle vývoje
regionu prováděna cca 5 let. 

Prospěšnému dílu zdar! 

Václav HOUŠTECKÝ,
starosta města Lysá n. L.

Městská knihovna Lysá nad Labem
Vás zve na cyklus besed s paní 

PaedDr. Marií Kořínkovou

Toulky dějinami 
české architektury

Šestá beseda se koná v úterý 6. září 2005
v 16:30 hodin na téma „Renesance“

Vstup ZDARMA! 
Všichni jste srdečně zváni!

Městská knihovna Lysá nad Labem
Vás zve na cestopisnou přednášku 

na téma

Májové, májská kultura 
a cesty po Mexiku

Beseda se koná ve čtvrtek 8. září 2005
od 18 hodin.

Vstup ZDARMA!
Všichni jste srdečně zváni!
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
V červnu se konala 2 jednání

rady města a 1 zasedání zastupitel-
stva města. Vzhledem k redakční
uzávěrce budou informace trochu
posunuty: v tomto čísle najdete
informace z poslední květnové rady,
dále z červnové rady a zastupitel-
stva. Informace z druhé červnové
rady si ale přečtete až v příštím čísle
po prázdninách. 

11. jednání rady města se kona-
lo 30. 5. 2005. V prvním bodu byl
schválen příspěvek 7,5 tis. Kč oddí-
lu kopané, na účast v mezinárodním
turnaji v polské Lodži. Druhý a třetí
bod se týkal ZUŠ F. A. Šporka. Rada
schválila doplatek 2,5 tis. Kč na
nákup pianina a schválila kompletní
zřizovací listinu umělecké školy.
V dalším bodu rada schválila hod-
notící komisi výběrového řízení na
stavbu tzv. průmyslové komunikace. 

Prázdniny začínají a s nimi i sta-
vební ruch ve školách. V ZŠ J. A.
Komenského se budou měnit hlavní
vchodové dveře a průčelní proskle-
ní. Zakázku provede firma Vl.
Sehnoutka z Čelákovic za téměř 
350 tis. Kč. V ZŠ B. Hrozného č.p.
12 se bude pokračovat v rekonstruk-
ci sociálního zařízení za více než půl
milionu Kč, práci provede milovic-
ký RS STAV. Výběrové řízení na
výměnu oken městských bytových
domů Milovice, vyhrála firma
VEKRA Toušeň. Bude se měnit
35 ks oken, u nichž bylo konstatová-
no nebezpečí ohrožení obyvatel.

Přes blok 6 „pozemkových“ bo-
dů, vcelku nezajímavých, se přenese-
me do závěrečné části - k informativ-
ním zprávám. Odbor správy majetku
předložil seznam provozoven, které
využívají veřejné prostranství k na-
bídce svých výrobků nebo služeb,
aniž by městu platily předepsané
poplatky. Do konce července by měl
být tento stav napraven. Dvě zajíma-
vé zprávy předložil odbor životního
prostředí (ŽP). V první z nich byl
konstatován špatný stav javorů na
Husově náměstí a v Masarykově
ulici. V letech 2002 - 2004 bylo po-
káceno 40 stromů. Odbor ŽP podá
žádost na Ministerstvo ŽP, kde je
naděje na získání 80% dotace na
projektovou dokumentaci na obnovu
významných ploch městské zeleně.
Druhá zpráva se týkala možné dota-
ce od Pivovaru Staropramen na
obnovu Dobrovského sadů (v Litoli).
Ze 146 došlých projektů jich
Staropramen vybral pouze 10, bohu-
žel ten z Lysé mezi nimi nebyl.
Zkoušet to budeme znovu, tentokrá-
te na Státním fondu ŽP.

V závěrečné diskusi se hovořilo
o azylovém ubytování v Romském
centru a především o důvodech neú-
časti lyských škol v soutěži Českého
červeného kříže. Rada doporučila
školám, aby dlouhodobě učily děti,
jak poskytnout první pomoc, proto-

že to není jen záležitost účasti v sou-
těži. Vzrušenou diskusi vyvolalo
i parkování aut a zvláště autobusů
během výstavy Natura Viva. Poté
pan starosta jednání ukončil.

12. jednání rady města se kona-
lo 13. 6. 2005. Úvodní část obstaral
tajemník, který informoval o kontro-
le právních předpisů města. Zpráva
bude ještě projednána na zastupitel-
stvu. Dalších osm bodů bylo ve zna-
mení rozdělování finančních přís-
pěvků: 2,8 tis. Kč pro Městskou kni-
hovnu na „pasování prvňáčků na
čtenáře“, pro Empatii celkem 3 přís-
pěvky: 2,8 tis. Kč na jarní „Závody
dětí na kolečkových bruslích“, 3,2
tis. Kč na letní „Pohádkovou cestu
pro děti“ a stejnou částku na pod-
zimní „Drakijádu pro děti“. TJ
Sokol dostane 600 Kč na pohár pro
vítěze Sokolského triatlonu. MŠ
Dráček dostane příspěvek 100 Kč na
1 dítě na ozdravný pobyt dětí
v Krkonoších, který se uskutečnil
v závěru května. Další MŠ, Čtyřlís-
tek, pak stejnou sazbu na školu
v přírodě v Rokytnici n. J. začátkem
června. Posledním příspěvkem bylo
poskytnutí 7,5 tis. Kč na V. romský
festival.

Výměnu radiátorů v MŠ Čtyřlís-
tek během července provede firma
Topení-voda-kanalizace z Nym-
burka, která předložila nejnižší
cenovou nabídku těsně pod 90 tis.
Kč. Nábytek do ZŠ B. Hrozného
dodá firma AJAX Sedlčany, která se
jako jediná ze 4 těsně „vešla“ do
rozpočtové částky 120 tis. Kč.

Ve třináctém bodu rada města
schválila nákup kopírky a tiskárny
za 22,5 tis. Kč pro Pedagogicko-
psychologickou poradnu, jejíž pra-
coviště v ZŠ J. A. Komenského
poskytuje služby lyským žákům.

Dále následoval blok 7 kupních
smluv na stavební parcely Třeš-
ňovka, kde bude mít poslední slovo
zastupitelstvo. Bod č. 21 přinesl
dlouhou diskusi týkající se domu
č.p. 1752, tzv. holandský domek.
Původní znalecký posudek (starý
několik let) činil 1,34 mil. Kč, nově
zpracovaný posudek je dvojnásobný
- 2,69 mil. Kč, cena zahrnuje i poze-
mek. Proto rada zrušila původní
usnesení o prodeji domu a tím pro-
dej začne znovu od začátku, počína-
je vyvěšením záměru s novou
odhadní cenou.

Dlouze se diskutovalo i kolem
výběru nového provozovatele parko-
višť ve městě. V soutěži se sešly 2
nabídky, a to od dosavadního provo-
zovatele p. Vlčka a nového uchaze-
če, jímž je Výstaviště Lysá nad
Labem. Rada to zkusí ve II. pololetí
s Výstavištěm, které nabídlo vyšší
částku, a koncem roku se uvidí, zda
se organizace parkování posune
k lepšímu.

Z dalších zajímavých bodů uvá-

dím několik informativních zpráv.
Ke změně dojde s největší pravdě-
podobností v osobě provozovatele
veřejného osvětlení, úřad vypisuje
nové výběrové řízení. Zprávu
o závěrečném účtu města za rok
2004 a auditu musí projednat ještě
zastupitelstvo. Odbor životního pro-
středí připravuje koncepční materiá-
ly, které budou sloužit pro projekty
na zakládání a údržbu městské i kra-
jinné zeleně. Odbor ŽP spolupracu-
je s Výzkumným ústavem v Průho-
nicích a s Národním památkovým
ústavem v Praze.

Na závěr jednání rada města
vzala na vědomí zápis z jednání kul-
turní komise. Většina témat k disku-
si byla vyčerpána během programu,
takže závěrečná diskuse byla mini-
mální. 

4. zasedání zastupitelstva
města se konalo 22. 6. 2005.
V úvodu pan starosta konstatoval, že
se omluvilo 5 členů zastupitelstva
(pp. Fajmon, Firman, Hospodka,
Lajnerová, Valentová), nicméně
zasedání bylo usnášeníschopné.
V prvním bodu členové zastupitel-
stva schválili příspěvek 10 tis. Kč
Veslařskému klubu na Memoriál
Jiřího Vejlupka. Za druhé bylo
schváleno plné znění zřizovací listi-
ny ZUŠ F. A. Šporka ze Školního
náměstí. Třetím bodem bylo schvá-
lení bezúplatného převodu pozemku
o výměře 174 m2, a to na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majet-
koprávních. Pozemek je určen pro
II. etapu výstavby chodníku a cyk-
lostezky v Poděbradově ulici. Potom
následoval blok sedmi téměř shod-
ných bodů. Šlo o prodej stavebních
parcel v lokalitě Třešňovka. Pod-
mínky prodeje jsou stejné, a proto
bylo hlasování velmi rychlé a bez
problémů. I jedenáctý bod byl
obdobný - prodej další stavební par-
cely na Třešňovce. Ta byla původně
blokována smlouvou o smlouvě
budoucí, ale zájemce od koupě
odstoupil, a tak mohlo zastupitelstvo
schválit po výběrovém řízení novou
kupní smlouvu. Posledním „pozem-
kovým“ bodem bylo schválení pro-
deje obecního pozemku pod chatou
na Řehačce. Vlastník chaty musí
ještě doplatit nájem za užívání
pozemku zpětně za tři roky.

Ve třináctém bodu se jednalo
o finančně technickém problému.
Na výstavbu tzv. průmyslové komu-
nikace je založen zvláštní účet, kam
připutují peníze z dotace a z úvěru.
Než se tak stane, finanční odbor
navrhl přesunout tam z účtu města
pro začátek 100 tis. Kč, a až dotace
přijde, částka se vrátí zpět. Vše se
zdálo jasné, ale člen zastupitelstva p.
Horvát překvapivě znovu otevřel
otázku účelnosti průmyslové komu-
nikace. Komu bude sloužit a jak se
budou finančně podílet firmy

Linde+Wiemann, Dywidag-Prefa,
Unica? Pan starosta informoval
o jednání s uvedenými firmami, ale
vzhledem k zahraničním vlastníkům
to nejde tak rychle. Pan Mgr.Tomek
doplnil, že budoucí komunikace
odvede kamionovou dopravu z cent-
ra města, takže bude sloužit všem
občanům. Nicméně p. Horvát setrval
na svém negativním stanovisku i při
hlasování.

Další bod byl časově nejdelší
a týkal se kontroly vydaných obecně
závazných vyhlášek (OZV) a naříze-
ní města. Kontrolu provedl Krajský
úřad a Ministerstvo vnitra ČR
a výsledkem bylo doporučení pro-
vést řadu změn a úprav a ve třech
případech zrušit OZV. Tato poslední
část byla provedena okamžitě,
podrobnosti najdou čtenáři na úřed-
ní desce. Další změny budou prová-
děny podle schváleného plánu do
konce roku 2005. 

Potom se program vrátil znovu
k rychlému tempu. Ve třech obdob-
ných bodech byly schváleny stavby
nebo rekonstrukce el. vedení STE
v ulicích Sojovická, Za Zámkem
a Na Zemské stezce. V bodu č. 18
členové zastupitelstva projednali
závěrečný účet města za rok 2004
včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření. Auditor nezjistil
nedostatky ani rozpory se závazný-
mi právními předpisy, a proto byl
schválen výrok bez výhrad.

Posledními dvěma body byly
informativní zprávy. V první z nich
vzali zastupitelé na vědomí termíny
jednání rady a zastupitelstva města
ve II. pololetí letošního roku. Potom
pan starosta informoval o dopisech
poslankyně paní JUDr. Parkanové
a náměstka hejtmana p. Mgr. Vacka
o podpoře výstavby nového Domo-
va důchodců, a dále o dopisu zdra-
votního rady kraje p. Ing. Petríka
o personálním obsazení zdravotnic-
ké záchranné služby v Lysé nad
Labem.

Velmi bohatá byla diskuse
k obecním záležitostem. V telegra-
fickém přehledu uvádím: ostrůvek
u Penny, vodorovné značení silnic
ve správě SÚS, plakátovací plochy
u nadjezdu a u podchodu, vandalis-
mus v podchodu na litolské straně,
stav chodníků a komunikací ve
městě, stav dětského pískoviště 
u sedmipatrového domu. Interpelací
využili 2 členové zastupitelstva:
p. Sedláček požádal o revizní zprávu
nouzového osvětlení v podchodu
ČD, p. Dr. Šturm interpeloval v sou-
vislosti se stěhováním 3 občanů
z č.p. 13 na náměstí B. Hrozného.
Po schválení usnesení pan starosta
poděkoval přítomným za účast,
popřál všem hezkou dovolenou
a jednání ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

l. sobota:
2.7.2005

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

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

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

3. sobota:
16.7.2005

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

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

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

3. pondělí:
18.7.2005

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
19.7.2005

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
20.7.2005

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
21.7.2005

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3.pátek:
15.7.2005

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

Přistavování kontejnerů v měsíci červenci 2005
(podrobný přehled)

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

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma RETH-
MANN 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 živnostníky, kteří nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za
úplatu. Separační dvůr je umístěn v ul. Pivovarská naproti Hasičské
zbrojnici s touto pracovní dobou:
Po: 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.

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

l. sobota:
6.8.2005

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

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

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

3. sobota:
20.8.2005

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

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

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

3. pondělí:
15.8.2005

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
16.8.2005

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
17.8.2005

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
18.8.2005

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3.pátek:
19.8.2005

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

Přistavování kontejnerů v měsíci srpnu 2005
(podrobný přehled)

Plán čistoty města pro rok 2005
Strojové čištění komunikací v roce 2005 provede firma Remondis,

s.r.o. Česká Lípa. Prosíme občany města, aby svými vozy ve dnech
strojového zametání neparkovali na daných komunikacích.

Strojové čištění komunikací proběhne v Lysé nad Labem v těchto
dnech:

duben květen červen červenec

zametání 10. 4. 2005 8. 5. 2005 5. 6. 2005 3. 7. 2005 

města 1. plán 2. plán 1. plán 3. plán 

+ Byšičky 22. 5. 2005 19.6.2005 24. 7. 2005 

3. plán 2. plán 1. plán + Byšičky

srpen září říjen 

zametání 7. 8. 2005 25. 9. 2005 2. 10. 2005

města 2. plán 1. plán 2. plán

28. 8. 2005 23. 10. 2005 

3. plán 3. plán

l. plán: Husovo nám., nám. 
B. Hrozného, Masarykova,
Sokolská, Pivovarská, Legio-
nářská, 28. října, Zahradní,
Šafaříkova, Smetanova, 9. květ-
na, Čapkova, Čechova, Riegro-
va, Alešova, Blahoslavova, Tyr-
šova, Na Františku, Vodákova,
Raisova, Havlíčkovo nám.,
Braunova, U Braňky, Hořejší,
Husova, Palackého, Krátká,
Lidická, Na Brůdku, Kollárova,
Nová, Vrchlického, Ve Vilách

2. plán: Husovo nám., nám.
B. Hrozného, Masarykova, So-
kolská, Pivovarská, Smetanova,
9. května, Čapkova, Dvořákova,
Kpt. Jaroše, Vojanova, U Kří-
žku, Máchova, Dvorecká, Na
Mlíčníku, U Stadionu, Brigád-
nická, Růžová, Za Koncem,
Klicperova, Skupova, Na Zem-
ské stezce, Brožíkova, U Nové

hospody, Švermova (19. červ-
na), Dukelská, Olbrachtova, Ne-
rudova, B. Němcové, Fibichova,
Tylova

3. plán: Husovo nám., nám. 
B. Hrozného, Masarykova,
Sokolská, Pivovarská, Legionář-
ská, 28. října, Zahradní, Šafaří-
kova, Smetanova, 9. května,
Čapkova, Čechova, Zámecká,
Žižkova, Komenského, Ve Ská-
le, Resslova, Průběžná, Okružní,
Luční, Třebízského, Šmeralova,
Škrétova, Mánesova, Velesla-
vínova, Na Písku, Školní nám.,
Přemyslova, Okrsek.

Byšičky - čištění komunika-
cí v měsíci březnu a srpnu

Ulice Čelakovského, Křiží-
kova a JUDr. Dohalského nebu-
de nadále čištěna z důvodu ne-
efektivnosti - nezpevněný písči-
tý povrch, špatný stav vozovky.
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Třídění odpadu

Krajská soutěž „My třídíme nejlépe“
Jelikož město Lysá nad Labem je

také přihlášeno do výše uvedené
soutěže, žádáme občany o ještě větší
zapojení do třídění odpadu. 

Soutěžící obce budou pro účely
soutěže rozděleny podle počtu obyva-
tel do čtyř velikostních kategorií.
Hodnocena bude výtěžnost oddělené-
ho sběru využitelných komunálních
odpadů v kilogramech na obyvatele za
dané časové období. Uspět tedy může
i ten, kdo nejlépe třídí v jednotlivé sbí-
rané komoditě.

Hodnoceno bude 1. až 3. čtvrtletí
tohoto roku, přičemž průběžné výsled-
ky, cca 2 měsíce po ukončení každého
čtvrtletí, budou zveřejněny na webo-
vých stránkách www.stredoceské-
odpady.cz.
Upozornění:

V roce 2005 se zvýšil počet svozů
plastů ze 14 denního na svoz týdenní.
Město Lysá n. L. tím chtělo vyřešit již
nedostačující kapacitu kontejnerů.
Přesto na některých stanovištích jsou
nádoby na plast plné. Žádáme tímto

občany, aby neházeli do kontejnerů
plasty nesešlapané, nebo odpad, který
do nádob nepatří. Pokud přece jenom
je před svozem již nádoba plná, je
možné plasty vyhodit na dalším nej-
bližším stanovišti ve městě. Stanovišť
je celkem 25.

Pro vaši představu uvedeme místa:
Ve Skále, sídliště - školka, Přemys-
lova, Čechova, Jedličkovo sídliště 2x,
Sokolovská, sídliště - samoobsluha,
Průběžná, u nádraží, Sojovická,
Poděbradova, Kpt. Jaroše, Husova,

Švermova, Na Vysoké mezi 2x, By-
šičky, sběrný dvůr, Nerudova, Ko-
menského, Družstevní, Dvorce, Litol -
u nádraží.

Jelikož nám v letošním roce byly
odcizeny 2 ks kontejnerů a tím Městu
Lysá n. L. vznikly další náklady, bylo
by hezké s vaší pomocí vyhrát v soutě-
ži sadu kontejnerů na tříděný odpad
(3 ks), slouží přece nám všem.
Děkujeme za pochopení!

odbor správy majetku města
Lysá nad Labem

Vážení spoluobčané,
možná jste si již mnozí všimli, že

jsou v našem městě barevné kontejnery.
Jedná se o kontejnery na tříděný odpad,
které se od těch klasických, na směsný
odpad, poněkud liší.

Kontejnery jsou určeny pro sběr
skla, papíru a směsných plastů.

Proč třídit?
Důvodů je mnoho. Na prvním místě

jsou samozřejmě ekologické důvody.
Třídění odpadů a jejich recyklace šetří
přírodní zdroje surovin a energie.
Výroba 1 tuny papíru ze sběrného papí-
ru může ušetřit až dva vzrostlé stromy.
Třídění dokonce ukládá i zákon o odpa-
dech a nakonec poplatek za odpad se
stanovuje podle nákladů na netříděný
odpad. Čím více odpadu se vytřídí, o to
by mohlo město a následně obyvatelé
ušetřit na poplatku za odpad. Navíc
obec má v současné době uzavřenou
smlouvu se společností EKO-KOM,
která na náklady spojené s tříděním
odpadů finančně přispívá. Čím více
odpadů obec vytřídí, tím více peněz
dostane zpátky.

JAK kontejnery správně používat?
Do kontejnerů na sklo lze odkládat

veškeré obalové (sklenice, láhve)
a tabulové sklo.

V kontejnerech NESMÍ skončit sklo
s drátěným výpletem, bezpečnostní auto-
skla, zrcadla, porcelán, keramika. Pozor!
Mnozí si často pletou keramiku a porce-
lán se sklem! Sklo je průsvitné. Pokud
můžete, zbavujte láhve kovových uzávě-
rů, zjednodušíte tak jejich recyklaci.

Tam, kde jsou kontejnery na bílé
a barevné sklo, je nutné důsledně oddě-
lovat bílé a barevné sklo. Zabrání se tak
znehodnocení celého kontejneru.

Do kontejnerů na plasty patří
pouze sešlápnuté a čisté lahve od nápo-
jů, čisté fólie, plastové výrobky, kelím-
ky od potravin, prázdné obaly od kos-
metiky. V kontejnerech NESMÍ skončit
plasty znečištěné zbytky potravin, che-
mikáliemi, oleji, nebo blátem; novodu-
rové trubky, linolea a jiné výrobky
z PVC, automobilové plasty. Sešla-
páváním plastových lahví výrazně ušet-
říte místo v kontejneru. Sešlápnutých
lahví se vejde do kontejneru 3 x více
a výrazně se tak zlevní celý sběr. U lahví
nedotahujte uzávěry, uzavřené lahve se
nedají lisovat do balíků.

Do kontejnerů na PET lahve patří
pouze čisté sešlápnuté láhve od nápojů.

V kontejnerech NESMÍ skončit žádné
jiné plasty!

Do kontejnerů na papír patří novi-
ny, časopisy, letáky, sešity, papírové

obaly. karton a lepenka. V kontejnerech
NESMÍ skončit papír mastný, mokrý,
znečištěný zbytky potravin, nebo krabi-
ce od nápojů; použité pleny, obvazy,
hygienické potřeby, voskovaný papír,
kopíráky, dehtový papír. Papírové krabi-
ce před vložením do kontejneru rozklá-
dejte. Ušetříte tak místo v kontejneru. 

Prosíme dodržujte tyto pokyny při
třídění odpadů. Nežádoucí příměsi
znehodnocují vytříděnou surovinu,
která pak nemůže být recyklována
a odváží se na skládku.

Svoz tříděných odpadů v naší
městě provádí firma A.S.A., s.r.o.
Praha speciálním vozem.

Sklo se po svezení po určitou dobu
skladuje na překladišti. Po sebrání
dostatečného množství se předává firmě
AMT Příbram, která sklo na automatic-
ké lince třídí podle barev, drtí se na stře-
py a ty jsou následně používány na
výrobu nového skla.

Plasty se odvážejí k dotřídění jako
celek. Za směsi plastů se na třídící lince
vybírají PET lahve, fólie a pěnový
polystyren. PET lahve se ručně dotřídí
podle barev, slisují do balíků a pak
následně expedují do Silonu Planá nad
Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané
textilie, vlákna a pásky, případně jiným
firmám, které se zabývají vývozem
PETu do Číny. Použité fólie se vytřídí
podle materiálu a barev a znovu se zpra-
covávají na výrobu granulátu pro výro-
bu fólií. Pěnový polystyren se může při-
dávat do betonu při výrobě speciálních
tvárnic s vysokou izolační schopností.
Ostatní plasty se mohou dále třídit dle
zájmu zpracovatelů. Většinou se však
zbylá směs používá na výrobu zahradní-
ho nábytku, zámkové dlažby nebo
obrubníků. 

Třídění odpadů je v současné době
velmi populární téma. Málokdo však
dokáže s jistotou říci, jak správně odpa-
dy třídit a jak s nimi po vytřídění naklá-
dat. Důvodů je mnoho. Z průzkumů
veřejného mínění vyplývá, že informo-
vání obyvatel je velmi povrchní, dlou-
hodobé a intenzivní kampaně se prová-
dějí jen zřídka.

Co je odpad?
Odpad je jakákoliv movitá věc, která

se stává pro člověka nepotřebnou a on
cítí potřebu se jí zbavit. Existují i situa-
ce, kdy je občan povinen se věcí zbavit,
pokud ztratila svůj původní účel, nebo
vlastnosti - např. autovrak. Platné záko-
ny nařizují každému odpady třídit a pře-
dávat je pouze firmám oprávněným
k nakládání s odpady. Znamená to tedy,
že není možné hromadit na pozemku
harampádí a tvrdit, že je to materiál

potřebný ke zpevnění plotu před dotěr-
ným sousedem. Odpady vznikající
v domácnostech se nazývají domovní
odpad. Komunální odpad je pak odpad,
který vzniká na území obce, tzn.
domovní odpad od občanů a odpad
z údržby obce (odpadkové koše, uliční
smetky, hřbitovní odpad…)

V praxi se domovní odpad třídí na
čtyři skupiny
1. Objemný odpad

Objemný odpad je odpad, který se
pro svoje rozměry nebo hmotnost neve-
jde do klasické nádoby na odpad. Jedná
se především o části nábytku, podlaho-
vé krytiny, sanitární keramiku a jiné
rozměrné vybavení domácností. Jelikož
se takový odpad nevejde do standardní
nádoby na odpad, ukládá se do tzv. vel-
kokapacitních kontejnerů o objemu 5 -
32 m3. Tyto kontejnery jsou umístěny
buď ve sběrných dvorech, nebo jsou
pravidelně rozmisťovány v obci na
veřejných prostranstvích. Výhodou
sběrných dvorů je jejich pravidelná pro-
vozní doba a vyškolená obsluha, která
zabrání vzniku hromad odpadů okolo
kontejneru. Objemný odpad se zpravi-
dla dále neupravuje a ukládá se na
skládky, případně se odstraňuje ve spa-
lovnách komunálních odpadů.
2. Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je takový odpad,
který obsahuje jednu nebo více složek
nebezpečných pro lidské zdraví, pro
životní prostředí, nebo má alespoň jednu
nebezpečnou vlastnost. Proto je nezbyt-
ně nutné takovéto odpady třídit
z domovního odpadu a předávat je spe-
cializovaným firmám ve sběrných dvo-
rech, nebo při mobilních svozech nebez-
pečných odpadů. Mobilní sběry probíha-
jí zpravidla dvakrát ročně a obec by
o nich měla v dostatečném předstihu
informovat. V žádném případě není
možné odhazovat nebezpečné odpady
do popelnic. V případě, že si nejste jisti,
zda se jedná o nebezpečný odpad, může-
te najít informace na obalu výrobku
(např. výrobci barev na obalech uvádějí,
jak s obalem nakládat), nebo s předmě-
tem jednejte, jako by to nebezpečný
odpad byl. Můžete tak zabránit případ-
nému poškození zdraví, nebo kontami-
naci prostředí.

Jaké nebezpečné odpady v domác-
nostech vznikají?

Jsou to barvy, laky a lepidla obsahu-
jící těžké kovy a rozpouštědla a obaly
od těchto látek; prostředky domácí che-
mie, nebo látky na hubení škůdců či ple-
velů, minerální oleje a tuky; provozní
kapaliny z motorových vozidel, akumu-

látory a většina baterií; zářivky a jiná
zařízení s obsahem rtuti; nepoužité léky
včetně mastí, kyseliny, fotochemikálie,
vyřazená elektronika (zejména monito-
ry) a chladničky.

Nebezpečné odpady se po sběru od
občanů převezou speciálně upraveným
vozem k dalšímu nakládání. Lednice,
elektronika, zářivky, akumulátory se na
zvláštních zařízeních demontují, odstra-
ňují se z nich nebezpečné složky, které
se následně bezpečně odstraňují nebo
používají při výrobě nových výrobků.
Použité minerální oleje se dají regenero-
vat např. na oleje topné. Většina kapal-
ných nebezpečných odpadů, léky, mate-
riály znečištěné nebezpečnými odpady
se spalují ve spalovnách nebezpečných
odpadů. Takovýchto spaloven je v zemi
celá řada, jsou jimi vybaveny např.
velké nemocnice, které tak likvidují
infekční materiál. Ostatní nebezpečné
odpady, které nelze žádným z výše uve-
dených způsobů zpracovat či odstranit,
se ukládají na skládky nebezpečných
odpadů, což jsou zařízení, kde se přísně
dohlíží na bezpečné uložení odpadu. 
3. Využitelné odpady

Využitelné odpady jsou odpady,
které se dají použít k získání stejného,
nebo podobného materiálu, nebo výrob-
ku. Tradičně se mezi tyto odpady řadí
papír, sklo, plasty, kovy, nově nápojové
kartony a odpad ze zeleně (bioodpad).

Využitelné odpady se dají při dodr-
žení přesných pravidel sbírat do odděle-
ných nádob, nebo na sběrná místa, dále
upravovat, teprve poté mohou posloužit
k výrobě jiného výrobku či materiálu.
4. Směsný domovní odpad

Směsný odpad je odpad, který by
měl po vytřídění předchozích složek
skončit v popelnici.

Z pravidelně prováděných rozborů
domovního odpadu však vyplývá, že
současná průměrná česká popelnice
obsahuje až 30 % objemu plastu, až 
20 % objemu papíru, téměř 8 % skla,
velké množství bioodpadu a také nebez-
pečné odpady. Je tedy jasné, že pokud
by se odpady doopravdy důsledně třídi-
ly, nemohly by popelnice přetékat odpa-
dy a v jejich okolí by se nemohl vysky-
tovat nepořádek.
Zásady správného třídění odpadů:

Dodržujte pokyny uvedené na nádo-
bách. Pokud na nich nejsou, vyžadujte
informace od obce, případně svozové
firmy. Odkládejte odpad jen do přísluš-
ných nádob. Nikdy neodhazujte odpad
znečištěný zbytky potravin, nebo chemi-
káliemi. Zmenšujte objem odpadu.

odbor správy majetku
Lysá nad Labem
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KINO HOGO FOGO 
PROGRAM ČERVENEC

Letní kino, zámecký park,
Lysá nad Labem 

Kontakt  www.hogo.cz, tel.:
325551496, nikola@hogo.cz

K O N C E R T Y

pá. 8.7. 20:00
MONKEY BUSINESS 

čt. 21.7. 20:00
WABI DANĚK - koncert

so. 23.7. 17:00
Hogo Fogo Festival: Son de Cuba

Letní divadelní putování: soubory
Havranprkno a Padni jak padni

Ritmo Latino - koncert kubánské kapely
Comandant - film (O. Stone rozmlouvá s F.

Castrem)

K I N O

pá. 1.7. 21:30
Ray

so. 2.7. 21:30
Krev zmizelého

čt. 14.7. 21:30
Válka světů

pá. 15.-16.7. 21:30
Stopařův průvodce po galaxii

ne. 17.7. 15:00
Madagaskar

- v kině na Husově nám. 25

st. 20.7. 21:30
Tlumočnice

pá. 22.7. 21:30
Skřítek

ne. 24.7. 15:00
Peter Pan

- v kině na Husově nám. 25

st. 27.7. 21:30
Poslední tango v Paříži

čt. 28.7. 21:30
Něco jako láska

pá. 29.7. 21:30
Román pro ženy

so. 30.7. 21:30
Příběhy obyčejného šílenství

PŘIPRAVUJEME
12. 8. The Beatles Revival Band

Brouci - koncert
26. - 27. 8. Hogo Fogo Festival:

Afrika Jam - africký večer: koncerty,
film, workshop bubnování, výstava,…

Program vznikl za finanční 
podpory Středočeského kraje 

a Města Lysá n. L.

Srpnový program kina na:
www.hogo.cz

Blahopřejeme
Motto: „Život je třeba měřit více podle hloub-

ky, než podle délky, myšlením a konáním, více než
časem.“  Unamuno 

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

80 let

pan Jan Roubíček, Brožíkova 944, nar. 24.6.1925

pan Alois Všianský, Zámek 1, nar. 26.6.1925

paní Zdeňka Voborníková, Dolejší 43, nar. 3.6.1925

paní Marie Krejzová, Sídliště 1457, nar. 14.6.1925

paní Zdenka Novohradská, Sídliště 1458, nar. 15.6.1925

90 let

paní Marie Pillerová, Šmeralova 855, nar. 21.6.1915

94 let

paní Aloisie Šubrtová, Mírová 162, nar. 16.6.1911

95 let

pan Václav Stolejda, Masarykova 569, nar. 15.6.1910

Alena Frankeová, odbor kultury

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 21. 6. 2005

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Karolína Stará, narozena 21.1.2005
Dominik Šáfr, narozen 3.1.2005
Alžběta Marková, narozena 11.2.2005
Václav Švejda, narozen 27.12.2004
Lukáš Klvaň, narozen 18.2.2005
Živa Kavanová, narozena 5.2.2005
Vavřinec Kavan, narozen 28.7.2003
Adam Cáska, narozen 8.1.2005
Zdeněk Čadek, narozen 16.1.2005
David Novák, narozen 22.1.2005
Jan Malý, narozen 19.9.2004
Ondřej Poledne, narozen 15.2.2005

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

Romana Nováková, odbor kultury 

Město Lysá nad Labem, Středočeský kraj
a Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

Vás zvou na

VIII. slavnosti 
hraběte Šporka

27. srpna 2005 na zámku v Lysé nad Labem

13.30 - zahájení slavností
14.00 - hraběcí ceremoniál na nádvoří zámku
14.30 - zámecký park

- historické tržiště s řemeslníky
- Městská historická garda
- šermířská skupina Corporal
- taneční skupina Ambrosia
- dětský historický koutek
- představení divadla Minotaurus

17.00 - slavnostní troubená Svatohubertská mše na nádvoří
kláštera

19.30 - benátská noc v Byšičkách
- hudba k tanci a občerstvení
- příběh ze života hraběte Šporka
- nápoj lásky na louce čarodějnic

Dne 3. 9. 2005 (sobota) bude tradiční cyklistický výlet do
Záp, Káraného a na staré Grádo. 
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Beletrie pro dospělé
Světelný kámen - Ch. Jacq, Posled-

ní dějství v Palmýře - L. Davisová,
Závoj a džíny - M. Frouzová, Začátek
sezony - L. Howardová, Zločin na
golfu - J. Kuťák, Já chci přece žít! -
M. Arold, Staré hříchy - R. Pearson,
Mé slzy zůstaly v Iráku, Případ Máří
Magdaleny - G. Messandié, Vlk
Atlantiku - T. Robertson, Arcibáby
aneb Živote, já nechci, abys byl
vošklivej - M. Kubátová

Naučná literatura pro
dospělé

Turistický a horolezecký průvodce
západními Alpami - H. Sharp, Čaro-
dějné rituály - Sandra, Filosofie a me-
todologie vědy - B. Fajkus, Co čekat 
v radostném očekávání - H. Murkof-
fová, A. Eisenbergová, S. Hathaway-
ová, Agrese jako šance - R. Dahlke,

Odmaturuj z matematiky - RNDr. 
P. Čermák, Mgr. P. Červinková, 1001
přírodních prostředků - L. Vukovi-
cová, Vaříme nemocným rakovinou
a nejen pro ně - MUDr. Vilma Party-
ková

Beletrie pro děti
Jede, jede mašinka, To nejlepší

z večerníčků - K. Závadová, Pohádky
moudré sovy - J. Nepp, Děvčátko Mo-
mo a ukradený čas - M. Ende, Učíme
se poznávat zvířátka - naši mazlíčci,
Pampeliško, nelži! - I. Gálová

Naučná literatura pro
děti

Dětská encyklopedie zvířat, Už vím
proč..., Školní encyklopedie Co bych
měl vědět o světě kolem nás, Malá
encyklopedie magie 2 - B. Smith,
Geniální podivíni - N. Kupcová

VHS
Komedie - RRRrrrr!!!, Lemony Sni-
cket - Řada nešťastných příhod,
Dobrodružné - Lovci pokladů, Dva
bratři
Napětí - Okrsek 49, Únos

Ostatní - Dveře v podlaze, Čekání na
lásku, Ray

DVD 
RRRrrrr!!!, Lovci pokladů, Manchu-
rianský kandidát, 24 hodin, Julius
Caesar

Nové videokazety ve videopůjčovně

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

25. 6. - 21. 8. Výstava v Muzeu B.Hrozného
Antonín Spyrz - obrazy na skle
Pavel Kufa - dřevořezby

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

8. 7. MONKEY BUSINESS
Koncert v letním kině

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

21. 7. WABI DANĚK
Koncert v letním kině

23. 7. Kubánský festival 
Letní kino v zámeckém parku

6. 8. Romský festival
Letní kino v zámeckém parku

12. 8. The Beatles Revival Band - Brouci
Koncert v letním kině

27. 8. Slavnosti hraběte Šporka
Zámecký park

27. 8. Africký karneval
Letní kino v zámeckém parku

3.9. Šporkovský cyklovýlet

3.9. Běh zámeckou zahradou

Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsahu Listů.

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

Bon Repos za Thun-Hohensteinů - IV. část
Do historie Bon Repos se vepsa-

li po arcibiskupu Příchovském
Thun-Hohensteinové, kteří vlastnili
zámek v letech 1816 - 1885.
Jedinou větší stavební aktivitou
tohoto rodu vedle celé řady základ-
ních stavebních oprav byla výstav-
ba solitérní osmiboké kaple v před-
ní části areálu. 

Z historických zpráv se dozvídá-
me, že vrchnost opravila letohrádek
a zřídila park. Dále je zaznamená-
no, že Thunové zde povolovali
taneční zábavy také venkovskému
lidu a všeobecně bylo toto místo
hojně navštěvováno. Z budov jsou
v písemných pramenech uváděny
v této době hraběcí letohrádek
s kaplí sv. Jeronýma, stará obytná
budova, budova sálu a kolotoče, byt
klíčníka a lesníka.

V rodině Thunů působil v letech
1844 - 47 jako domácí učitel hudby
skladatel Bedřich Smetana. Byl
ubytován v rohovém pokoji budovy
vedle starého zámku a v téže budo-
vě bydleli i jeho svěřenci z rodiny
Thunů. Napsal zde osm preludií pro
klavír a dvě ruce, šest preludií pro
varhany. Po něm místo učitele
hudby zastávala jeho pozdější man-
želka Kateřina Kolářová. 

Po Thun-Hohensteinech přešel

zámek do vlastnictví nejprve C.
k. priv. banky pro země rakouské ve
Vídni a Hospodářské úvěrní banky
v Praze a po pěti letech v roce 1890
na rakouskou Länderbank.V držení
této banky byl Bon Repos až do
roku 1905, která zámek pronajíma-
la. V roce 1891 za
vlastnictví vídeň-
ské banky se
u zámečku konal
první tenisový tur-
naj na území Čech.
Pořadatel turnaje
byl zřejmě tehdejší
nájemce zámku.

V roce 1905
koupil benátecké
a lyské panství
kníže Rudolf
Ferdinand Kinský
a na Ptačí hůrce
zřídil lesní úřad. Přistoupilo se
k rozsáhlejší opravě objektů, které
přerušila I. světová válka, po jejímž
skončení se v opravách již nepokra-
čovalo. Pozemkové vlastnictví
Kinských bylo po válce ohroženo
první pozemkovou reformou, což
přivedlo vrchnost do složité hospo-
dářské situace.

Po pozemkové reformě v roce
1934 Bon Repos získal spolu s dal-

šími 73 ha lesa odborový přednosta
ministra zemědělství Ing. Václav
Špitálský, po jehož smrti v roce
1938 majetek přešel na dcery.
Ing. Špitálský započal rozsáhlou
a zásadní obnovu areálu, který byl
tehdy v dosti špatném a nevyhovu-

jícím stavu. Byla
provedena komplet-
ní stavební obnova,
ale také restaurová-
ní nástěnných
maleb (mnohých
v současnosti
zaniklých, nebo
překrytých). K této
úctyhodné aktivitě
Ing. Špitálského
však nebyla šťastná
volba malíře
A. Häuslera. Na
průměrnost jeho

prací poukazuje celá řada skuteč-
ností (nástěnné malby v interiéru
osmiboké kaple z roku 1932)
a oprávněná dobová kritika. V píse-
mných materiálech té doby se
uvádí, že malíř A. Häusler „…při-
dal ke starým malbám také několik
nových, které představují majitele
Špitálského, stavitele Švece
z Německého Brodu a 3 majitelovy
dcery v rozhovoru o opravě zámku.

Kromě těchto maleb je na stěnách
namalováno několik karikatur,
pravděpodobně samotného malíře
a několika dam“. Häusler i přes
četné odborné výtky však přispěl
k záchraně nástěnných maleb Bon
Reposu.

Z těchto let pochází také hodnot-
ná novostavba chodby při dvorním
průčelí východního křídla. V areálu
tehdy vznikl pomník B. Smetany
a byl zřízen Smetanův pokoj. 

V roce 1941 zámek pod nátla-
kem koupila Německá říše. Bon
Repos se stal součástí německého
vojenského tábora Milovice. Do
areálu Bon Repos byla přemístěna
socha Marie Magdaleny a kamenný
kříž. Park zůstal ponechán se všemi
starými stromy a křovinami. 

V letech 1942 - 1945 zde sídlil
německý vojenský velitel. Po skon-
čení války se dědičky Ing. Špitál-
ského do zámku nevrátily a zámek
přešel do národní správy.

O poválečné historii zámku Bon
Repos a současné rekonstrukci
bude pojednáno v navazujícím
článku. 

Šárka Koukalová,
Národní památkový ústav,

územní odborné pracoviště
středních Čech v Praze
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Naleznete jich tu celkem devět,
všechny na stropní klenbě. Jsou zde
od konce května letošního roku, kdy
nahradily výtvarně nezdařilé a refor-
movanému duchu vzdálené ztvárně-
ní nejrůznějších typů křížů. Autor-
kou maleb je Nikola Strašilová
z Brandýsa nad Labem. Osm jejích
děl vyrůstá z biblických motivů,
deváté je variací na historické téma.
Biblický cyklus je umístěn na
bocích neckové klenby, historizující
obraz se nachází na klenebním
zrcadle. Biblická řada je rovnoměr-
ně rozdělena mezi Starý a Nový
zákon. Všech devět maleb je na
bílém stropě a rámují je vavřínové
věnce symbolizující vítězství. Blan-
kytně modré pozadí vnitřku věnců
chce vědomě evokovat pohled do
nebe.

Starozákonní řada je umístěná na
severním boku kostela. Viditelně
začíná výjevem předání Desatera.
Nad dvěma kamennými deskami
s červenými římskými číslicemi se
z oblaku vysunují tři trouby. V obla-
ku totiž přichází na horu Sinaj, kde
bylo Desatero Mojžíšovi předáno,
Hospodin a hlas trouby člověka na
toto dění mezi nebem a zemí upo-
zorňuje. Skrytě však starozákonní
řada začíná už dříve. Děje se tak
obrazem vinného hroznu. Ten, jako
ovoce demonstrující úrodnost Země
zaslíbené, symbolizuje ráj. Obraz
vinného hroznu je skryt na západní
klenbě, za varhanami. Kdo jej chce
spatřit, musí učinit alespoň pár
kroků po schodech vedoucích na
kruchtu. To je teologicky velice
nosné: Nahlédnout do ráje, skuteč-
nosti nové kvality, musí stát trochu
námahy! Třetí luneta se starozákon-

ním motivem je inspirována příbě-
hem z knihy Numeri. Mojžíš v něm
v situaci ohrožení Izraele jedovatý-
mi hady připevní na žerď bronzové-
ho hada. Kdo z uštknutých na něj
pohlédne, nezemře. Evangelista Jan
na tomuto zachraňujícím hadovi
ilustruje zachraňující funkci Krista.
Tuto janovskou aplikaci naznačuje
decentní příčka na vrcholu žerdi,
která z ní vlastně činí kříž a tři trni-
té větve ve spodní části obrazu.
Poslednímu starozákonnímu symbo-
lu dominuje mesiášská Davidova
koruna se třemi hroty a třemi perla-
mi. Rudá odkazuje ke Kristu, modrá
ke Stvořiteli a bílá k Duchu svaté-
mu. Davidova loutna situovaná za
korunu se rozplývá v nebi a nazna-
čuje, že pokoj, který zaslíbený
Mesiáš přináší, má nebeský původ.

Novozákonní řada, umístěná na
jižním boku kostela, začíná obrazem
jeslí. Nad nimi září hvězda a kuže-

lem svých paprsků míří na místo,
kde leží starozákonními proroky
předpověděný Mesiáš. Celou spodní
polovinu další lunety zaujímá roz-
bouřené moře. Na jeho vlnách se
zmítá loď. Má skasané plachty
a oblohu nad stěžněm protíná blesk.
Vzdor běsnícím živlům se loď nepo-
tápí, ale pluje. Tento výjev je inspi-
rován evangelijními příběhy, v nichž
Ježíš vítězí nad bouří a zachraňuje
z ní své učedníky. Ústředním moti-
vem třetí malby je kříž s tabulkou,
na níž jsou písmena INRI (latinská
zkratka: Ježíš Nazaretský král

Židovský). Písmena jsou provedena
stejnou červenou jako čísla na des-
kách Desatera. Kříž je svou horní
polovinou zakotven do věnce vítězů.
Jím je pohlcována i trnová koruna.

Zcela jednoznačným odkazem ke
vzkříšení je pak duha, vypůjčená ze
starozákonní zprávy o potopě, která
obraz protíná téměř v celém jeho
průměru. Ztvárnění kříže v oblouku

klenby vytváří zajímavý efekt, kdy
pata kříže míří v kterémkoli místě
chrámu na toho, kdo se na něj dívá.
Poslední luneta s novozákonním
motivem je umístěna na východní
straně klenby, v místě nad kazatel-
nou. Holubice, dotýkající se roze-
pjatými křídly vavřínového věnce,
odkazuje k evangelijnímu příběhu
o Ježíšově křtu, v němž symbolizuje
Ducha svatého. Pod holubicí žhne
dvanáct do prstence seskupených
plaménků. Ty upomínají na událost
seslání Ducha svatého, zaznamena-
né ve Skutcích apoštolských.

Davidova zlatá a Ježíšova trnová
koruna dává vzniknout „koruně
svědků“, lidí hořících pro Mesiáše,
jehož oběť otevírá před člověkem
ráj. Poslední novozákonní obraz tak
odkazuje k tomu prvnímu starozá-
konnímu - a cyklus se uzavírá.

Devátá luneta vybočuje z biblic-
kého cyklu už svým umístěním.
Jako jediná se nachází na klenebním
zrcadle, a to přímo nad stolem Páně.
Tématicky zpracovává logo
Evangelické církve. Kalich a Bible,
které je tvoří, ale nejsou jeho běžnou
stylizací. Logo zobrazuje kalich,
z něhož se ve sboru už přes dvě sta-
letí vysluhuje večeře Páně. Na jeho
okraji je zachycena i část do něj
vyryté latinské dedikace: Helv.
Conf. in Bohemia dedicavit
MDCCLXXXIX. (Reformované
církvi v Čechách darováno 1789).
Modelem pro ztvárnění Bible se
zase stal okovaný „Špalíček“ z roku
1722. Ten tajní lyští evangelíci
uchovali z doby temna až do vydání
tolerančního patentu. Nyní se
nachází ve sborovém archívu.
Písmena A(lfa) a O(mega) na otev-
řených stranách Bible jsou provede-
ny týmž renesančním švabachem,
kterým je „Špalíček“ vytištěn. Čer-
veň tato písmena opticky spojuje
s číslicemi Desatera i s nápisem
INRI. Tato dvě písmena vyjadřující
Boží univerzalitu a soudcovskou
pravomoc, současně spojují soudo-
bý výtvarný projev se zachovanými

architektonickými prvky původního
prostoru. Stejným typem písma jsou
totiž napsány i biblické verše z roku
1789 objevené letos při malování
kostela na jeho zdech.

Emanuel Vejnar

Nové malby v Evangelickém kostele v Lysé nad Labem

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

Během měsíce července a srpna bude mateřské centrum otevřeno pouze 
ve středu 9-13 hod. Pravidelné programy o prázdninách neprobíhají.

V herně je k dispozici přebalovací pult a kolébka pro nejmenší, velké
množství hraček, kuličkový bazén se skluzavkou, perníková chaloupka,
mnoho výtvarného materiálu, odrážedla, kočárky, dětská kuchyňka, na

požádání i trampolína aj.
Lze zde zakoupit i občerstvení pro děti i dospělé. Maminkám je k dispozici 

mikrovlnná trouba na ohřev vlastního jídla.
K zapůjčení je zde velké množství knih týkajících se výchovy dětí 

z nakladatelství PORTÁL. 
Vstupné dospělí 20,-Kč, děti zdarma.

V MC lze získat informace a přihlášku na plavání dětí od 6 měsíců do 4 let,
pořádané v bazénu v Čelákovicích. Cena kurzu 2400,- Kč za 10 lekcí.

Přihlášky a zálohu 200,- Kč, vybíráme v MC nejpozději do úterý 13. září
2005.

PŘEDPORODNÍ KURZY + CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
s porodní asistentkou Helenou Šafaříkovou by měly probíhat od středy 
20. července až do konce prázdnin. Kurz je vždy ve středu od 14 do 15

hod., vstupné 40,- Kč. S sebou podložku a přezuvky. 
Raději si během středečního dopoledne zavolejte do MC (tel. 728 656 530)

a ověřte si, zda se ten den bude opravdu cvičit.

PŘEJEME VESELÉ PRÁZDNINY!
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Polabský knižní veletrh 2005
druhý ročník výstavy pro všechny milovníky krásných knih a literatury

Výstaviště Lysá nad Labem:
8. - 11. září 2005
Informace k výstavě:
Profil výstavy:
● produkce nakladatelství

a vydavatelství
● nabídka knihkupectví a anti-

kvariátů
● činnost knihoven
● tvorba ilustrátorů
● představení literárních klubů,

společností a kaváren
● prezentace odborného škol-

ství
● nabídka tiskáren, knihařů
● udílení literárních cen
● autorská čtení, autogramiády,

křty nových knih

Literární ceny
Polabského 
knižního veletrhu
Cena Klubu čtenářů
Bohumila Hrabala 

Klub čtenářů Bohumila Hrabala
udělí již podruhé Cenu za nejlepší
nakladatelský počin při vydání díla
Bohumila Hrabala či za jeho popula-
rizaci. 

Do soutěže mohou nakladatelé při-
hlásit knihu - dílo Bohumila Hrabala -
která byla vydána v posledním roce.
Samostatnou kategorií jsou autorské
knihy věnované životu a dílu Bohu-
mila Hrabala.

Porota jmenovaná Klubem čtenářů
B. H. přihlášené knihy posoudí a udělí
Cenu Klubu čtenářů Bohumila Hraba-
la za nejlepší nakladatelský počin
a dvě čestná uznání.

Cena Města Lysá nad
Labem

Město Lysá nad Labem udělí již
podruhé Cenu za nakladatelský počin
v oblasti historicko - vědní a historic-
ko - popularizační literatury.

Do soutěže mohou nakladatelé při-
hlásit knihu na dané téma, která byla
vydána v posledních dvou letech. 

Porota jmenovaná Městem Lysá
nad Labem přihlášené knihy posoudí
a udělí Cenu Města Lysá nad Labem
za nakladatelský počin v oblasti histo-
ricko - vědní a historicko - populari-
zační literatury.

Cena knihovníků
Městská knihovna Lysá nad Labem

udělí Cenu knihovníků za nakladatel-
ský počin v oblasti literatury pro děti
a mládež.

Do soutěže mohou nakladatelé při-
hlásit knihu na dané téma, která byla
vydána v posledních dvou letech. 

Porota jmenovaná z řad knihovníků
přihlášené knihy posoudí a udělí Cenu
knihovníků za nakladatelský počin
v oblasti literatury pro děti a mládež.

Cena Výstaviště Lysá
nad Labem

Výstaviště Lysá nad Labem, spol.
s r. o., udělí Cenu za nakladatelský
počin v oblasti literatury pro hobby.

Do soutěže mohou nakladatelé při-
hlásit knihu na dané téma, která byla
vydána v posledních dvou letech. 

Porota jmenovaná společností
Výstaviště Lysá nad Labem přihlášené
knihy posoudí a udělí Cenu Výstaviště
Lysá nad Labem za nakladatelský
počin v oblasti literatury pro hobby. 

Přihlášky do všech čtyř soutěží
k udílení literárních cen je možné si
vyžádat u pořadatele Polabského kniž-
ního veletrhu: Výstaviště Lysá nad
Labem, spol. s r. o., Masarykova 1727,
289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 552
051, e-mail vll@vll.cz, nebo stáhnout
z webových stránek www.vll.cz.

S přihláškou zašle nakladatel jeden
výtisk (každé) soutěžní knihy na adre-
su výstaviště. Uzávěrka přihlášek je
10. srpna 2005.

Všechny soutěžní knihy budou při
veletrhu vystaveny ve speciální expozi-
ci udělovaných cen.

Ceny budou uděleny v pátek 8. září
2005 v 10.45 hodin přímo na veletrhu
v rámci Dne nakladatelů a knihovníků.

Příležitost pro autory 
Veřejné čtení literárních  prací ama-
térských básníků a spisovatelů -
pátek 9. září 2005 od 14.30 do 16.45
hodin, v sobotu 10. září a v neděli
11. září vždy od 12.30 do 16.45
hodin (ve spolupráci s Literárním
klubem Polabí).

U příležitosti Dne knihovníků
a nakladatelů na Polabském knižním
veletrhu v pátek 9. září se uskuteční
veřejné čtení literárních prací amatér-
ských básníků a spisovatelů -
Příležitost pro autory. Cílem je umož-
nit autorům veřejnou prezentaci
a představit je laické i odborné veřej-
nosti.

Do této akce se může zapojit každý
autor se čtením své literární práce -
básně, novely, povídky, úryvku z roz-
sáhlejšího díla, maximálně však
v délce osmi minut.

Přihlášku, kterou je nutno zaslat
nejpozději do 15. srpna na adresu
pořadatele veletrhu, je možné si stáh-
nout z internetu: www.vll.cz (Polabský

knižní veletrh/ Příležitost/přihláška),
nebo o ni požádat telefonicky na čísle
325 552 051 (Jan Řehounek). 

Vzhledem k omezenému časovému
rozsahu akce budou uspokojeny při-
hlášky tak, jak budou docházet, až do
naplnění časové kapacity každého dne
(25 autorů). 

Výstaviště Lysá nad Labem
ve spolupráci s Městskou kniho-
vnou Lysá nad Labem vyhlašuje
u příležitosti druhého ročníku
Polabského knižního veletrhu
pro rok 2005 nesoutěžní výtvar-
nou akci
Namaluj svoji nejmilejší
pohádku!

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

Akce je nesoutěžní, jejím cílem je
vytvořit co nejdelší „nekonečné“ lepo-
relo z prací dětských i dospělých, ama-
térských i profesionálních ilustrátorů,
které se stane základním motivem dru-
hého Polabského knižního veletrhu.

Zúčastnit se může každý autor,
který namaluje na šířku na kreslicí
čtvrtku formátu A4 (podlepenou dru-
hou čtvrtkou - posunutou o 4 cm
doprava, aby se vytvořila chlopeň pro
slepování a bylo dosaženo dostatečně
tuhého listu pro leporelo) motiv z něja-
ké pohádky. Jeden autor se může
zúčastnit maximálně třemi pracemi.
Použít lze libovolnou výtvarnou tech-
niku. Formát výkresů A4 byl zvolen
pro usnadnění zasílání poštou.

Každý autor napíše na zadní stra-
nu své jméno, věk, adresu a název
ztvárněné pohádky. Pořadatel tyto
údaje počítačově zpracuje na jednot-
né štítky, které pro identifikaci autora
a díla nalepí do pravého dolního rohu
obrázku.

Za stejných podmínek se mohou
zúčastnit hromadně školy s tím, že
výkresy samy slepí do jednostranného
leporela. Škola, která pošle nejdelší
leporelo, obdrží odměnu.

Soutěž je vyhlášena v lednu 2005,
uzávěrka je vzhledem k termínu veletr-
hu těsně po prázdninách stanovena na
25. června 2005.

Všechny výtvarné práce budou slepe-
ny do „nekonečného“ leporela, které
bude probíhat celým prostorem
Polabského knižního veletrhu.

Leporelo bude po skončení veletrhu
nabídnuto k vystavení i dalším pořada-
telům, kteří projeví zájem.

Svoje práce posílejte nebo doručte
nejpozději do 25. června 2005 na adre-
su: Výstaviště Lysá nad Labem, spol.
s r. o., Masarykova 1727, 289 22
Lysá nad Labem, nebo na adresu:

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

Polabský knižní veletrh
2005

V září 2004 se na Výstavišti v Lysé
nad Labem uskutečnil první ročník
Polabského knižního veletrhu.
Zúčastnily se ho čtyři desítky vystavo-
vatelů a u návštěvníků, odborné veřej-
nosti i sdělovacích prostředků se těšil
velkému zájmu.

Vedení Výstaviště Lysá nad Labem,
spol. s r. o., má zájem na pokračování
a výrazném rozšíření této zdařilé akce.
Dovolujeme si tedy obrátit se na Vás
s pozváním k účasti. Snažili jsme se
vytvořit pro Vás takové podmínky, aby
se mohl zúčastnit a důstojně prezento-
vat i ten nejmenší nakladatel, knihku-
pec, distributor, případně ilustrátor či
instituce zabývající se knižní kulturou,
ale i velká nakladatelství, jimž záleží
na reprezentativní úrovni.

Samostatným vystavovatelům nabí-
zíme buď vybavený stánek v základní
velikosti 2 x 1,5 metru se základním
vybavením, případně stánek či expozi-
ci podle vlastního přání vystavovatele.
Vystavovatel si rovněž může prona-
jmout volnou plochu k výstavbě vlast-
ního stánku (nejméně však 6 m2).

Malým nakladatelům, kteří se
například z personálních důvodů
nemohou veletrhu fyzicky zúčastnit,
případně vydávají v roce jeden či dva
tituly, nabízíme účast ve společné pro-
dejní expozici, a to za finančně mimo-
řádně přijatelných podmínek. Od
výstaviště si v této expozici nakladatel
pronajme knižní poličky. Vlastní pro-
dej (maximálně pěti titulů) zajistí
Městská knihovna v Nymburce na
základě smlouvy mezi ní a nakladatel-
stvím s tím, že za uskutečněný prodej
zaplatí vystavovatel 20% z prodejní
ceny.

Součástí Polabského knižního vele-
trhu je neoddělitelně i doprovodný
program. Bude se odehrávat nejen
v prostorách výstaviště, ale i na něko-
lika místech ve městě Lysá nad
Labem: křty, besedy, autorská čtení,
autogramiády, výstavy knižních ilus-
trací, výstavy o historii knižní kultury,
soutěže pro děti.

Budou rovněž uděleny literární
ceny (viz str. 4). Formuláře přihlášek
do soutěží literárních cen si nakladate-
lé mohou stáhnout z webových stránek
www.vll.cz, nebo si o ně zavolat na
č. t. 325 552 051.

Rovněž uvítáme zájem o vystavo-
vání knižních ilustrací, autorská čtení
a další aktivity. Na ně poskytneme pro-
stor bezplatně a zařadíme je do oficiál-
ního doprovodného programu.

J. Řehounek
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Výstaviště Lysá nad Labem vyhlašuje u příležitosti druhého 
ročníku Polabského knižního veletrhu pro rok 2005

literární soutěž pro děti i dospělé na téma

Moje nejoblíbenější knížka 
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve dvou věkových kategoriích:

6 - 10 let a 10 - 15 let a dospělí nad 15 let.
Soutěžní práce mohou být napsané čitelně rukou v maximálním roz-

sahu dvou stran A4 nebo na počítači (psacím stroji) v maximálním roz-
sahu jedné strany A4. 

Úkolem soutěžících je v textu vystihnout neopakovatelnost či výji-
mečnost knížky, kterou představují, případně vylíčit důvody, proč právě
tato knížka se stala jejich nejoblíbenější.

V každé kategorii budou k vyhodnocení a odměnění věcnými cenami
a diplomy vybrány tři nejlepší práce. Jejich autoři budou pozváni na
slavnostní vyhodnocení a předání cen, při němž budou jejich texty před-
staveny na veřejném čtení.

Uzávěrka příjmu soutěžních prací je vzhledem ke konání veletrhu
v termínu bezprostředně po prázdninách stanovena na 25. červen 2005.
Soutěžní práce posílejte na adresu Výstaviště Lysá nad Labem, spol. 
s r. o., Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, případně na mailovou
adresu vll@vll.cz.

Polabský knižní veletrh, druhý ročník
Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., Masarykova 1727,

289 02 Lysá nad Labem 
manažer veletrhu Jan Řehounek

tel.: 325 552 051, fax: 325 552 050, e-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz

Poděkování litolské škole

PODĚKOVÁNÍ
Jsem cizinec a již dvanáctým rokem bydlím s rodinou v Lysé nad Labem. Na

úřadech jsem vyřizoval běžné záležitosti jako je pas pro dceru, placení odvozu
odpadků a pod.

Při podávání žádosti o stavební povolení a při jeho vyřizování setkal jsem se s
velmi pěkným a vstřícným přístupem úředníků MěÚ v Lysé nad Labem. Zvláště
děkuji referentkám ze stavebního úřadu a odboru správy majetku.

Goran Košič, Lysá nad Labem

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

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

ANGLIČTINA - NĚMČINA - RUŠTINA -
ČEŠTINA - FRANCOUZŠTINA -

ŠPANĚLŠTINA - ITALŠTINA - KONVERZACE
z NJ z AJ s rodilým mluvčím

jazykové kurzy * překladatelsko - tlumočnický servis

Nabízíme:

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

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

Začátek výuky: v týdnu od 5. září 2005!

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

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

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

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

Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

Přihlášky k vyzvednutí v prodejně prádla proti poliklinice nebo
přímo u kontaktních osob.

Termín uzávěrky 5. 9. 2005!

Rádi bychom na tomto místě podě-
kovali panu řediteli, celému pedago-
gickému sboru a všem ostatním pra-
covníkům litolské základní školy T. G.
Masaryka za jejich práci.

Všichni výše zmiňovaní se po dobu
pěti let věnovali našim dětem, které
nyní přecházejí do jiných škol, nejen
zcela profesionálně, což by mělo být
samozřejmostí v každé škole, ale
navíc také s opravdovým zájmem
o naše děti a s plným a trvalým nasa-
zením a obětavostí i v čase mimo svou
„pracovní“ dobu.

Po celých pět let měly naše děti
díky tomuto přístupu možnost se nejen
něco naučit dle osnov, ale získat

i mnoho informací, návyků a doved-
ností navíc. Prožily také spoustu krás-
ných chvil na výletech, školách v pří-
rodě, kulturních a sportovních akcích.
Kulturní zážitky jsme s našimi rato-
lestmi prožívali často i my rodiče
a upřímně řečeno si vzpomínky na ně
poneseme celým dalším životem.

Víme, že to pro pracovníky školy
nebylo vždy jednoduché, o to víc si
toho ceníme.

Naše děti jsou dobře připraveny do
dalšího života.

Děkujeme!

Rodiče žákyň a žáků dnes již
bývalé páté třídy ZŠ TGM Litol

Vážení čtenáři, oznamujeme Vám, že ve dnech
od 25. července do 7. srpna 2005

bude v knihovně z důvodu dovolené
ZAVŘENO.

Přejeme Vám krásné prožití prázdnin a dovolených s knihou!

Ve dnech od 15. do 17. 6. proběh-
lo v Městské knihovně Lysá n. L.
pasování prvňáčků na rytíře řádu Čte-
nářů. Královna Abecedka I. společně
s dvorní dámou a šášou pasovali pět
tříd prvňáčků, celkem okolo 95 dětí.
Děti předvedly své čtenářské umění,
královna přečetla pasovací formuli
a už nic nebránilo tomu, aby byly prv-
ňáčci pasováni mečem na rytíře.
Každý rytíř obdržel záložku do kníž-
ky s klíčkem, který pomyslně otevírá
všechny knížky. Královna také podě-
kovala třídním učitelkám prvních tříd
za jejich trpělivou práci a za to, že

naučily děti číst. Děti si také odnesly
přihlášky do knihovny a mnohé z nich
tak využijí možnost procvičovat své
čtenářské schopnosti. Děti mají půj-
čování knih a časopisů zdarma. 

Celou akci jsme zdokumentovali
na videu i na fotografiích. Rodiče,
kteří mají zájem, si mohou prohléd-
nout fotografie buď na webových
stránkách knihovny (www.knihovna-
lysa.cz), nebo přímo v knihovně, kde
je k dispozici i videokazeta se zázna-
mem akce. Jménem knihovny děkuje-
me také Městu Lysá n. L. za finanční
podporu této akce. 

V měsíci červnu v Městské knihov-
ně Lysá n. L. proběhly tyto akce:
Beseda s PaedDr. M. Kořínkovou na
téma Toulky českou minulostí ( pokra-
čujeme po prázdninách), páteční kurzy
na práci s počítačem- přednáší

R. Mlázovská, Pasování prvňáčků na
čtenáře, Kurz malování na hedvábí -
pod vedením M. Baštecké, besedy pro
žáky a studenty lyských škol, předsta-
vení Lotrando a Zubejda - vystoupili
žáci ZŠ Litol. 

Akce v červnu

Městská knihovna v Lysé nad Labem děkuje za darované knihy:
panu A. Caldovi, paní M. Novákové, Petře Růžičkové, Manželům
Daňkovým a D. Molitorisové
Zároveň prosíme o tyto knihy pro knihovnu: Bubetka a Smítko,
Stařec a moře, leporela pro děti, Z oříšku královny Mab, Utrpení mladého
Werthera, Podivný případ doktora Jeckylla a pana Hyda, My děti ze stani-
ce ZOO. 
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Poznatky z výstavy „Z motivů našeho města“

V sobotu dne 4. června t.r. byla
slavnostně zahájena výstava
s názvem „Z motivů našeho
města“, na které jsou umístěny
dřevořezby pana Bernarda
Knápka a vyšívané obrazy pana
Petra Gregora. Oba jsou rodáky
a trvale žijí v Lysé nad Labem.

Pan Knápek nevystavuje v Lysé
nad Labem, v prostorách velice
pěkně rekonstruovaného bývalého
augustiniánského kláštera, nyní
Státního okresního archivu Nym-
burk se sídlem v Lysé n. L., své
dřevořezby poprvé. Vystavoval
zde již před 5 ti lety, a to s velkým
úspěchem.

Svoji premiéru, a nejen lyskou,
však prožíval p. ing. Petr Gregor,
vystavující vyšívané obrazy,
zobrazující zejména motivy
z města Lysé n. L. a jeho okolí. Za
zhlédnutí jistě stojí také motivy
„Madona s dítětem“, které již
v roce 2001 věnoval římskokato-
lické farnosti v Nymburce a na
výstavu mu byl obraz zapůjčen.
Nebo „Mona Lisa“, ve zcela
netradičním barevném provedení.

Na rozdíl od p. Knápka, který
řezbaří již více než 40 let, pan
Gregor se vyšíváním zabývá při-
bližně 6 let. 

Vernisáže se zúčastnilo téměř
150 návštěvníků z více jak 300
pozvaných, což při nepřízni poča-
sí a vezmeme-li v úvahu, že se
slavnostního zahájení zúčastnili
i starší občané města i odjinud
a museli vyšlapat poměrně pěkný
vršek, bylo určitě ihned po zaháje-
ní velkým úspěchem vystavovate-
lů i obou autorů. Zájem byl znač-
ný a bylo se také na co dívat.

Jak řekl při zahájení výstavy
p. Jan Řehounek: „Když se podí-
váte na dřevořezby pana Knápka,
chtě nechtě se ponoříte do úplně
jiného světa. Světa skvostného
uměleckého řemesla s neopakova-
telnou vůní...“. Neskrýval nadše-
ní, když poprvé vstoupil do domu,

kde u rodičů bydlí pan Gregor. Ve
svém úvodním projevu při prezen-
taci obou autorů také řekl:
„Přiznám se, že když jsem vcházel
do jeho rodného domu, ještě jsem
trochu pochyboval. Ale po zhléd-
nutí jeho prací, které od jednodu-
chých obrázků podle předlohy,
vyšitých nejprve jen křížkovým
stehem, dovedl k úplné dokona-
losti, se mu hluboce ukláním...“.

Z hlediska významnosti pozva-
ných hostů je třeba jmenovat
účast: vedoucí konzulárního oddě-
lení Polské republiky v ČR

p. Anny Olszewské, místostarost-
ky a tajemníka MěÚ v Lysé n. L.
p. Marcely Chloupkové a p. ing.
Dvořáka, vedoucí muzea B. Hroz-
ného p. Ondřeje Rašína. Z umě-
leckých kruhů pak malíře Polabí
p. Josefa Zapadla z Poděbrad,
který měl v červnu výstavu na
poděbradské kolonádě; z výtvar-
nic pak p. Ivanu Misákovou,
Blanku Novotnou, RNDr. Grocho-
lovou, která je současně také jed-
natelkou Spolku rodáků a přátel
města Lysé n. L. Nelze opome-
nout lidovou perníkářku s profesi-
onální úrovní p. Jindřišku Dvořá-
kovou a rytce Soňu a Jiřího
Rückerovi... Pokud jsme na něko-
ho zapomněli, tak jen z toho důvo-
du, že při tak velké účasti ani
nešlo všechny vysledovat, a proto

se tímto také omlouváme.
K dokreslení příznivé atmosféry
přispělo i vystoupení žáků ZUŠ F.
A. Šporka Lysá nad Labem pod
vedením pana Víta Andršta, kteří
zahráli 4 skladby na flétnu
v barokním stylu.

Zápisy v kronice výstavy, poří-
zené při zahájení byly vesměs
velice pozitivní, jak k její organi-
zaci, uspořádání, tak zejména
k vystavovaným dílům. Bylo
možné spatřit skutečně mnohé:
pokochat se ladnými křivkami
ženských tvarů, bohatými reliéfy

rámů, tvary mnoha květin či výje-
vy ze známých lyských zákoutí.
Bylo možno také spatřit precizně
zpracované poměrně složité plas-
tiky portrétů, zátiší a starobylé
nostalgie. Nelze také nevzpome-
nout řezbu lyského zámku, kon-
krétně jeho průčelí. Vrcholem
práce pana Knápka je jistě soubor
barokních zámeckých soch zná-
zorňující alegorie měsíců. Ten
není doposud dokončen. Autor na
nich ale pracuje a lze se jen těšit,
že pod jeho dláty se ještě zrodí
řada plastik a jiných výtvorů.

Je zcela patrné, že pan Gregor
z pohledu vidění dnešního světa,
má na muže naprosto netypického
koníčka. Zdá se až neuvěřitelné,
že lze kombinacemi různých
stehů, vlastními, pravděpodobně

neopakovatelnými technologický-
mi postupy, které stále zdokonalu-
je, vytvořit plastický dekor, úžas-
nou kombinaci barevných bavl-
nek, jež vtiskuje obrazům neopa-
kovatelnou atmosféru. Sám autor
prohlašuje, že by ani on již nebyl
schopen provézt kopii svého díla
pro jeho neopakovatelnost. Je
zcela zvláštní, že pan Gregor,
který nemá žádné umělecké vzdě-
lání, a je tedy, jak sám tvrdí,
naprostým amatére - samoukem,
zvládá perspektivu, plastičnost vč.
stínování, což mu umožňuje, i bez
rozsáhlé výtvarné průpravy, zpra-
covat i složité náměty. Co však
musí mít určitě, je až nekonečná
trpělivost a neústupnost před pro-
blémy. Nebude se snad na mne
zlobit, že při jeho věku má prav-
děpodobně i velice dobrý zrak,
pokud jde o krátkou vzdálenost.
Jak sám prohlásil, námětů má
ještě velice mnoho. Co však ještě
stihne vyšít, si netroufá říci.

Nelze opomenout, že největší
zásluhu na úspěšném zahájení
výstavy, i při velice účinné spolu-
práci obou autorů, má vedení
archivu, jmenovitě paní ředitelka
ing. Blanka Řeháková, která
musela se svým kolektivem
zabezpečit přípravu akce vč. její
propagace. Proto vedení archivu
patří velký dík. Vzhledem k tomu,
že jde o státní organizaci, nelze
opomenout ani důležitost vynalo-
žení určitých finančních prostřed-
ků na takovouto akci z veřejných
státních fondů.

Závěrem lze konstatovat, že
v současné rozporuplné a rozhá-
dané době, plné společenských
zvratů a značné nervozity, byla
návštěva takovéto výstavy balzá-
mem na duši, a proto patří dík
všem. V rámci této akce bylo
umožněno také přispět na dobro-
činné věci. Kromě jiného i na
rekonstrukci zámeckých barok-
ních soch a celé zahrady.

Lenka Hodková
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Slavné slavnosti...

Kamže se podělo nadšení, ta
radost z toho, když dobrá věc se
podařila? Je přirozené a je řada
důvodů, že některé třeba působivé
záležitosti patří zákonitě minulos-
ti. Jsou objektivní příčiny, proč se
z technických důvodů nemohou
v současnosti uskutečnit. Na tako-
vé jako bylo výročí „Lysá 650 let
městem“. Slavilo se uprostřed
války, což možná byl právě důvod
zdůraznit naše češství a provést
oslavy velkolepě. Možná prospělo
i to, že se zámek i klášter opravo-
val. Rozsáhlé dřevěné lešení pan
stavitel věnoval pro oslavy,
pomohlo při stavbách pódií. Bylo
po válce.

Lidé byli ochotni dělat holýma
rukama nezištně cokoliv. To asi
umožnilo uskutečnit neuvěřitelně
rozsáhlý, po všech stránkách
náročný sokolský župní slet v roce
1948. Viděli jsme několik župních
sletů i ve velkých městech, ale ten
v Lysé, aniž bychom byli zaslepe-
ní patrioti, byl skutečně nejlepší.

Byl předehrou nezapomenutel-
ného XI. sletu. V roce 1953 byl už
dříve podrobně popsaný neopako-
vatelný „Bakus“. Před ním však
v roce 1950, tedy právě před 55
lety, divadelní festival „Vodákův
červenec“. Byl připravován
s nesmírným nadšením nejen
ochotníky, ale mnoha dalšími
lidmi ve městě. Podnětem bylo 
10. výročí úmrtí slavného kritika,
rodáka z Lysé nad Labem,
dr. Jindřicha Vodáka. 

Byl to nenápadný pán s typic-
kou buřinkou úředníků té doby.
Přijížděl jen na několik hodin do
rodného nízkého domku. Vzápětí
se vracel do Prahy na některé
představení. Byl vedle F. X. Šaldy
tím nejuznávanějším obávaným,
ale váženým. Všichni, kteří měli
s divadlem něco společného,
s napětím čekali, co přinesou ráno
noviny v kulturní rubrice pod
značkou (jv). 

To není jen všeobecné konsta-
tování. Je to na základě originál
materiálů, které se staly exponáty
výstavy otevřené před zahájením
festivalu. Zajišťoval Musejní spo-
lek. Především výstřižky kritik,
fotografie, dopisy herců, knihy -
celkem se tím naplnily tři učebny
staré školy. (Kdepak ty vzácné
materiály jsou?). Před otevřením
výstavy byla odhalena pamětní
deska na rodném domě a ulice
přejmenována z Lázeňské na
Vodákovu.

Divadelní spolek „Tyl“ měl v té
době více než sto členů vedených
pěti režiséry. Všichni ochotníci
v tom pravém slova smyslu.
„Vodákův červenec“ bylo nutno
připravit na úrovni profesionální,
i když bez nároků na odměnu. Na
letní scéně se již několik sezón
hrálo, bylo však třeba provést
další úpravy. Jeviště v té době
bylo hlubší bez promítacího plát-
na, jeho horizont tvořilo dvanáct
statných smrků. To působilo pro

zámecké divadlo přirozeně.
Hlediště bez promítací kabiny
bylo o několik řad vyšší, takže
k sezení bylo 1 150 míst a nahoře
ještě několik stupňů k stání. To
vše se každý den při představení
naplnilo. Splnil se tak předpoklad,
a proto byly připraveny abonentní
vstupenky pro diváky nejvěrnější.
Ke vstupence patřil program
a zlatý znáček s modrou stuhou
pro lepší orientaci uvaděčů. Pro
ostatní jako suvenýr byl znáček
stříbrný.

Toto obsáhlé popisování je
záměrné, protože již před zaháje-
ním festivalu byla v předprodeji
pokryta veškerá režie a další pří-
jem znamenal již čistý zisk.
Tenkrát to byla obrovská položka,
která však teď uvedená by nezněla
dost přesvědčivě. Bylo to v době,
kdy týdenní jízdenka do Prahy
tam i zpět 14 jízd stála 7 Kčs
a jízda tramvají 60 hal. Čistý zisk
byl tak vysoký proto, že veškeré
práce byly bez nároku na zaplace-

ní, často i včetně materiálu.
To vše nebylo děláno nějak

diletantsky, naopak s řemeslnic-
kým fortelem. Dělali to živnostní-
ci, ti si zakládali na své odbornos-
ti. Truhláři, kteří něco uměli,
osvětlovači, zvukař, malíř dekora-
cí reklamních panelů, maskéři,
kteří uměli vypíchat i paruky.
Náročné dekorace v dokonalé sou-
hře vznikaly tak rychle díky zruč-
nosti technikářů. Ale také poklad-
ní a uvaděčky s úsměvem uměly
naplnit hlediště stovkami lidí.
Záslužná byla nevděčná činnost
nápovědů.

Samozřejmě bez úhrady byla
vystoupení všech účinkujících od
titulních rolí až po komparsy, stej-
ně tak režisér. Vždyť to byli „herci
z vůle Boží“, pro které byl jedinou
odměnou potlesk hlediště. 

Obecenstvo v našem městě je
náročné, umí dobrou věc ocenit;
tiché a vnímavé, vzápětí bouřící
nadšením. To se to hrálo, když
člověk cítil, že mu plné hlediště
rozumí, dokonce i tomu, co neby-
lo řečeno! 

Soutěžních představení bylo
deset, vybraných z předních sou-
borů Středočeského kraje i míst
vzdálených. Porotu odborníků
vedl dr. Josef Trogr, pokračovatel
Vodákova díla. Ten se s velkým
zaujetím věnoval festivalu, uchvá-
cen tím všeobecným nadšením.
Rámcem mimo soutěž, po slav-
nostním ceremoniálu, byl úryvek
ze „Snu noci svatojánské“. Po
vyhodnocení soutěže ozdobil
závěr „Špalíček“, pásmo staročes-
kých říkanek a písní. Byl tak
působivý, že se v dalších dnech
musel opakovat.

Divadelní spolek Tyl byl zalo-
žen roku 1856, bude tedy mít příš-
tí rok 150. výročí, to by zasloužilo
připomenout si ho opravdu na
úrovni. Špatně se to říká, ale otáz-
ka je kde?, také s kým a s čím?.
Problém totiž je, kde je obrovský
fundus kulis, praktikáblů, reflek-
torů, kostýmů, rekvizit - vzácného
nábytku atd.

Při festivalu jsme si zapověděli
takovéto tak zvané „pugétství“,
zlozvyk maloměstských ochotní-
ků přinášet květiny na jeviště.

Celé povídání chtělo být jakou-
si květinou těm, kteří slavný „Čer-
venec„ i slavnosti ostatní „uděla-
li“. Vlastně už bezmála všichni
nežijí, ale díky bohu žili...

šonda

Každý se chtěl podílet, proto na šest týdnů bylo papírnictví na náměstí festivalo-
vou kanceláří. Dvakrát týdně nová výloha s fotografiemi za souborů. Programy
a předprodej. Majitel nebyl ochotník, jen nesmírně ochotný...
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Město Lysá nad Labem -
seznam pejsků, kteří čekají na
svého nového pána

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

dobně utekl majiteli

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

telský a klidný pes

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

vhodná do klidného prostředí

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

prostředí

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

peramentní, vhodný na hlídání

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

klidné prostředí, na zahradu, ke
star. lidem

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

peramentní, vhodný na zahradu

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

hodná, vhodná k dětem

Pudl č. 38
- pes, 4 roky, barva černá, hodný,

vhodný do rodiny

Kokršpaněl č. 39
- pes, 5 let, barva zlatá, vhodný do

klidného prostředí

Pinč č. 40
- pes, 3 roky, barva hnědorezavá,

temperamentní, přátelský pejsek

Kříženec vlčáka a dobrmana
- pes, 3 roky, pes vhodný na hlídání

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.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Rozloučení s předškoláčky 
se vydařilo

Výtvarný obor ZUŠ 
F. A. Šporka ve školním roce

2004/2005

V právě skončeném školním roce
navštěvovalo výtvarný obor naší školy
celkem 104 žáků. Děti pracovaly pod
odborným vedením ak. mal. Hany
Malíkové a během svého studia se
seznámily s řadou růz-
ných výtvarných technik
od kresby přes malbu,
keramickou tvorbu, gra-
fiku, až po tvorbu objek-
tovou. Jejich práce se
v posledních květno-
vých dnech zúčastnily
krajské přehlídky prací
žáků výtvarných oborů
základních uměleckých
škol, která je vyhlašová-
na Ministerstvem škol-
ství. K účasti na soutěži
byly vybrány dvě výtvarné řady -
„Koupání“ a „Ruce“. Ak. mal. Hana
Malíková byla rovněž členkou odbor-
né poroty. 

S uspokojením konstatujeme, že
výtvarná řada „Ruce“ byla vybrána
k vystavení na výstavě v Kolíně a řada
„Koupání“, kterou vytvořily děti z nej-
mladšího oddělení, postoupila do celo-
státního kola výtvarné soutěže. Ta 
proběhne v září v Moravském 
Šternberku. Pro celé výtvarné odděle-

ní znamená tento postup velký
a zasloužený úspěch. 

Během letošního školního roku se
v Galerii ve sklepě konaly tři výstavy.
Na první z nich jsme mohli na podzim
zhlédnout práce Marcely Novákové,
Květy Loudilové a Lenky Valáškové,
druhá se konala v dubnu a představila
fotografie z cest Martina Nováka.
Všichni vystavující jsou bývalými
žáky školy a ve výtvarné tvorbě pokra-
čují i nadále.

Práce všech současných žáků bylo
možno shlédnout na třetí - každoroční
závěrečné - výstavě v Galerii ve skle-
pě. Probíhala od 13. do 23. června
2005. Vernisáž byla v hojném počtu
navštívena rodiči, dětmi i bývalými
žáky výtvarného oboru. V průběhu
celé výstavy měly možnost si práce
našich žáků prohlédnout i děti ze
všech okolních škol. 

Nesmíme zapomenout ani na práce
žáků z pobočky v Kostomlatech nad
Labem, které si mohli zájemci pro-
hlédnout v budově ZŠ Kostomlaty nad
Labem. Návštěvníky obou žákovských
výstav čekala pestrá podívaná na malá
umělecká dílka vytvořená tradičními
i velmi netradičními technikami. 

Kéž bychom se dokázali občas
podívat na okolní svět dětskýma
očima s jejich fantazií a rozletem! 

Vedení ZUŠ F. A. Šporka

Dne 14. 6. 2005 se v MŠ Čtyř-
lístek v Lysé nad Labem konalo
slavnostní rozloučení s dětmi,
které letos ukončí docházku do
mateřské školy a nastoupí do ZŠ.

Za zvuku fanfár, které zahráli
žáci ZUŠ pod vedením pana učite-
le Švejdy, prošly děti květinami
vyzdobenou branou a před vlaj-
kou MŠ byly dekorovány šerpou
a obdarovány knížkou na rozlou-
čenou.

Potom za pěkného, slunečného
počasí proběhlo na zahradě mateř-
ské školy setkání rodičů a dětí se

všemi zaměstnanci MŠ. Nechy-
běly hry, ani zvířata, tentokrát
exotičtí sobi.

Občerstvení, hudba, zpěv, opé-
kání vuřtů a dobrá nálada se staly
již tradicí při těchto setkáních.

Zvláštní poděkování patří paní
Zoubkové, která nám darovala
šerpy a vlajky se znakem naší MŠ
Čtyřlístek; panu Farrovi, který
přivezl na ukázku soby a panu
Urbanovi, který nám všem zahrál
na kytaru k dobré náladě.

Hana Rambousková,
ředitelka školy

Jak jsme již informovali v minulém vydání Listů, opět se stalo několik pří-
padů, kdy podvodníci za pomoci různých historek vnikli do bytů a domků
a zde potom odcizili různé cennosti. Dovolujeme si proto dát Vám pár infor-
mací, jak se těmto nepříjemnostem vyhnout.

1) Neotvírejte automaticky dveře! Než otevřete, podívejte kdo za nimi stojí.
2) Pořiďte si pojistný řetízek na dveře! Je levný a zvýší Vaše bezpečí.
3) Do bytu nebo domku nechte vstoupit jen osoby, které dobře znáte nebo

které se Vám důvěryhodně prokáží a sdělí, proč přicházejí.
4) Pokud Vám má někdo přijít udělat odpočet elektřiny či plynu anebo vypla-

tit důchod či jiný finanční obnos, musí být předem ohlášen! Každý tako-
výto pracovník je povinen se prokázat příslušným průkazem.

5) Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu, nebo na dobře viditelném
místě.

6) Byt nebo dům zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce nebo s odpadky.
7) Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdán-

livě levné zboží.
8) Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním

prodejcům.
9) Nikdy se před nikým nechlubte svým majetkem, ani tím, kolik máte

peněz.
10) V případě jakéhokoliv nebezpečí zavolejte na tísňovou linku.

(zdroj: PČR- preventivně informační skupina)

Tísňové volání : 112
Policie České republiky 158
Městská policie 156
Městská policie Lysá nad Labem 325 552 065

Luděk Přibyl, Městská policie

Desatero nejen pro seniory



13

7-8/2005 LISTY města Lysé nad Labem ZAJÍMAVOSTI

Region Zlatý pruh navazuje na
býv. Pojizeří a je společenstvím
měst a obcí, jež spojuje společný
zájem v rozvoji cyklodopravy
a infrastruktury a turistického
ruchu. Základním cílem tohoto
spojení je snaha o vyšší míru
poznávání kulturních, historic-
kých a přírodních jedinečností,
jež dosud ve velké míře unikaly
pozornosti nejen turistů. K tomu-
to otevřenému spojení měst
a obcí se přihlásilo 101 obcí se
193 tis. obyvateli na 1018 km2. Je
vyznačeno 186 km cyklocest, na
infotabulích prezentuje svoji his-
torii 78 obcí a na 16 tabulích je
popisován Duch místa - vodáren-
ství, železniční doprava, řeka
Labe, obec Mladá a chráněné
území. Je vytvořen internetový
informační systém a připraveny
programy pro aktivní sport, umě-
leckou tvorbu, podporu řemesel,
kultury a podpora prezentace,
propagace i reklamy pro podnika-
telské subjekty. Jsou položeny
základní parametry mozaiky spo-
lupráce mezi tvůrčím potenciá-
lem v oblasti umění a ekonomic-
kými aktivitami spolu s územní
samosprávou. Reklama a prezen-
tace ekonomických aktivit svou

prezentací zcela transpa-
rentně volí, jak se naloží
se ziskem z dané prezen-
tace - kterou z investič-
ních akcí, nebo soutěží
chce podpořit. 

Ekonomická podpora
soutěží (literární, histo-
rická, výtvarná, fotogra-
fická, sportovní, pozná-
vací) umožňuje donáto-
rovi podílet se na rozho-

dování o pořadí nejlepších sou-
těžních prací, a to z prostředí své
kanceláře. Obdobně i o zařazení
a podpoře investic. Pro podnika-
tele v oblasti cestovního ruchu je
vytvořen rezervační systém pra-
cující v reálném čase. Je možné
rezervovat sály a salonky, kultur-
ní soubory, místa u stolu, věci
půjčoven, zájezdy, vstupenky
a třeba i večeři, nebo čas u zuba-
ře či veterináře, advokáta, holiče,
průvodce a dalších služeb. Pro
počínající umělce je připraven
obchodní systém a dražba.
Půjčovny kol v Lysé nad Labem
a Klánovicích jsou připraveny do
provozu a mohou uspokojit zájem
jak cestovek, tak i třeba doplnění
kol pro školní výlety, nebo
výjezdní zasedání či cyklosvatby,
cyklopohřby, cyklorozvody i jiné
významné osobní chvíle. Pro
zlepšení těchto služeb vytváříme
aktiv cykloprůvodců - specialistů
jazykových i organizačních.

Propagace a reklama je posta-
vena tak, aby její zisk byl z větší
části směrován podle volby inze-
renta. Vedle základního zařazení
subjektu do databáze jsou k dis-
pozici místa na infotabulích,
začlenění loga do virtuální mapy,

reklama prostřednictvím soutěží,
výstav, galerie uměleckých prací,
také vytvoření cyklosamolepky,
loga (pečetě) na historických
obrazech obcí, nebo v historic-
kém kalendáři, kde text je dopro-
vázen současnými fotografiemi
na formátu A3. Chceme oživit to,
že každé zařízení turistického
ruchu bude mít své pohlednice
(restaurace, hotely, památky,
muzea, galerie, výstavy, ale i tra-
diční jednorázové akce).
Připravili jsme výrobu turistic-
kých razítek pro ty subjekty
cestovního ruchu, které je ještě
nemají. 

Tyto aktivity vytvářejí mnohá
nová pracovní místa, jež bychom
chtěli obsadit těmi, kteří mají
dostatek odpovědnosti i odvahy
k hledání třetích cest, kteří se
chtějí proměňovat do toho, co
vytvářejí. A víme, že není moud-
ré vyhýbat se zkuše-
nostem zralého věku
ani elánu mládí,
které již má směr,
jenž je v souladu
s některým z těch,
které jsou součástí
systému. Jsou zde
místa, která mohou
být plnohodnotná
jako domácí praco-
viště. Některá jsou
vhodná i pro ty, kteří
mají sníženou pohyblivost.
Chceme vytvářet funkční obory,
které budou mít své aktivisty
s volným vztahem. Odměna za
práci je vždy podílem z toho, co
svou činností pracant vytváří,
nebo svým rozhodováním ovliv-
ňuje.

Nyní jsme vytvořili prezentaci
cykloturistických cílů formou
cyklosamolepek, turistického
razítka. Z těchto abonentů bude
lépe na dosažení seznamu cílo-
vých míst v poznávací soutěži,
v orientačních soutěžích, ale i při
vytváření cyklotras s průvodcem.
Cyklosamolepka má své číslo
motivu a jistě bude i sběratel-
ským fenomenem. Jako ilustraci
ji uvádíme na obrázku, ale
v barvě vypadá lépe.
Prohlédněte si stránku
www.cyklocesty.cz, kde se
mnohé z toho, co je psáno zde,
dozvíte podrobněji. Ani tam
ještě nic není o cykloklubech,
klubech drobných prodejců, pro-
gramech: Zdravé bydlení, Kolo
zdraví, infostřediscích, obnově
alejí, rybníků, studánek, zřizová-
ní rozhleden, tábořišť a levných
ubytoven, cyklocestování

v Kolovlaku, a projektu modulo-
vé úschovny při ČD. To čeká na
nové kolegy.

Rozhodně se můžete na
www.cyklocesty.cz přihlásit
k některému programu či si vybrat
formu propagace a reklamy.

Tenčl

ZLATÝ PRUH pro rozvoj obcí a regionu.

Dne 5. 6. 2005 se konala zají-
mavá terénní exkurze v bývalém
vojenském výcvikovém prostoru
Mladá. Odbornými průvodci
nedělního odpoledne, které bylo
směřováno na botaniku a entomo-
logii, byli Ing. Josef Matouš
z občanského sdružení MLADÁ,
RNDr. Jan Vitner z České společ-
nosti entomologické, Mgr. Vla-

dimír Vrabec ze Společnosti pro
ochranu motýlů a RNDr. Skalický
z České zemědělské univerzity
v Praze. Terénní exkurze byla dále
doplněna poutavým výkladem
p. Kubeše o historii obce Mladá
a celého vojenského prostoru.

V průběhu exkurze jsme se
podívali do biologicky zajímavých
míst - mokřad Mýtko - seznámili
jsme se s mokřadními společen-
stvy rostlin, určovali jsme mechy,
trávy, sítiny a ostřice, periodicky
vysychavé vodní plochy (louže)
Pod Benáteckým vrchem. Hledali
jsme vodní entomofaunu - žábro-
nožky a listorohy, nezpevněné
cesty. Určovali jsme svižníky,
otevřené a širokolisté trávníky,

pozorovatelny a typická suchá
vřesoviště. Určovali jsme sucho-
milnou vegetaci - ledenec, smělek,
sveřep, vlčí bob, diviznu brunát-
nou. Seznámili jsme se s prováza-
ností populace motýla modráska
hořcového s porosty hořce křížaté-
ho a mravenci. Nalezli jsme
chroustka žlutého (jediné místo
výskytu tohoto druhu v ČR).

Na základě nalezených rostlin
a živočichů nám průvodci znovu
zdůraznili unikátnost tohoto pro-
storu v rámci celé České republi-
ky. Odhalili úskalí pozvolného
zarůstání plochy trávníků keři
a lesním porostem a upozornili na
možné ohrožení území průmyslo-
vou nebo stavební činností. 

Závěr, dle mého názoru vydaře-
ného odpoledne, patřil pozvání
přítomných na plánovanou pod-

zimní probírku dřevin, která zajis-
tí na další roky trvání travnatých
ploch a s tím i ohrožených druhů
rostlin a živočichů.

Za odbor ŽP,
Stanislav Svoboda

Botanická a entomologická exkurze v Mladé
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Málokomu se chce do malování
bytu. Do malování kostela se chce
ještě méně. Přesto jsme se do něj
letos na jaře pustili. Po Velikono-
cích jsme se s bohoslužbami opět
přestěhovali do zimní modlitebny
a v kostele jsme zahájili přípravné
práce. Generální opravu elektroin-
stalace jsme provedli už loni,
takže jsme opravovali omítky,
štuky a některé z dřevěných částí
mobiliáře. Časově nejnáročnější
byla ovšem stavba lešení. To
nakonec obepínalo všechny čtyři
stěny. Po jeho hřebeni, pět metrů
nad podlahou, se po celé délce
kostela na podvozku pohybovala
šest a půl metru dlouhá lávka. Z té
se maloval strop. Co se dalo, to
jsme zakryli: varhany, lavice,
kazatelnu, stůl Páně, dlažbu, vlast-
ně všechno. Malování realizovala
odborná firma. Po dohodě
s památkáři jsme se vrátili
k původní bílé, římsy a sokl imitu-
jí růžový pískovec. Nátěry jsou
provedeny nestíravou vápennou
barvou určenou pro památkově
chráněné objekty.

Pojízdná lávka nám pomohla
i při malování stropních obrazů.
Jakmile byl dohotoven strop,
nastoupila na ni výtvarnice, která
zde strávila devět dnů. Jeden den -
jeden obraz. Lešení jsme využili
ještě k další činnosti. Od pamětní-
ků jsme se dozvěděli, že kdysi
bývaly po stranách kazatelny
nápisy provedené nějakým neob-

vyklým písmem. Sondami jsme
odhalili velice estetické secesní
texty dvou biblických veršů.
Vzhledem k místu nálezu, přímo
na omítce, je zřejmé, že nápisy
pocházejí z roku 1907. Tehdy totiž
prošel kostel generální rekon-
strukcí, při níž byl m.j. jeho inter-

iér kompletně nově oštukován.
Povzbuzeni nálezy jsme učinili
sondy ještě na několika dalších
místech, kde se daly předpokládat
prvky původní výzdoby. I toto
úsilí bylo korunováno úspěchem.
Na bočních stěnách mezi okny
jsme odkryli tři biblické verše
pocházející z doby postavení kos-
tela, tedy z roku 1789. Ze čtvrtého
verše se zachovalo pouze počáteč-
ní písmeno.

Tyto texty jsou malovány čer-
ným renesančním švabachem
s rudými, bohatě zdobenými inici-
álkami. Dodatečně jsme zjistili, že
jsme pozůstatky nápisů z této
doby objevili i na čelní stěně kos-
tela a že se tyto nápisy pravděpo-
dobně nacházejí i v obou této

stěně přiléhajících rozích. Zde
jsme však už sondy vzhledem
k postupujícímu malování nestihli
udělat. Takže to čeká na naše
potomky při příštím malování. Na
základě domluvy s Památkovým
ústavem středních Čech jsme
secesní nápisy obnovili ještě
v rámci probíhajících úprav. Okolí
nápisů psaných švabachem jsme
očistili a orámovali bílou barvou.
Texty se tedy nyní nacházejí

v širokých obdélnících původní
omítky. V těch zůstanou i po pří-
padném restaurování, které
památkový ústav doporučuje.
Umístění nápisů na neobílené
ploše naznačuje i časový posun,
dělící dobu jejich vzniku od vzni-
ku nápisů secesních, které jsou
zasazeny do bílé plochy.

Bourání lešení a úklid kostela
patřilo mezi práce nadmíru radost-
né. Přispělo k tomu jistě i to, že se
zde při brigádách vystřídalo téměř
třicet osob, takže bylo i veselo.
Nakonec jsme všechno, co bylo
třeba udělat, zvládli ještě o pár
dnů dříve, nežli jsme plánovali.
A plán jsme dodržet museli, pro-
tože už týden po předpokládaném
úklidu se v kostele konal koncert
univerzitního pěveckého sboru
z Kalifornie. Jeho producentka
z pražského Pragokoncertu byla
trochu zaražená, když k nám šest
týdnů před jeho konáním přijela
na realizační prohlídku a zastihla
nás, jak v kostele stavíme lešení.
Ale věřila nám, proto jsme ji
nemohli zklamat. Čtyřicet pět
účinkujících a sto třicet poslucha-
čů, to byla důstojná oslava dobře
vykonaného díla. A na kolik tako-
vé malování přijde? Vyšlo nás asi
na 70 000 Kč a několik set brigád-
nických hodin. Ale kostel je teď
jako nevěsta. Nelitujeme ani pro-
středků (které byly všechny z naší
kapsy), ani námahy.

Emanuel Vejnar

Malování Evangelického kostela

Aplaus pro hosty z USA
Ten, kdo se zajímá o kulturní

dění ve městě jistě zaznamenal, že
není „měsíc bez hudby“ v Lysé,
často s podtextem „vstupné dob-
rovolné“. 

V sobotu čtvrtého června večer
přivítal hosty z USA (Kalifornie)
v evangelickém kostele pan farář
Vejnar. Vystoupení čtyřicetičlen-
ného smíšeného studentského
sboru CITRUS SINGERS před-
cházelo přijetí s pohoštěním
v zasedací místnosti staré radnice.

Čerstvě vymalovaným voňa-
vým prostorem kostela 
krásně zněla v podání mladých

zpěváků - původem z různých
končin světa - převážně duchovní
hudba. Při závěrečném spirituálu,
kdy se část děvčat rozestavila
v obecenstvu, zvlášť vynikly syté
černošské hlasy. Ani se nám
nechtělo odcházet!

Poděkování za uskutečnění
koncertu patří v první řadě spon-
zorům (podle výše daru) - panu
Františku Masaříkovi, malíři a la-
kýrníkovi, dále Papírnictví pana
Ambrože a firmě Multimedia
s.r.o Praha 7 (ne zcela známý
obchod s CD a DVD na nám. 
B. Hrozného), květinářství Ro-
mantic pí. Tiché v Masarykově
ulici. V neposlední řadě i panu
Jiřímu Charamzovi z restaurace
Gurmán. Pozvání a přípravu
pohoštění na radnici měli tradičně
na svědomí paní Anna Kosová,
Jana Křížová - JzK, Jaruška
Labutová, Standa Svoboda, trochu
pomohla i Marcela Chloupková.

Město Lysá nad Labem a Slavnosti Labe
Čas plyne jako voda a je zde opět

polovina července a s tím spojené
Slavnosti Labe. Oproti loňskému roku
jsou letošní slavnosti současně evrop-
ským dnem koupání v řekách a mezi-
národním dnem koupání v Labi.

Proto, abychom se mohli koupat
v řekách bez obav skutečně všude,
a aby to byly řeky krásné a plné života,
však zbývá ještě mnoho udělat. Z toho-
to důvodu přijala Evropská unie zákon
- Rámcovou směrnici o vodní politice,
podle které má být do roku 2015 dosa-
žen dobrý ekologický stav vodních
toků a nádrží. A právě z tohoto důvodu
je v roce 2005 pořádán 1. evropský den
koupání v řekách, jakýsi start. Další
termíny (2010 a 2015) jsou voleny
podle významných dat této směrnice
a mají svým způsobem zhodnotit dosa-
žené výsledky.

Zatímco na ostatních řekách je
„koupací den“ organizován letos popr-
vé, Labe se může pochlubit již čtvrtým
ročníkem, přičemž město Lysá nad

Labem se slavnostní účastní již tradič-
ně (kromě Lysé se pravidelně účastní
akce i Špindlerův Mlýn, Hradec Krá-
lové, Mělník, Roudnice nad Labem,
Litoměřice a Ústí nad Labem). Zatím-
co v roce 2002 se akce účastnilo cca
15 000 plavců, v následujících letech
vlivem znečištění toku povodní
a chladného léta počet klesal až na
loňských 60 (v Lysé se do vody Labe
ponořilo 6 otužilců).

Organizačně se akce již tradičně
ujali OS Arnika, OS LYSIN a MěÚ
Lysá nad Labem, odbor životního pro-
středí. Pro rok 2005 jsme jako dopro-
vodné téma zvolili čistírny odpadních
vod (loni bylo téma technické stavby
v korytě Labe - elektrárny, zdymadla,
tzv. rybí přechody).

Zahájení slavností se koná v neděli
17. července ve 13.30 hodin na tradič-
ním místě, tj. na Litolské straně mostu.
Pro účastníky - plavce, jsou v cíli při-
praveny drobné odměny. 

Za odbor ŽP  Stanislav Svoboda



Chvála zdaleka nikoli za všechno,
co nám na našich obrazovkách promítá.
Chvála za pořad či seriál pořadů
„Největší Čech“. Bylo ho svrchovaně
potřeba. Komolená, podceňovaná
a přehlížená a až do bezvýznamnosti
odsouvaná důležitost našich dějin tu
dochází vzdor všem kritickým i pos-
měšným hlasům své rehabilitace.
Pozoruhodné je, že jsme, jak se přes
všechny zatemňovací pokusy minulosti
i současnosti volbou posledních deseti
největších Čechů ukázalo, přece jen
zcela neztratili orientaci. 

Má poznámka, kterou předklá-
dám,se týká pořadu věnovanému mist-
ru Janu Husovi. Bylo překvapující, že
za „advokáta“ tohoto velikána našich
dějin byl zvolen římskokatolický kněz
Dr. Tomáš Halík, jeden z představitelů
té strany, která donedávna Husovi jeho
velikost nejen upírala, ale o jeho díle
a činu hovořila téměř jako o pramenu
neštěstí pro celý národ.

Chtěl bych doktoru Halíkovi vyslo-
vit dík za jeho obhajobu. Husovu osob-
nost v závěru svých úvah postavil snad
více než za uváženíhodnou titulu nej-
většího Čecha a omlouvám se mu za
poznámky, které přece jen, jak se mi
jeví, je nutno k jeho projevu povědět. 

Hovořil o tom, že mistr Jan Hus byl
katolickým knězem. Přesněji by se
mělo říkat římskokatolickým knězem,
poněvadž na katolicitu - všeobecnost si,
myslím právem, nedělají nárok jenom
křesťané podřizující se pravomoci řím-
ského biskupa - papeže. Vskutku však
Jan Hus římskokatolickým knězem byl.
Nemělo by se však zamlčet, že římsko-
katolickým knězem přestal být, že byl
před svou popravou veřejně odsvěcen -
svého kněžství zbaven. Zbaven z roz-
hodnutí koncilu - římskokatolické círk-
ve samé, ale také z rozhodnutí vlastní-
ho, rozhodnutí neodvolat, které, jak si
toho byl jistě vědom, muselo mít tyto
důsledky. Římskokatolickým knězem

by byl a zůstal, kdyby byl odvolal.
Dovolávat se dnes tohoto jeho kněžství
proto není zcela oprávněné, je matoucí,
jestliže toto jeho zrušení zamlčíme. 

A naopak. Tím, že odvolal, se posta-
vil do řad těch, kteří se za oprávněnost
jeho neodvolání postavili, tvrzení kon-
cilem zavržená a Husem hájená převza-
li. Stal se husitou. A stal se protestan-
tem. Po jeho vzoru a s výslovným při-
znáním se k němu pověděl Luther své:
„Zde stojím, jinak nemohu“. Halíkovo
tvrzení, že Hus nebyl husitou a nebyl
protestantem, je žel také tak, jak zazně-
lo, matoucí. Jen násilná smrt a časový
rozdíl mu v uskutečnění dalšího logic-
kého kroku k prvému, který udělal,
zabránily. 

Ani malá a tichá obhajoba věrolom-
nosti Zikmundovy není v pořádku. Dle
výkladu Halíkova se Zikmundův glejt,
zaručující Husovi svobodný návrat,
týkal věcí světských a pro věci duchov-
ní neměl platnost. Když byl Hus ve
věcech duchovních shledán vinným,
byl předán, jak bylo opět uvedeno,
světskému rameni spravedlnosti, které
bylo zcela císaři podřízeno, a byl tím
ramenem krutě potrestán. Nelze jinak,
než že ten muž byl v skutku proradná
liška ryšavá, jak ho husité právem
nazývali, a je marné ty, kteří se
v Kostnici provinili, světské odkazem
na duchovní a duchovní na světské
omlouvat, jejich provinění jakkoli
zastírat.                      Dalibor Molnár 

Tak jsme se dozvěděli v krátké
zprávě posledních Listů, že nám
uschlo několik desítek stromů - a to
zcela zdravých a krásných stromů na
hlavních třídách města, jež tvořily
nedílnou součást ulic i léta esteticky
působivých na těchto zónách.

Ovšem, že hlavním přínosem stro-
mů ve městě (jak všichni vědí už od
školních tříd), je jejich ekologická hod-
nota, a to nevyčíslitelná. Funkce zvlh-
čovací s vydýcháváním kyslíku hlavně
v letních měsících má nezastupitelnou
hodnotu zvláště tam, kde máme největ-
ší přínos zplodin z autoprovozu, a tím
nejhorší ovzduší (na což si i umíme
posvítit - viz případ Obchvat).

Mě toto konstatování - kolik stromů
zhynulo ale nestačí. Chci se dozvědět,

kdo zodpovídá za odborný jarní příliš-
ný sestřih řezu bez následné zálivky,
zvláště proto, že k několika úhynům
stromů došlo po témže předešlého
roku. A hlavně jak bude postižena
firma finančně a jakou novou si město
zvolí pro příští sezóny či spíše pro
příští výsadby téže odrůdy. Či jaká
řešení se přijmou.

Ano, používám při tomto smutném
případu seschnutí termínu úhynu stro-
mů, poněvadž strom považuji za hodna
povýšení do třídy živých (byť vědomě
nadneseně). Přísluší mu totiž větší úcta,
než jsme v našem městě zvyklí. Bohužel
kácí se zbytečně nejen v prostorách
města, ale i na území vlastníků zahrad
a v okolí. S dendrologickými odborníky
lze dokázat, že ve valné většině šlo

kácení předejít odborným ošetřením
a seřezem suchých větví a konzervací.
Názory příslušného pracovníka MěÚ se
mohou míjet s optimálnějším řešením
(viz skácená lípa před kostelem).

Úcta ke stromům totiž všeobecně
upadá - bohužel. Přiznejme si, že za
posledních několik let, kdy se ceny
energií stále zvyšují, přibývá kácení
stromů ve městě i za ním. Příkladů
mohu uvést mnoho, a to jak povolené-
ho i toho skrytého. Výsledky kdo chce
vidět, vidí (zahrady restaurací, dvorů,
zahrad). Co je platné zušlechtit jednu
vysázenou ulici 2 letou výsadbou.

I v okolí města vidím kácení nebý-
valých rozměrů. Ano, když se chce
(vlastně nechce pomoci přírodě a nám)
povolí se snadno kvůli suché větvi

a tím bezpečnosti obyvatel. A nově
nakoupené krby čekají...

Jako bývalá spolupracovnice
Ochrany přírody, školená botanicky
a dendrologicky, nemohu bez názoru
přihlížet těmto, pro nás všechny,
neblahým skutečnostem.

Vyzývám Lysáky k otevřené diskusi
a zvýšenému sledování ochrany přírody
ve městě a tím práci pro své zdraví.

Uvědomíme si zavčas, že jinak si
dopomůžeme jen k alergiím, civilizač-
ním nemocem, ekologickým krizím?
Přispějeme a dalším generacím pomů-
žeme jen ke katastrofickým vizím. 

Tedy: AŤ ŽIJE STROM i ten starý
a léčený, nejen oštemplovaně chráněný!

Ivana Misáková,
Lysá nad Labem
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Chvála České televize

Oslabené plíce města aneb nikdo za nic neručí...

Kdo zastaví likvidaci zeleně v Lysé?
Zcela oficiálně oznamuje odbor

správy majetku a odbor životního pro-
středí MěÚ v Lysé nad Labem,
v Listech č. 6/2005 str. 3 a str. 10, káce-
ní 43 okrasných javorů v Masarykově
ulici, celkem bez náhrady, nebo někdy
po rekonstrukci kanalizace a dále
„obnovu“ zámecké kaštanové aleje.

Odbor životního prostředí si je
vědom estetického a kulturně historic-
kého významu tohoto stromořadí
a zřejmě i svého pochybného počíná-
ní, a tak svůj záměr alibisticky zašti-
ťuje několika organizacemi včetně
Ministerstva životního prostředí ČR.
A taky finanční spoluúčastí, to má
zřejmě uklidnit zbylé potenciální rem-
caly. 

Ptám se, kdo nese odpovědnost za
neodborné ošetření javorů v Masary-
kově ulici? A kdo za to ponese násled-
ky? Kdo nese odpovědnost za pokáce-
ní staleté lípy před kostelem sv. Jana
Křtitele, m.j. také anoncované v Lis-
tech k pokácení? Kam mizí všechny ty
stromy a keře ze sídliště, vnitro zah-
rad, obou náměstí? Ano je chvályhod-

né, že se leccos vysadilo, pokud to
vzápětí zase nedostatkem péče neu-
schlo. To ale není argument pro vytr-
valou likvidaci letitých až staletých
stromů v Lysé i okolí!!!

Pro zajímavost uvádím, že už
Karel IV. omezuje chebským řádem
plundrování lesů a také nařizuje ome-
zit kácení dubů a lip. Naše města
a krajina jsou však svým původem
barokní. Až tehdy v souvislosti se
zvětšováním pozemkových držav
půdy došlo zásluhou jejich osvícených
majitelů (v Lysé Šporkové) k jejímu
proměňování. Tyto veskrze kladné
zásahy vnímáme dodnes.

Necháme si, vážení spoluobčané,
i nadále likvidovat stromy a zeleň neu-
měteli z odboru životního prostředí
(pokud i odboru správy majetku, las-
kavě si doplňte)? Necháme si ničit to,
co nám zanechali naši předci? Co tu
potom zbude našim dětem?! Omlou-
vám se za poněkud bombastické podá-
ní ale:

Na řadě je zámecká alej!
Ing. B. Bezděková

Od 4. července 2005 nás najdete 
v PRŮMYSLOVÉM AREÁLU 

S.M.V s.r.o. (objekt bývalé Labory)

Čsl. armády 1221
289 22 Lysá nad Labem
tel / fax: 325 551 632

mob.: 777 715 961, 777 715 962
e-mail: info@m-inzert.cz
http:// www.m-inzert.cz

❖ grafické návrhy
❖ kompletní realizace Vašich tiskovin

- firemní tiskopisy (faktury, dodací listy, 
hlavičkové papíry atd.)

- vizitky
- letáky, plakáty
- pohledy
- bloky
- potisk samolepek
- potisk obálek
- brožury, časopisy atd.

❖ knihařské zpracování
❖ laminace A4, A3
❖ kopírování až do formátu A3
❖ svatební oznámení - výběr z více 

než 50-ti druhů

Zajistíme reklamu Vaší firmě - vydáváme 
a zpracováváme inzertní časopis
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Jsme „normální rodiče“?
Dne 27. 5. 2005 vyšel v Nym-

burském deníku článek o našem
problému, týkajícím se vyřešení
budoucího bydlení pro naši zdra-
votně postiženou dceru a nás.
Vedle našeho stávajícího domu
bychom rádi postavili bezbarié-
rový dům, a tím si vytvořili záze-
mí pro budoucí péči o naši Ivu.
Ani my totiž nebudeme pořád při
síle, nejsme nesmrtelní a pomy-
slné „nůžky“ se budou rozvírat.
Ve stávajících podmínkách byd-
lení bychom tuto péči nedokáza-
li zvládnout, (schody, úzké
dveře, sociální zařízení...)

Péče o bezmocného člověka
je totiž nejen psychicky, ale
hlavně fyzicky náročná, což
můžeme z vlastní zkušenosti
potvrdit. Například u nás doma
je to péče celodenní. Od ranního
vstávání, oblékání, hygieny,
jídla, školy, cvičení (Vojtova
reflexní metoda) - 2x denně po
1 hodině, ergoterapie, hypotera-
pie, globální čtení, počítání,
psaní se speciálními pomůcka-
mi, posilování svalů na rotope-
du... A na to vše má rodina 24
hodin i se spánkem. Ale když
vidíte i malé výsledky, rádi se se
vším „perete“. Myslím si, že až
dosud se v názoru na věc všichni
shodneme. Náš záměr se začal
naplňovat zakoupením 196 m2

od MěÚ Lysá nad Labem.
Zádrhel začíná v momentě, kdy
projevíte zájem o státní poze-
mek, který je v užívání lyského
zahrádkářského svazu.

Státní úřad (ÚZSVM) v Nym-
burce s prodejem pozemku
neměl problém, hledal řešení,
které by vyhovovalo oběma stra-
nám - pozemek by se rozdělil,

a tak by ČSZ v Lysé n. L. zůsta-
la část pro zahrádku a my
bychom získali potřebné místo
pro dům. 5. 11. 2004 vznikla
trojdohoda s ÚZSVM, který
zastupuje stát - přítomna byla
JUDr. Volfová Marta, za ČSZ
v Lysé n. L. byl přítomen jedna-
tel svazu p. Procházka, členové
výboru p. Laibner, p. Novák,
právník ČSZ Praha, manželé
Křížovi - uživatelé pozemku
a zájemci o koupi pozemku man-
želé Hlaváčkovi. Dohoda byla
uzavřena za přítomnosti starosty
města Lysá nad Labem
p. Václava Houšteckého a vedou-
cího stavebního úřadu p. Josefa
Svačiny. Až dosud vypadá vše
bezproblémově. Věci se daly do
pohybu. Geodeti vyměřili
pozemky - dělení pozemku pro-
běhlo podle dohody. Konec hlad-
kého průběhu. Uživatelé pozem-
ku, manželé Křížovi s panem
Tomášem Sedláčkem, předsedou
ČZS, nesouhlasí. Při dělení
pozemku by přišli o dřevěnou
boudu a místo pro relaxační
sezení (celkem cca 30 m2).
Zbývajících 300 m2 leží ladem.
Bez zajímavosti není ani ta sku-
tečnost, že v archivu stavebního
úřadu se nenachází žádná doku-
mentace - ohlášení drobné stav-
by, kterou by byla povolena na
tomto pozemku jakákoliv stavba.
Že by „černá stavba“ byla zdro-
jem problému?

Přitom dne 5. 11. se zahrádká-
ři vyjádřili, že své drobné stavby
přestěhují, a my jsme jim v té
době nabídli i naši pomoc. Teď je
to problém.

A v tento moment vzniká
i problém pro nás, při jiném

dělení pozemku nejsme schopni
dům postavit a přitom stačí jen
trocha dobré vůle. Panu
Sedláčkovi už nestačí část
pozemku, chce ho celý (Nym-
burský deník 27. 5.) A co na to
řadoví členové Svazu zahrádká-
řů? Nebo je tento svaz organiza-
cí jednoho muže? Souhlasí 
s jednáním svého předsedy?
Cožpak i oni jsou lhostejní

k tomu, jak ovlivní budoucnost
jedné rodiny? Uspokojí je maje-
tek v podobě kusu pozemku
s dřevěnou boudou? Dokáží
vyměnit materiální statky za
naplnění plnohodnotného života
člověka? Připadá zahrádkářům
naše dosavadní práce s dcerou
zbytečná? Domýšlí důsledky
svých kroků?

J. Hlaváčková

Napadlo vás někdy přemýšlet
o tom, jak se vybírají matky pro
postižené děti?

Já si to představuji tak, že Bůh
dává instrukce andělům a ti si je
zapisují do ohromné matriky.

„Amstrongová Luisa, syn.
Patronem bude Matouš.“
„Forestrová Sandra, dcera.
Patronem bude Cecilie.“ Až
andělům nadiktuje jedno jméno,
při kterém se usměje: „Téhle
dáme postižené dítě.“

Anděl se zvědavě ptá: „Bože,
proč právě jí? Vždyt' je tak št'ast-
ná.“

„Právě proto“, odpoví Bůh
s úsměvem. „Copak bych mohl
svěřit postižené dítě ženě, která
nezná radost? To by bylo kruté.“

„Ale je trpělivá?“ ptá se anděl.
„Nechci, aby byla příliš trpěli-

vá, jinak se utopí v sebelítosti
a bolesti. Až se vzpamatuje z té
rány a zármutku, určitě to zvlád-
ne.“

„Ale, Pane, myslím, že ta žena
v tebe nevěří.“

Bůh se usměje: "Na tom nese-
jde. O to se můžu postarat. Ta
žena je dokonalá. Má správnou
dávku egoismu.“

Andělovi to vzalo dech:
„Egoismus? Copak to je nějaká
ctnost?“

Bůh přikývne ,,Jestli se od
dítěte nedokáže čas od času oddě-
lit, nikdy to nedokáže přežít. To
je žena, které já požehnám ne
zcela dokonalým dítětem. Ještě to
neví, ale budou jí mít co závidět.

Nikdy nic nebude brát jako
samozřejmost. Žádný krůček pro
ni nebude ničím obyčejným. Až
její dítě poprvé řekne „máma“,
bude svědkem zázraku a bude to
vědět. Až bude svému slepému
dítěti popisovat strom nebo západ

slunce, uvidí je jako málokterý člo-
věk.

Dám jí, aby viděla jasně věci ,
které vidím já - lhostejnost, kru-
tost, předsudky. A dám jí, aby se
přes ně přenesla. Nikdy nebude
sama. Budu po jejím boku kaž-
dou minutu každého dne jejího
života, protože bude vykonávat
svou práci tak neomylně, jako
bych tam byl já.“

„A kdo bude patronem?“ ptá
se anděl připravený k zápisu do
matriky. Bůh se usmál: „Bude jí
stačit zrcadlo.“        

Erna Bombecková

Matka

2 - celý pozemek státu

1- dělící čára bíle - pozemek koupený od města
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Děkuji moc za vše, Otče Tadeáši!
V roce 1999 byl do lyské

Římskokatolické farnosti přidě-
len Polák, Pater Tadeusz Bar-
nowski. Narodil se 16. 11. 1956
v malém městečku na jihu Polska
Piwniczna Zdroj v chudé rodině.
Otec mu zemřel, když mu byly 2
roky, matka ho vychovávala sama
spolu s dvěma staršími bratry. Po
absolvování střední školy se roz-
hodl pro studium na Teologické
fakultě v Tarnowském semináři.
Po ukončení studia pracoval
v několika polských farnostech.
Zaměřil se na práci s dětmi
a mládeží, což se mu moc dařilo.
Sám hrál fotbal a pro mne byl
velkým vzorem, dokonce mi
několikrát posvětil kopačky,
abych hrál dobře a dával pěkné
góly, jak vždy říkal. Hrál také
tenis, stolní tenis, volejbal,
a proto všude, kam nastoupil, se
snažil vybudovat hřiště a klu-
bovny. 

Po příchodu do Lysé nad
Labem měl na starosti ještě far-
nost v Milovicích a Kostomlatech
nad Labem. Jeho začátky nebyly
jednoduché. Protože lyská far-
nost byla osiřelá a potřebovala
faráře, musel rychle nastoupit do
služby a česky se v Praze učil
pouhé čtyři dny. Byl samouk, češ-
tinu však zvládl s pomocí několi-
ka lidí poměrně rychle. Působil

však v Polabí, kde je málo věří-
cích, a to mu jeho situaci nijak
neulehčilo.

Brzy zjistil, že stav lyského
kostela je ve velmi špatném
stavu. Rozhodl se tedy pro velké
opravy. S pomocí Města Lysé
oslovil Parlament České republi-
ky, který farnosti poskytl finanční
prostředky na opravu kostela.
Začalo to opravou věže, kterou
bylo nutno zhotovit téměř úplně
celou novou. Byla ve velmi špat-
ném stavu. Oprava trvala půl
roku. Pokračovalo se výměnou
střechy a opravou fasády kostela
i fary. Před svou smrtí opatřil pan
farář finance na opravu interiéru
kostela, bohužel, však smrt
všechny jeho plány ukončila.

Na farní zahradě vybudoval
volejbalové hřiště. Bývalé stáje se
proměnily v krásnou prostornou
klubovnu se sociálním zařízením.
Byl obnoven i zahradní altán. To
vše dělal pro děti, mládež
i dospělé, aby se mohli setkávat
nejen při modlitbách, ale i při
jiných příjemných příležitostech.
Na uskutečnění všech těchto
svých plánů přispěl nemalou
částkou z vlastních peněz, které
získával v Polsku, kam jezdil hlá-
sat exercicie.

Vedle toho všeho nesmíme
zapomenout na duchovní obnovu

v našich farnostech. Za svého
působení vytvořil společenství
rodin a mladých lidí, vyučoval
náboženství, připravoval děti
k prvnímu svatému přijímání,
mládež i dospělé k biřmování
a organizoval setkání ministrantů.
V našem barokním kostele se
konaly různé koncerty a přednáš-
ky. S velkým potěšením pomáhal
s organizaci Dnů polské kultury. 

Naše farnost byla první z praž-
ské arcidiecéze, kde se konaly
svaté lidové misie. Přijeli k nám
kněží z řádu Redemptoristů
z Králík a ti zde po celý týden
vedli motlitby, setkání a hlásali
evangelium. 

Protože sám byl vychován
v chudobě, cítil s lidmi chudými,
nemocnými a postiženými. Zalo-
žením farní Charity si splnil své
přání, pomáhat lidem. 

Farní Charita využívala prosto-
ry na faře, v zahradě i v klubovně
k práci s dětmi a mládeží. Rovněž
vybudovala nízkoprahové cent-
rum. 

Otec Tadeusz velmi miloval
lidi. Vždy se jim snažil pomáhat
jak duchovně, tak i materiálně.
O tom svědčí i jeden příběh, který
mi vyprávěl. Jeho kamarád byl
těžce nemocný, měl srdeční vadu
a potřeboval peníze na operaci
srdce, Otec Tadeusz mu za velkou

finanční částku zaplatil celou
operaci, zachránil mu život. Ten
člověk žije dodnes a je mu velmi
vděčný. Páter Tadeusz vždy pra-
coval naplno, nikdy nemyslel jen
na sebe, ale především na ostatní.
Měl kolem sebe spoustu lidí,
které miloval a kteří milovali
jeho. MĚL VELKÉ OTEVŘE-
NÉ SRDCE. 

Zemřel náhle 7. 5. 2005 ve
věku nedožitých 49 let. Jeho
ostatky po rozloučení v Lysé byly
převezeny do rodného Polska
a uloženy do rodinné hrobky.
Zanechal po sobě krásně oprave-
ný kostel. Vedle toho spoustu
šťastných duší, mám na mysli
pokřtěných, kteří přijali svaté při-
jímání, oddaných v kostele
a pohřbených. Otec Tadeusz
nedělal rozdíly mezi lidmi, jeho
motto bylo: „Ode mne nikdo neo-
dejde hladový.“ Podle toho se
také řídil. Jsem velice rád, že tady
Otec Tadeusz pracoval a udělal
mnoho pro Lysou nad Labem.
Myslím, že jsem si ještě na spou-
stu věcí nevzpomněl. Otec
Tadeusz byl velká osobnost
a nikdy na něj nezapomenu. Je mi
moc líto, že nás opustil. MĚL
JSEM HO MOC RÁD!!!

Daniel Světlý,
žák 9. třídy ZŠ B. Hrozného

v Lysé nad Labem

Budoucnost Husova náměstí
V minulém čísle městských

Listů jsem s potěšením zazname-
nal snahu vyvolat diskusi
o budoucí podobě Husova náměs-
tí. Přestože nesdílím pisatelův
názor, že by celé náměstí mělo
sloužit k parkování automobilů,
souhlasím s tím, že současný stav
je neudržitelný a je ho potřeba
změnit. Vzhledem k tomu, že se
bude jednat o úpravu náměstí na
příštích cirka 50 let, je třeba pře-
dem zvážit všechny alternativy
využití tohoto veřejného prostoru.
V minulosti již několikrát příliš-
ným spěchem došlo k rozhodnu-
tím, na která dnes doplácíme,
např. kolaudace Výstaviště v Lysé
bez dostatečných parkovacích
ploch. 

Domnívám se také, že je do
celého rozhodovacího procesu
třeba zapojit občany města a spo-
lečně jejich představy ztělesnit do

architektonických návrhů. Z těch-
to návrhů by občané vybrali
jeden, podle kterého by se vytvo-
řila nová tvář Husova náměstí.
Jsem rozhodným odpůrcem návr-
hu, který by celé náměstí promě-
nil v parkoviště, neboť se jedná
o přirozenou křižovatku pěších
tras z celého města, jejímž přeru-
šením by, dle mého názoru, došlo
k ohrožení bezpečnosti chodců.
Myslím si, že centrum města by se
mělo otevřít více odpočinku obča-
nů s možností potkávat se na upra-
veném veřejném prostoru, co
nejméně narušovaném automobi-
lovou dopravou. Problém parko-
vaní se podle mého názoru nevy-
řeší vybudováním parkoviště na
náměstí, ale pouze systémovými
opatřeními, kterými bude vytvo-
řen parkovací systém pro expono-
vané části města.

Jiří Havelka

Co mě trápí…..
Panoráma našeho města tvořené

zámkem, kostelem a nově opravenou
budovou kláštera, nám mohou závidět
mnohá větší města. Kouzelný pohled
na siluetu kláštera nad strmým zele-
ným svahem dotváří romantické pod-
zámčí, protknuté úzkými uličkami.
Tato část Lysé pocházející z dob
dávno minulých je městskou památko-
vou zónou. A právem. Kdysi zde žili
sloužící, drobní řemeslníci a další, kte-
rým dával zámek obživu. Jejich
domky byly skromné, přízemní, avšak
zasazené s citem do daného prostoru.
Bohudík, se v minulosti na tomto
stavu mnoho nezměnilo. 

I dnes tvoří tato část města maleb-
ný celek, kterému by bylo vhodné
věnovat zvýšenou pozornost. Nejen
proto, že se zde koná každoročně v
Žižkově ulici slavnost Lyský Mont-
martre, ale i proto, že by to mohl být
zajímavý turistický cíl, doplňující
návštěvu zámeckého parku, kostela či
muzea. Návštěvníků města, které dnes
přiláká výstaviště jsou desetitisíce.
Mohli bychom se pochlubit s něčím,
co každé město nemá. Je zde však
jeden problém. Ulice Žižkova, Špor-

kova, nebo Příkrá jsou sice nově
vydlážděné, opatřené obrubníky a nut-
nými sítěmi, ale některé domky jsou
zanedbané, s nevábným ohradním zdi-
vem a otlučenou fasádou. Jeden
domek je chátrající ruina, před dalším
je drahnou dobu skladován písek,
některé neoplocené předzahrádky jsou
neudržované, zeleň neošetřovaná. 

Co je platné, že část obyvatel této
starobylé uličky dbá příkladně o svá
obydlí, když je celkový dojem poka-
žen několika domky, které městu na
kráse nepřidají. Je zřejmé, že ne každý
majitel má dostatek finančních pro-
středků, aby své obydlí uvedl do
žádoucího stavu. Ne každý má dosta-
tek sil a vůle něco na své usedlosti
změnit k lepšímu. Ne každý si uvědo-
muje svoji zákonnou povinnost o svůj
nemovitý majetek řádně pečovat. 

Těmto lidem by snad mohlo trochu
pomoci i město. Přece jdou do měst-
ské pokladny každoročně dotace, které
by mohly alespoň jejich finanční pro-
blémy poněkud vyřešit. Co říkáte,
páni konšelé, neuděláte pro to něco? 

Václav Mrkvička,
občanské sdružení Lyský region. 
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,

Pronajmu část chalupy v Mařenicích.
Pro 5 osob, možnost vaření,

● ● ● tel .  603 398 024. ● ● ●

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

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

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

Přijímáme objednávky na celé dorty, zákusky, medovník (celý i krájený).

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK 
- SILNÝ MASIVNÍ DUB - BOROVICE - AKÁT
15 RŮZNÝCH SESTAV 
DODACÍ DOBA 4 DNY AŽ 2 - 3 TÝDNY
Prodej: Lubomír Roman TRUHLÁŘSTVÍ,
Drahelická 58, Nymburk 
Tel./fax: 325 532 170

Po telefonické dohodě prodej i večer a So + Ne.
Dále jsou služby rozšířené o prodej: JÍDELNÍ ŽIDLE, BAROVÉ ŽIDLE 

I OTOČNÉ, JÍDELNÍ STOLY KULATÉ - OVÁLNÉ - ROVNÉ -
ROZKLÁDACÍ, DOPLŇKY A VYBAVENÍ KUCHYNÍ, ŠATNÍ SKŘÍNĚ

PŘIJMEME TRUHLÁŘE
- zručné - profesionální, do zakázkové výroby kuchyní -

nábytku - dveří do provozovny v Nymburce.

Tel.: 606 654 515
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Zástupy dětských lékařů po ordinačních
hodinách 

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Červenec 2005 Srpen 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

Po 27.6. MUDr. Čerňanská

Út 28.6. MUDr. Matasová

St 29.6. MUDr. Chocholová

Čt 30.6. MUDr. Pokorná

Pá 1.7. MUDr. Matasová

So 2.7. MUDr. Chocholová

Ne 3.7. MUDr. Chocholová

Po 4.7. MUDr. Matasová

Út 5.7. MUDr. Matasová

St 6.7. MUDr. Chocholová

Čt 7.7. MUDr. Pokorná

Pá 8.7. MUDr. Chocholová

So 9.7. MUDr. Matasová

Ne 10.7. MUDr. Matasová

Po 11.7. MUDr. Chocholová

Út 12.7. MUDr. Matasová

St 13.7. MUDr. Chocholová

Čt 14.7. MUDr. Matasová

Pá 15.7. MUDr. Chocholová

So 16.7. MUDr. Pokorná

Ne 17.7. MUDr. Pokorná

Po 18.7. MUDr. Čerňanská

Út 19.7. MUDr. Čerňanská

St 20.7. MUDr. Chocholová

Čt 21.7. MUDr. Pokorná

Pá 22.7. MUDr. Pokorná

So 23.7. MUDr. Čerňanská

Ne 24.7. MUDr. Čerňanská

Po 25.7. MUDr. Čerňanská

Út 26.7. MUDr. Dáňová

St 27.7. MUDr. Čerňanská

Čt 28.7. MUDr. Dáňová

Pá 29.7. MUDr. Dáňová

So 30.7. MUDr. Čerňanská

Ne 31.7. MUDr. Čerňanská

Po 1.8. MUDr. Čerňanská

Po 1.8. MUDr. Čerňanská

Út 2.8. MUDr. Matasová

St 3.8. MUDr. Čerňanská

Čt 4.8. MUDr. Pokorná

Pá 5.8. MUDr. Čerňanská

So 6.8. MUDr. Matasová

Ne 7.8. MUDr. Matasová

Po 8.8. MUDr. Čerňanská

Út 9.8. MUDr. Matasová

St 10.8. MUDr. Chocholová

Čt 11.8. MUDr. Pokorná

Pá 12.8. MUDr. Chocholová

So 13.8. MUDr. Pokorná

Ne 14.8. MUDr. Pokorná

Po 15.8. MUDr. Čerňanská

Út 16.8. MUDr. Matasová

St 17.8. MUDr. Chocholová

Čt 18.8. MUDr. Pokorná

Pá 19.8. MUDr. Pokorná

So 20.8. MUDr. Chocholová

Ne 21.8. MUDr. Chocholová

Po 22.8. MUDr. Čerňanská

Út 23.8. MUDr. Matasová

St 24.8. MUDr. Pokorná

Čt 25.8. MUDr. Pokorná

Pá 26.8. MUDr. Matasová

So 27.8. MUDr. Čerňanská

Ne 28.8. MUDr. Čerňanská

Po 29.8. MUDr. Čerňanská

Út 30.8. MUDr. Matasová

St 31.8. MUDr. Matasová

Čt 19. MUDr. Pokorná

Pá 2.9. MUDr. Čerňanská

So 3.9. MUDr. Matasová

Ne 4.9. MUDr. Matasová

Po 5.9. MUDr. Čerňanská

Občanská poradna Nymburk
se přestěhovala 

do nových prostor
Stále se zvyšující počet dotazů

ze strany občanů regionu
Nymburska vedl k potřebě získání
větších prostor. Občanská poradna
Nymburk, která poskytuje bez-
platné, diskrétní, nezávislé a dů-
věrné všeobecné poradenství
občanům v tíživé životní situaci,
se proto začátkem června 2005
přestěhovala do nových prostor
u ulici Palackého 449 v Nym-
burce. Prostory jsou umístěny ve
3. patře budovy bývalého měst-
ského úřadu. Na nové adrese
mohou občané poradnu kontakto-
vat od pondělí 6. června 2005
každé pondělí od 8.30 do 11. 30
a od 12.30 do 18.00, středu od
8.30 do 11.30 a pátek od 8.30 do
11.30. Občané se mohou na
poradce obracet i telefonicky na
tel.: 325 511 148 (pouze v konzul-
tačních hodinách) a 737 104 928
či e-mailem poradna.nym-
burk@centrum.cz.

Občanská poradna Nymburk
poskytuje poradenství zejména
v oblasti: ochrana spotřebitele,
trestní právo, bydlení, pracovně
právní vztahy, občanskoprávní
problematika, majetkoprávní
vztahy, problematika rodinného
práva a mezilidských vztahů, soci-
ální oblast, oblast lidských práv

apod. Za rok 2004 poradna regist-
ruje 597 kontaktů, při kterých
bylo zodpovězeno 928 dotazů.
Nejčastější dotazy se týkaly
oblasti právního systému a ochra-
ny (20 %), dále pracovněprávních
vztahů (18 %) a oblasti majetko-
právních vztahů (12 %). Velice
častým tématem oproti dřívějším
rokům se stalo téma exekucí. 

Hlavním cílem činnosti porad-
ny je poradenství i praktická
pomoc občanům v tíživé životní
situaci, kterou nedokáží řešit
vlastními silami. Usiluje o to, aby
občané netrpěli neznalostí svých
práv a povinností, neznalostí
dostupných služeb nebo neschop-
ností vyjádřit své potřeby či hájit
své oprávněné zájmy. Občanská
poradna tak slouží občanům
v nesnázích, kteří nevědí, kam se
obrátit o pomoc v neustále se
měnícím legislativním systému.
Její služby nejsou omezeny regio-
nálně, své služby poskytuje všem,
kdo ji požádají o pomoc. Činnost
občanské poradny byla pro rok
2005 finančně podpořena Minis-
terstvem práce a sociálních věcí
ČR a Středočeským krajem. 
KONTAKT: Veronika Pačesová,
tel.: 737104928, e-mail:
poradna.nymburk@centrum.cz

Přírodní lékárna 
„U MODRÉHO ZVONKU“

byla otevřena v Lysé nad Labem, Okrsek 106

- sušené byliny a příprava čajů
- bylinné opalovací oleje
- koupelové oleje
- bylinné kuřivo s filtrem 

bez nikotinu
- bylinné masti
- potravinové doplňky
- aromatherapie
- homeopatická poradna

Otevřeno: Út - Pá 14.00 - 17.00 hod
Telefonické sjednání konzultací a případné dotazy na tel.:

325 551 479, mobil: 606 915 852  Út - Pá 13.00 - 14.00 hod

Na Vaši návštěvu se těší Mudr. Jana Pokorná



31. květ-
na uspořá-
daly cviči-
telky oddílu
p ř e d š k o l -

ních dětí TJ Sokol závody v lehké
atletice. Děti házely tenisovým
míčkem, skákaly do dálky z místa
a běhaly 30 m.

Při cvičebních hodinách v tělo-
cvičně tyto disciplíny nacvičuje-
me a nyní si je děti vyzkoušely při
prvních opravdových závodech na
hřišti.

Zúčastnilo se 13 dětí. Své první
závody braly s velkou vážností.
Výsledky: ročník 1998 - 2000

1. Jakub Tlamicha
2. Eliška Fajmonová a František
Zeman
3. Václav Jísl
4. Tereza Sadílková
5. Barbora Kindlová
ročník 2001 - 2002
1. Anežka Havlátová 

M. Tlamicha
2. Prokop Šmíd
3. Gabriela Tomková
4. Anežka Jíslová

M. Košátková
5. Roxana Šiserová
Děti byly odměněny sladkou
medailí a diplomem.

Bohumíra Černohorská

Předškoláci závodili
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Dne 13.6. jsme uspořádali pro
maminky a děti na ukončení cvi-
čebního roku závody v lehké atle-
tice. Sešli jsme se na hřišti
u školy. Zúčastnil se jeden tatínek,
dvě babičky a ostatní maminky
s dětmi 2 - 3 leté. Závodilo se ve
třech disciplínách: běh s dětmi na
zádech, skok do písku z místa

a hod tenisákem (děti) a 3 kg koulí
(rodiče). Výkony dvojic se sčítaly.

K dobrému průběhu závodu
přispělo slunečné počasí a dobrá
nálada všech zúčastněných.

Přejeme všem krásné a poho-
dové prázdniny. Těšíme se v září
na shledanou v tělocvičně.

Eva Křivánková

Oddíl rodičů a dětí TJ Sokol

Pozvání na 41. ročník 
Běhu zámeckou zahradou

Od letošního roku se stává
pořadatelem tradičního Běhu
zámeckou zahradou T. J. Sokol
Lysá nad Labem spolu s Klubem
českých turistů. Ti, kteří se tohoto
hezkého běžeckého klání pravi-
delně zúčastňují, vědí, že to je
vždy první sobotu v září - letos
tedy třetího odpoledne. Prezen-
tace začíná ve 12.30 a slavnostní
zahájení bude ve 13.50 hod. Trať
je připravena pro všechny věkové
kategorie od mladšího žactva 

(500 m) až po veterány (4450 m).
Hlavní, vytrvalecký závod na
8900 m bude odstartován v 16.30
hod. Počítáme s účastí běžců
zvučných jmen, ale také těch,
kteří běhání mají jako svého
koníčka a chtějí změřit svoje síly
s ostatními. Zveme také sportovní
fanoušky, přijďte se podívat a vy-
tvořit tu správnou atmosféru vel-
kého závodu, který jen pro zají-
mavost v roce 1947 vyhrál Emil
Zátopek.

Nejvšestrannější sportovce
České republiky bezpochyby pro-
dukuje Česká obec sokolská.
V sobotu a v neděli 11. - 12. červ-
na se v Praze uskutečnil celostát-
ní přebor ČOS ve všestrannosti.
Celá soutěž, ve které mohou
obstát skutečně ti nejzdatnější,
obsahuje disciplíny z lehké atleti-
ky (sprint, skok do dálky, vrh
koulí a běh na střední trati), pla-
vání 100 m a sportovní gymnasti-
ky (akrobacie, bradla, kruhy, pře-
skok a šplh bez přírazu na laně) je
skutečnou prověrkou závodníků.
Soutěží se i v mladších kategori-
ích včetně ženských, kde jsou dis-
ciplíny přiměřeně upraveny.
Nicméně ten, kdo se umístí na
některém z předních míst, je
hoden obdivu, protože žádný jiný
víceboj neprověří všeobecnou
zdatnost tak dokonale. 

Jen na okraj tohoto tvrzení je
třeba se zmínit o tom, že jeden

z celkových vítězů obtížně na
stupně vítězů dokulhal, zatímco
dalšího musel kamarád na vyhlá-
šení vítězů téměř donést. 

V tomto klání se neztratili ani
sokolové z Lysé nad Labem.
Soutěže se zúčastnili dva: doroste-
nec Martin Křena a starší žák
Lukáš Křivánek. Oba dva si pro-
žili svoji kritickou chvilku v běhu
na střední trati, zatímco v ostat-
ních disciplínach bojovali o nej-
přednější umístění. Nakonec
Lukáš Křivánek získal zlatou
medaili ve sportovní gymnastice
(celkově čtvrtý) a Martin Křena
bronzovou medaili ve sportovní
gymnastice a v celé soutěži rov-
něž bronzovou medaili, což je
jeho obrovským úspěchem v kon-
kurenci, která v Praze startovala.

Oběma našim reprezentantům
gratulujeme.

Jaroslav Denemark,
starosta T. J. 

Úspěch sokolů z Lysé
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Memoriál Jiřího Vejlupka
Ve dnech 28. a 29. května se na

Labi za téměř tropických veder
uskutečnily již tradiční veslařské
závody „Memoriál Jiřího
Vejlupka“. Konkurence se v letoš-
ním ročníku sjela mimořádně veli-
ká, a tak se bylo opravdu na co
dívat. Ke dvanácti veslařským
klubům z celých Čech, mezi
nimiž nechyběly ani ty nejsilnější,
jako např. pražská Slavia
a Bohemians, pardubický ČVK,
neratovický VK, KVM Mělník
a další, se novému vedení VK
Slovan Lysá nad Labem podařilo
na poslední chvíli ještě domluvit
i účast závodníků ze SRN, a to
konkrétně klubu Pirnaer Ruder-
verain. Konfrontace českého
a německého veslování sice tento-
krát vyšla jednoznačně ve pro-
spěch německých veslařů, a to
nejen díky lepšímu materiálnímu
zajištění, ale i například propraco-
vanějšímu systému práce s mláde-
ží, velikostí členské základny
(účast 44 závodníků byla zároveň
tou největší) a ještě mnoha dalším
aspektům. Takováto měření
sil, tzn. s kvalitními soupeři,

mohou vést jedině k úspěchům
i našich sportovců a to třeba i na
mezinárodních kolbištích. Ně-
mečtí přátelé nám pak jasně uká-
zali, že se od nich stále ještě
máme co učit. Memoriál Jiřího
Vejlupka se tak díky účasti vesla-
řů z Pirny stal poprvé mezinárod-
ním a podle ohlasu našich němec-
kých přátel by to nemělo být
naposledy, kdy k nám na závody
zavítali. Předběžně nám přislíbili
účast na příštím ročníku a dokon-
ce se vyjádřili, že jsou v ČR tři
místa, kam se budou na závody
rádi vracet. Nás pak těší, že Lysá
n. L. patří mezi ně. Ještě pro letoš-
ní rok přislíbili svou účast na II.
kole Českého poháru ve veslování
na trenažéru, které se u nás bude
konat poprvé v historii veslařské-
ho klubu. Konkrétně pak 3. pro-
since v hale výstaviště. Výsledky
našich sportovců uvádíme na
jiném místě.

Poděkování patří všem, kteří se
na zdárném průběhu „Memoriálu
J. Vejlupka“ podíleli. 

P. Sláma

Vítězná posádka dvojskif mužů veteránů Jan Krumpholc a Zdeněk Košťák těsně 
po dojezdu svého závodu.

Vedoucí zájezdu veslařského klubu ze SRN převzal pohár nejúspěšnějšího oddílu
z rukou předsedy Pavla Slámy.

Za účasti tajemníka MěÚ Lysá
nad Labem pana Dvořáka proběhl
v neděli 29. května po odjezdu
posledních účastníků „Memoriálu
Jiřího Vejlupka“ křest čtyřky 
párové bez kormidelníka, kterou
se našemu veslařskému klubu
podařilo vydražit ze státní loděni-
ce při březnové valné hromadě
ČVS. Do oddílu se tak po letech
dostala i díky pomoci města ne
sice úplně nová loď, ale rozhodně

loď, která je stále ještě i meziná-
rodní konkurence schopná. Jako
projev díků městu pro ni pak
výkonný výbor VK vybral jméno
Radnice. Jméno symbolizující
podporu a spolupráci, které se
našemu veslařskému klubu ze
strany Lysé dostává. Lodi všichni
přítomní popřáli mnoho úspěchů
a aby na ní vyrostlo ještě mnoho
úspěšných veslařů.

P. Sláma

Veslaři VK Slovan Lysá nad
Labem na závodech  

Tak se nám konečně rozjela
závodní veslařská sezóna. Máme za
sebou troje závody, včetně těch
našich (píšeme na jiném místě),
a protože „Listy“ vycházejí jeden-
krát měsíčně, můžeme vás, naše
příznivce, seznámit s výsledky až
nyní. Silně obměněný kádr mla-
dých sportovců, který před prosin-
covou valnou hromadou čítal pouhé
tři závodníky (a to ještě každého
z jiné kategorie), dohání, co se dá.
Většina se tak teprve seznamuje
s prostředím a děním na závodech;
se soupeři, co to opravdu znamená
jet naplno, nebo si sáhnout až na
dno svých sil, ale i tak již dávají
drobnými úspěchy o sobě vědět.
Výsledky ze závodů: Jarní regata
Neratovice 7. a 8. května - minivý-
prava, která čítala pouhých 5 závod-
níků, protože ostatní ještě nebyli
schopni technicky zvládnout závod,
dosáhla těchto výsledků: I. místo
Sláma Pavel - skif muži veteráni,
II. místa Souček Martin - skif žáci
starší a Pertlík Matěj - skif žáci
mladší. III. místo Peša Ondřej - 
skif dorostenci. Ústecká zatáčka 14.
a 15. května - minivýprava z Ne-
ratovic se rozrostla o 3 nové závod-
níky, kteří již byli schopni technic-
ky zvládnout závod. Zvláště pak
nasazení do závodů nováčka Jana
Stankeho bylo milým překvapením
a trenérům se vyplatilo. Celkový

zisk tří vítězství (Martin Souček -
skif žáci starší, Martin Souček a Jan
Stanke - dvojskif žáci starší
a Martin Souček, Jan Stanke ve
společenství s veslaři z Neratovic -
čtyřka párová žáci starší), tří dru-
hých míst (Matěj Pertlík - skif žáci
mladší, Ondřej Peša - skif dorosten-
ci a Ondřej Peša s Petrem Součkem
- dvojskif dorostenců). Memoriál J.
Vejlupka Lysá n. L. 28. a 29. květen
- na domácí vodě konečně větší
účast, sjela se poprvé největší kon-
kurence. O to cennější jsou úspěchy
našich závodníků. I. místa Sláma
Pavel - skif muži veteráni,
Krumpholc Jan a Košťák Zdeněk -
dvojskif muži vetráni, II. místa
Košťák Zdeněk - skif muži,
Stankeová Kristýna ve společenství
s Neratovicemi - dvojskif juniorky,
Sláma Pavel, Krumpholc Jan,
Černý Karel, Košťák Zdeněk - čtyř-
ka párová muži vetráni, Souček
Martin, Stanke Jan - dvojskif žáci
starší, III. místa Jůza David, Říman
Pavel, Rakušan Leon, Kalát Viktor -
čtyřka párová muži, Souček Martin
- skif žáci starší, Lambert Miloš -
skif muži veteráni, Sláma Pavel,
Černý Karel - dvojskif muži veterá-
ni, Pertlík Matěj ve společenství se
Slávií Praha a ČVK Praha - čtyřka
párová žáci mladší a Cafourek
Tomáš, Rakušan Leon - dvojskif
muži.                                P. Sláma 

Křest lodi 

Pan tajemník Miloš Dvořák křtí novou loď v loděnici VK, loď nese jméno Radnice.
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Zlato ve Slaném a stříbro,
bronz v Kutné Hoře

1. 5. 2005 proběhlo „Semifi-nále
ČR, Děti fitness aneb sportem proti
drogám“ ve Slaném. Zúčastnilo se ho
přes 60 teamů z celé ČR, které závodi-
ly v 5-ti věkových kategoriích v aerob.
a pohyb. sestavách.

Na toto aerob. klání jsme se vydali
i my (aerobic Pavly Caltové). V každé
kategorii bylo minimálně 10 soutěží-
cích teamů a jen ti nejlepší mohly
postoupit do Prahy do finále. Podařilo
se a všechny naše teamy (byly to 3
aerob. skupiny) postoupily.

A nejen že postoupily, ale dívky
(Brandejská E., Gasiorková N., Malá
B., Matoušová M., Řezníčková A.,
Šulcová L., Tichá L., Vaverová M.,

Vondráčková K., Vorlíčková P.) vybo-
jovaly v nejstarší kategorii 1. místo.

7. 5. 2005 se uskutečnily závody
pohyb. skladeb v Kutné Hoře, kde se
opět sjelo více než 70 teamů z celé
republiky.

Musím pochválit své malé svěřence
(Caltová T., Čadková S., Kašičková M.,
Knapová H., Knobová K., Kuželová
H., Kvasničková L., Szalay M., Šimo-
nová A.), kteří i přes velkou trému
a strach z velkých závodů, přivezli do
Čelákovic pěkné 3. místo. A nebyl to
jediný úspěch čelákovického aerobiku,
byla to opět starší děvčata, která v nej-
starší kategorii obsadila 2. místo.

Pavla Caltová

Ke dni dětí uspořádala v sobotu dne
4. června MO Českého rybářského
svazu v Lysé nad Labem společně
s Rybářským klubem již tradiční závod
pro rybářskou mládež. Svatý Petr nám
letos s počasím poprvé v několikaleté
historii dětských závodů opravdu
nepřál. Zatímco v pátek se ti otužilejší
vydávali koupat k vodě, v noci přišla
studená fronta a v den konání závodů
od rána vydatně pršelo. Při pohledu na
zcela zataženou oblohu se dala očeká-
vat velmi nízká účast a chvílemi jsme
váhali, zda závod vůbec zahájíme. Už
po sedmé hodině však začali přicházet
první nedočkavci. 

K našemu překvapení v osm hodin
ráno, kdy je závod odstartován, nahodí
mezi velkými kapkami deště do vody
nástrahy 38 statečných závodníků. Ani
letos nechybějí dívky. Přestože ani
rybám nedělá náhlé ochlazení moc
dobře a většinou ztrácejí chuť žrát,
úlovkové listy se začínají pomalu, ale
jistě plnit. Nejhojněji se loví plotice,
ale nechybí ani pár kapříků.

Zhruba v polovině závodu přichází
nejdramatičtější okamžik. Tomáš Veit
zasekává rybu a podle ohnutí jeho
teleskopického prutu je ihned jasné,
že to nebude jen tak nějaká mřenka.
Silný odpor dává tušit, že se podařilo
zaseknout většího amura, vyhlášené-
ho rybího bojovníka. Vedlejší závod-
ník raději vytahuje udici z vody.
Přibíhají další zvědav-
ci z řad dětí i dospě-
lých. Tomáš jako pro-
třelý rybář nespěchá
a zkušeně manipuluje
s brzdou navijáku. Po
několika neúspěšných
výpadech ryba koneč-
ně ukazuje hřbet.
Opravdu pěkný amur.
Ještě chvíli se snaží
o únik, ale několika-
minutový boj ho stál

hodně sil. Tomáš opatrně utahuje
brzdu a snaží se přitáhnout rybu ke
břehu. Jedna z rozhodujících chvil
zápasu, podcenění posledního pokusu
ryby o únik na svobodu, se nevyplácí.
Unavený amur však zkusí jen mírný
výpad a za chvíli končí za pomoci
Tomášova otce v podběráku. Měří
pěkných 63 cm. Stane se největší ulo-
venou rybou dětských závodů. 

V kategorii mladších nakonec zví-
tězil Ondra Zeman, který během třího-
dinového závodu ulovil na bič ryby
o celkové délce úctyhodných 540 cm.
Druhý skončil Lukáš Maudr s 390 cm
a na třetím místě se umístil Marek
Zeman s 215 cm. Starší kategorii
vyhrál Tomáš Veit, který i s amurem
nalovil celkově 206 cm. Druhé místo
patřilo Václavu Zemanovi s úlovkem
59 cm. Třetí se umístil Karel Pavlis
s kaprem o délce 45 cm. 

Kromě diplomu si nejlepší závodní-
ci odnesli hodnotné ceny. Někteří šťast-
livci ulovené kapry a všichni účastníci
alespoň upomínkové ceny, které si za
vytrvalost ve velmi nepříznivých pod-
mínkách opravdu zasloužili.

Za sponzorské dary děkujeme
firmě IPAN Ing. Nováka z Ostré a pro-
dejně rybářských potřeb pana
Melingera v Poděbradově ulici v Lysé
nad Labem.

Za MO ČRS a Rybářský klub,
Petr Eliška

Jak dopadly rybářské 
závody mládeže

Pobyty u moře se cvičením
1) 24. 6. - 3. 7. 2005 Itálie, Numana 5 750 Kč

1 990 Kč (dítě do 3 let - cena pouze za dopravu)
2) 9. 9. - 18. 9. 2005 Itálie, Bibione 3 660 Kč
Odjezd a příjezd z Lysé nad Labem a z Prahy.

Bližší informace a přihlášky: cv. Hana Houžvičková,
tel.: 325 552 539 (večer)

Prázdninové cvičení!!!
Prázdninové cvičení žen a dívek (aerobik mix, bodystyling, P-CLASS

na svěžím letním vzduchu se bude konat každé prázdninové úterý na
hřišti u nové školy v Lysé nad Labem).

KDE? Hřiště u nové školy v Lysé nad Labem
KDY? Každé úterý od 12. 7. - 6. 9. 2005, 20.00 - 21.30 hod
CVIČITELKA? Hana Houžvičková, mezinárodní licence - certifikát 
FISSAF
PROGRAM? Aerobik mix, Bodystyling, P-CLASS (pro středně pokročilé)
KČ? 15 Kč (pro MěÚ v Lysé nad Labem - platba přímo na hřišti)
S SEBOU? Karimatku, sportovní obuv, pití, dobrou náladu
INFORMACE? cv. Hana Houžvičková, tel.: 325 552 539 (večer)

Začínáme 12. 7. 2005 ve 20.00 hodin
V případě deště se cvičení nekoná! Nové kurty na beach volejbal

V červnu byly dokončeny dva kurty na plážový
volejbal na stadionu TK Slovan Lysá nad Labem.

Zájemci o tento sport si mohou hřiště zamluvit 
u správce areálu p. Poborského - tel. 723 540 620.

Cena za pronájem 1 kurtu je 100,-Kč/ hod,
děti do 15 let zdarma.


