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

V dnešním čísle najdete:
● Změna stanovišť kontejnerů

- str. 3
● Dopravní průzkum - str. 4
● Kulturní kalendář - str. 7
● Evropský den bez aut 

- str. 10
● Půjčovna kol - str. 12

Pranostiky
● Svatováclavské léto

trvá po osm dní.

● Teplé září - dobře se
ovoci i vínu daří.

● Divoké husy na odletu
- konec i babímu létu.

● Je-li Jiljí jasný den,
krásný podzim 
zvěstujem (1. září)

Dny evropského dědictví 10. - 18. 9. 2005

Vážení spoluobčané,

Dny evropského dědictví jsou akcí,
která každoročně otevírá co nejvíce
zajímavých a výjimečných architekto-
nických objektů a dalších prostor,
v nichž všech je uchováváno neuvěři-
telně rozsáhlé množství sbírkových
fondů.

V objektech, které jsou běžně pří-
stupné veřejnosti a je v nich vybíráno
vstupné, bývá v tyto dny nabízen spe-
ciální program. Desítky měst a obcí
připravují komponované programy pro
své občany i turisty. Seznam památek
zpřístupněných ve dnech 10. - 18. 9.
2005 naleznete v katalogu na interneto-
vých stránkách www.ehd.cz.
V našem městě budou ve dnech 17. -
18. 9. 2005 zdarma zpřístupněny
následující objekty:
Bývalý Augustiniánský klášter

z r. 1733
17. i 18. 9. od 10 do 16 hod.

Evangelický kostel z r. 1787
17. 9. od 9 do 18 hod.
18. 9. od 8 do 12 hod.

Věž kostela sv. Jana Křtitele 
z r. 1741
18. 9. od 14 do 16 hod.

Muzeum Bedřicha Hrozného
15. 9. 2005 od 17 hod.
přednáška na téma: Příspěvek arche-
ologie k dějinám Lysé nad Labem za
vlády Přemyslovců - přednášku povede
PhDr. Karla Motyková, DrSc.
z Polabského muzea Poděbrady

18. 9. 11 - 16 hod. 
Expozice fotografií M. Břeského  -
zámeček Bon Repos (za běžné vstupné)

Zámecký park (otevřen od 10 - 17
hod)
Odborný výklad k sochám a historii
parku 17. i 18. 9. od 13, 14, 15, 16
hod. od hlavní brány do Domova
důchodců.

Kubistická vila projektanta E.
Králíčka v areálu býv. cukrovaru
v Litoli
17. 9. 14 - 16 hod
Odborný výklad, exponáty z galerií,
živá hudba.

Doprovodná akce:
Koncert pěveckého sboru z Velké
Británie
23. 9. v 19.00 hod v evangelickém
kostele

Alena Frankeová,
odbor kultury

přijměte prosím srdečný
pozdrav z radnice. Z té radnice,
která je předmětem diskuze někte-
rých lidí. Nechci se o nich vyjadřo-
vat jako o spoluobčanech, neboť
jejich myšlení není v souladu
s občanským soužitím. Uvedené
osoby se totiž nezúčastňují veřej-
ných jednání jako je Zastupitelstvo
města, kde by získali patřičné
informace o rozhodnutí svých
volených zástupců, a raději
vyvolávají trošku dusno a snaží
se o rozkoly soužití občanů.

Byl jsem požádán redaktorem
Nymburského deníku, abych se
vyjádřil, proč se bude provádět
na budově radnice v Lysé n. L.
nová fasáda. Podloubí, zejména
pilíře v uliční frontě a jejich
kamenný obklad, jsou za léta
neodborných oprav v době tota-
lity značně zdevastované (obklado-
vý kámen je vyspravován cemento-
vou maltou a natřen fasádní bar-
vou). Bude provedeno odsekání
betonů, očištění kamenných obkla-
dů a jejich doplnění kamenným
obkladem do původního stavu.
Vzhledem k tomu, že není budova
izolována proti vodě a zemní vlh-
kosti, objevují se skvrny a mapy,
které pronikají do fasády. Vlhkost
se projevuje uvnitř, obzvláště ve
dvorním traktu u západního souse-
da, a ničí budovu a její fasádu do
výšky několika metrů. Bude prove-
den drenážní izolační systém v celé
dvorní části a oprava fasádním
materiálem s izolační schopností.

Dále bude provedeno oplechová-
ní všech říms a kordonů v měděném

materiálu. Následně bude provedena
oprava celkové plochy fasády
s konečným nátěrem v barvách
původního provedení. Na základě
uvedených skutečností Zastupitel-
stvo města pro rok 2005 začlenilo
do rozpočtu města rekonstrukci
podloubí a fasádu radnice. Finančně
je tato položka rozpočtu podpořena

dotací na veřejnou správu z minu-
lých let a části dotace na obnovu
památek (v celkové částce 500
tis. Kč).

Vrátím se však k úvodu mého
vyjádření. Chtěl bych zdůraznit, že
je nutno si uvědomit, že činnost
Zastupitelů města je upřena
k zajišťování potřeb občanů a udr-
žování a zvelebování majetku
města. Jedním z příkladů je již
vybudované prameniště jímání
vody vč. úpravny vody. V důsled-
ku toho, že se podařilo zajistit
vlastní zdroj vody jsou náklady
pro občany skutečně minimální
a cena za vodné a stočné v naší
oblasti je pod 40 Kč za l m3.
Poplatky v ostatních městech tuto
částku značně převyšují.

Chci připomenout, že obdobná
situace je s platbami občanů za
odpad (popelnice), poplatek 400,-
Kč je rovněž tak v minimální částce,
oproti okolním i vzdálenějším měs-
tům. Oproti tomu je velice vážná
situace se zajišťováním pořádku
a údržby zeleně. Zde oproti minu-
lým letům velice účinná pomoc

z řad občanů klesá a je stále
menší. Mám na mysli zejména
čištění chodníků od drobných
odpadků a nežádoucí zeleně
vyskytující se na chodnících
a v rigolech. Stále více se proje-
vuje bezohlednost žvýkajících,
kteří vyplivnou žvýkačku na
chodník. Tato nečistota jde velmi
těžce odstranit a nová dlažba
vypadá jako po neštovicích.
Rovněž tak lidé odhazují papírky
a nedopalky cigaret, což se dá

skutečně čistit pouze individuelně.
Jsem si dobře vědom toho, že nám
všem léta přibývají a sil se nedostá-
vá, ale přesto Vás, spoluobčané, pro-
sím o jakoukoliv možnou pomoc,
abychom nemuseli vynakládat vyšší
finanční prostředky dodavatelům.

Pro informovanost město 
vynakládá:
na kontejnery, separační 
dvůr a tříděný sběr . 2 500 000 Kč
na údržbu zámeckého parku 
.................................... 560 000 Kč
veřejnou zeleň a výsadbu 
nové zeleně ............. 3 230 000 Kč
čistotu města............ 1 900 000 Kč

S pozdravem
Václav HOUŠTECKÝ,

starosta města Lysá nad Labem

Koncert ke Dnům
evropského 

dědictví
Dovolujeme si Vás pozvat

na koncert ženského pěvecké-
ho sboru The St. Oueen’s
Ladies Choir z Velké Británie,
který zakončí oslavy Dnů
evropského dědictví v Lysé
nad Labem. Kromě vážné
hudby zazní i současná britská
tvorba. Koncert se koná
v pátek 23. 9. 2005 v evange-
lickém kostele v Lysé nad
Labem. Začátek je naplánován
na 19.00 hodin.

Za pořadatele 
Českobratrská církev 

evangelická 
a Město Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Ani o prázdninách se na radnici

nezastavil „úřední“ život, a proto
nyní přinášíme informace
z poměrně obsáhlého časového
úseku. Začneme informacemi
z druhé červnové rady (co se neve-
šlo do 7. čísla). V červenci se
konala 2 jednání rady města a 1
mimořádné zasedání zastupitel-
stva a v srpnu 2 jednání rady
města. Poslední srpnovou radu si
vzhledem k redakční uzávěrce
přečtete až v dalším čísle.

13. jednání rady města se
konalo 27. 6. 2005. Přes panující
horké počasí se kompletní rada
pustila do programu, který čítal 19
bodů. V úvodním bodu byl ve
výběrovém řízení schválen doda-
vatel školního nábytku pro ZŠ J.
A. Komenského v rozpočtové výši
120 tis. Kč. Ze 4 nabídek vyšla
vítězně firma ÁMOS z Nového
Strašecí. Už druhý bod vyvolal
obsáhlou diskusi - týkal se využití
celé plochy Husova náměstí.
Podrobnosti najdete v jiném člán-
ku. Závěrem rada schválila, aby se
plocha náměstí využila podle pro-
jektu, a to co nejdříve, pokud
možno ještě v červenci 2005.

Třetí bod přinesl změnu v ko-
misi životního prostředí, v níž paní
Janásovou nahradí p. Zbyněk
Waltr. Čtvrtý bod se týkal rozvoje
města, a sice části Litol - Vysoká
Mez. Stavební úřad předložil kon-
cepční fázi regulačního plánu
a navrhl souborné stanovisko, které
členové rady všemi hlasy podpoři-
li. Veřejnost má možnost do kon-
ceptu nahlédnout mj. i na zasedání
zastupitelstva města 7. 9. 2005.

Pět bodů bylo „stavebních“
a schvalování proběhlo svižně
a bez průtahů. Komunikaci od
Karlova k osadě Řehačka bude
opravovat firma ROPEK +
SKLÁŘ, která dodrží rozpočtovou
výši nákladů do 100 tis. Kč.
Odbor správy majetku zajistí pro-
jektovou dokumentaci na obnovu
zeleně v Masarykově ulici. Opra-
vu fasády hasičské zbrojnice pro-
vede firma M. Horvát z Lysé n. L.,
která se jako jediná ze tří zúčast-
něných „vejde“ do 100 tis.
Kč. Firma K. Dlouhý jako jediná
reagovala na zveřejněnou zakázku
na rekonstrukci topení v ZUŠ na
Školním náměstí. I.etapa za nece-
lých 70 tis. Kč proběhne v době
prázdnin. Na rekonstrukci kuchy-
ně MŠ Čtyřlístek v Brandlově ul.
se přihlásily 3 firmy, vítězem se
stala společnost OTTA, servis
vzduchotechniky ze Sadské
s nabídkovou cenou, která velmi
mírně překročí 100 tis. Kč.

Další čtyři body byly vcelku
nezajímavé a týkaly se bytových
záležitostí, bod v pořadí sedmnác-
tý ukončil nájem nebytových pro-
stor v Milovicích firmě BADL.

Nájemce je povinen městu uhradit
dlužnou částku. 

V posledním bodu rada města
vzala na vědomí zápis z bytové
komise. V závěrečné diskusi se
hovořilo o postupu při výběru
firmy, která dodá městský kame-
rový systém, o dobrých zkušenos-
tech při použití radaru, o ostrůvku
u Penny a o parkování nákladního
auta u Jedličkova sídliště. 

2. mimořádné jednání rady
města se konalo 11. 7. 2005.
Konalo se i v mimořádném čase -
již od 13 hodin. Na programu byly
4 body, první dva budou znovu na
programu zastupitelstva města
(viz informace ze ZM 20. 7.
2005), druhé dva se týkaly byto-
vých záležitostí. 

14. jednání rady města se
konalo 18. 7. 2005. Prázdninový
poklid se nedostavil, na členy rady
čekalo celkem 30 bodů, ale z toho
polovina k pozemkům, proná-
jmům a bytovým záležitostem.
První dva jednací body se týkaly
dětí, resp. statutu Fondu činnosti
mládeže a stavu dětských hřišť.
Rada města schválila změnu statu-
tu od 1. 1. 2006, kdy přidělovaná
částka 100 Kč/dítě na lyžařský
výcvik a školy v přírodě budou
rozdělovány v jiné formě. Zpráva
o stavu 11 dětských hřišť ve městě
je velmi dobře zpracována, ale
není to radostné čtení. Odborná
firma PRAGOLET Mnichovice
posuzovala soulad současných
zařízení s požadavky EU. Vzhle-
dem k době vzniku je jejich tech-
nický stav převážně nevyhovující.
Minimální odhadované náklady
na nejnutnější úpravy činí 144 tis.
Kč. S ohledem na rozpočet rada
města schválila variantu, že letos
žádné úpravy a opravy nad rámec
rozpočtu (120 tis. Kč, zatím čerpá-
no 111 tis. Kč) nebudou provádě-
ny a zahrnou se do rozpočtu na
rok 2006.

Dlouho očekávaným bodem
pro občany Byšiček bylo schvále-
ní výstavby veřejného osvětlení
v obci. Vítězem výběrového řízení
se stala firma Elektromontáže
Uhlíř z Čelákovic s nabídkovou
cenou pod 450 tis. Kč. Osvětlení
se bude stavět společně s kabeliza-
cí elektrického vedení, čímž dojde
k úspoře financí.

V pátém bodě byl schválen
dodavatel na opravu fasády radni-
ce. Jako jediná se do výběrového
řízení přihlásila firma REAL
z Kolína, která nepřekročí rozpo-
čtovou cenu 1,1 mil. Kč a má
dobré reference z oprav památko-
vě chráněných budov. Práce budou
prováděny od září do listopadu
letošního roku.

Obsáhlý byl i sedmý bod -
výběr dodavatele na inženýrské

sítě a komunikace na Třešňovce.
O zakázku za 8,1 mil.Kč byl velký
zájem, přihlásilo se 13 firem.
Pečlivě připravená zpráva podle
zákona o zadávání veřejných
zakázek usnadnila radním rozho-
dování. Vítězem se stala firma
HALKO z Kolína, která většinu
prací (asi 90 %) provede ještě
letos. Finanční spoluúčast vlastní-
ků pozemků bude 7,8 mil. Kč.

Zajímavým bodem bylo vyhod-
nocení nabídek na dva nové slu-
žební vozy městského úřadu.
Rada v červnu schválila obměnu
Felicií za Fabie, ve veřejné soutě-
ži o leasingovou smlouvu ze 4
nabídek vyšla vítězně pražská
společnost ALD Automotive,
která má za sebou silnou
Komerční banku, a proto mohla
nabídnout nejlepší finanční pod-
mínky. Stárnoucí Felicie s dosti
najetými kilometry budou prodá-
ny obálkovou metodou a utržené
peníze použity na akontaci vozů.

Poté následoval blok 15 bodů
s čtenářsky vcelku nezajímavou
problematikou. Z nich uvádím
jediný bod, a sice prodej RD č. p.
1752 v Jedličkově ulici (tzv.
holandský domek). V konečné
fázi zbyl jediný zájemce, který
nabídl za dům s pozemkem 1,8
mil. Kč. Toto usnesení musí potvr-
dit ještě i zastupitelstvo. 

Tím se program dostal do finá-
le. V bodu č. 26 se hodnotily 3
nabídky na vyčištění litolské
svodnice od naplavenin. Jde o část
strouhy, která teče za bývalou cuk-
rovarskou zdí. Vítězná nabídka od
poděbradské firmy Novák &
Týma jen mírně přesáhla 60 tis.
Kč, práce by měla být dokončena
do konce roku 2005. 

Tři zprávy vzali členové rady
pouze na vědomí, a sice o ceno-
vých relacích sloupků a betono-
vých květináčů při vymezení par-
kovacích ploch na Husově náměs-
tí, zápis ze sociální a zdravotní
komise a zápis z jednání zástupců
měst Nymburska o pokračování
činnosti Centra sociálních a zdra-
votních služeb.

Na úplný závěr byl zařazen
„ještě teplý“ materiál o výběru
dodavatele na městský kamerový
systém. Komise pro výběr se sešla
11. 7. dopoledne a 18. 7. těsně
před jednáním rady, kdy navrhla
dodavatele systému. Komise po
velmi obtížném rozhodování mezi
9 hodnocenými dala přednost spo-
lečnosti MKDS BESY z Prahy,
a to 4 hlasy proti 1. Rada města
tento návrh všemi hlasy schválila. 

Závěrečná diskuse pak již byla
velmi krátká: o zástupcích do
školských rad KÚ, o řešení závaz-
ků firmy Erebus, o čištění kanali-
začních vpustí ve městě. 

1. mimořádné zasedání zastu-
pitelstva města se konalo 20. 7.

2005. Program obsahoval pouze 2
návrhy na schválení a i přes obdo-
bí dovolených a panující horko se
dostavilo 11 členů zastupitelstva.
Hlavním důvodem prázdninového
svolání je šance města získat dota-
ci z fondu EU z tzv. Norského
finančního mechanismu, odhadem
11 milionů Kč. Dotace pokrývá
obvykle 70 - 80 % nákladů, zby-
tek hradí město, dotaci nutno
vyčerpat do tří let. Pro podání
žádosti je nutné splnit 2 podmín-
ky: schválit žádost zastupitel-
stvem a podat vypracovanou pro-
jektovou dokumentaci nejpozději
do 15. 8. 2005. 

Pro první etapu revitalizace
parku je navržena francouzská
zahrada, tj. horní část přiléhající
k zámku a obsahující komplex
barokních soch. K tomu by byla
přiřazena i oprava ohradní zdi.
Velmi přibližný odhad nákladů
hovoří o 21 mil. Kč.

Přítomní autoři Námětové
a koncepční studie Zámeckého
vrchu (Ateliér D.W.O ak. arch.
Josefa Dvorského) vysvětlili jed-
notlivé návrhy, protože celá kon-
cepce je rozčleněna do 7 integrova-
ných částí a celkové náklady na
revitalizaci Zámeckého vrchu, a to
i včetně zámku, mohou dosáhnout
až 180 mil. Kč. V navazujícím hla-
sování členové zastupitelstva
všemi hlasy podpořili, aby město
o dotaci z EU požádalo. Jako první
v pořadí by se měla opravovat fran-
couzská zahrada a ohradní zeď.

Druhý schvalovací bod vyvolal
i úsměvy, neboť se na návrh
Spolku rodáků povoloval vstup
pro zvířata s doprovodem do
zámeckého parku během IX.
Šporkových slavností. Podle
obecně závazné vyhlášky
č. 2/2005, čl. 3, odst. 2, písm a),
mají psi a jiná zvířata přístup do
zámeckého parku zapovězen. Čle-
nové zastupitelstva celkem bez
problémů schválili jednodenní
„propustku“ pro 6 koní, lovecké
psy a dravé ptáky, aby lovecká
družina nebyla ochuzena o hlavní
atributy.

Další jednání pokračovalo dis-
kusí k obecním záležitostem,
a tato část byla mnohem bouřlivěj-
ší. Hlavním tématem byla bezpeč-
nost chodců na přechodech - p.
Sedláček navrhuje doplnit zvýraz-
ňující osvětlení a blikající oranžo-
vá světla, hovořilo se i o účelnosti
ostrůvku u Penny, o špatném stavu
dlážděných chodníků, o rušení
veřejného pořádku v nočních
hodinách. Tečkou za diskusí bylo
vystoupení p. Kohouta, který ostře
kritizoval (ne)činnost městské
policie a chování strážníků vůči
občanům. Na úplný závěr bylo
schváleno krátké usnesení.

Pokračování na str. 3
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15. jednání rady města se
konalo 8. 8. 2005. Pan starosta
zahájil poměrně obsáhlý program
s 28 body, z nichž první blok osmi
bodů se týkal nebytových prostor
a pozemků, takže byl vcelku čte-
nářsky nezajímavý. Snad jedině
pátý bod oživil jednání, neboť se
hovořilo o pronájmu obecního
rybníčku s výměrou 2 284 m2

u Karlova. Rada schválila zveřej-
nění pronájmu a předpokládá se
účast minimálně dvou zájemců.

V bodu devátém rada města
schválila uzavření dodatku ke
smlouvě města se Středočeským
krajem při zajišťování Programu
obnovy venkova (POV). Jestliže
město podá žádost o dotaci
v rámci POV, obdrží od kraje přís-
pěvek 500 Kč za každou podanou
žádost na administrativní výdaje.
Jestliže bude žádost úspěšně přija-
ta, obdrží za ni navíc ještě 250 Kč.

V následujícím bodu byla pro-
jednávána účast města na výstav-
bě nového veřejného osvětlení
a pokládce kabelů STE v Byšič-
kách. Podíl na nákladech STE
dosáhne již 50 %, což ve finanč-
ním vyjádření činí 446 tis. Kč na
osvětlení a 1 182 tis. Kč na kabe-
lizaci.

Časově (a finančně) nejnároč-
nější byl bod č. 11, kdy rada posu-
zovala pořadí nabídek na výstavbu
tzv.průmyslové komunikace. Tři
došlé nabídky byly vzácně vyrov-
nané - mezi nejnižší a nejvyšší
nabídkou je rozdíl 3,5 %, což je
u zakázky za 25,2 mil. Kč velmi
neobvyklé. Rada města potvrdila
vítěze, jímž jsou Stavby silnic
a železnic, a.s., z Prahy. Pan sta-
rosta je pověřen podepsáním
smlouvy, práce začnou letos na
podzim.

Další tři body byly finanční,
i když nešlo zdaleka o takové
částky jako v předchozím bodu;
nejvyšší položka byla ve čtrnác-
tém bodu, kdy rada vzala na vědo-
mí zprávu, že město podle smlou-
vy po 10 letech vrátilo Minister-
stvu pro místní rozvoj finanční
návratnou výpomoc ve výši 2,6
mil. Kč.

Následující bod přinesl trochu
adrenalinu, neboť se otevíralo 6
obálek s nabídkami zájemců
o starší služební Felicie. Na oba
vozy byl udělán úřední odhad.
Podle výše nabídnuté ceny se
u obou aut stal vítězem p.
Vošahlík z Brandýsa n. Labem,
ale musí si počkat do poloviny
září, až budou na úřadu nové vozy. 

Trochu delší diskusi vyvolal
bod č. 18, kdy se projednávala
smlouva o spolupráci s obecně
prospěšnou společností „Zlatý
pruh Polabí“. Cílem této společ-
nosti je přitáhnout turisty do naše-

ho regionu a atraktivitou místní
nabídky dosáhnout toho, aby zde
setrvali déle než jeden den.
Smlouva je v zásadě dobrá, ale
ještě se o ní bude jednat. Ve dva-
cátém bodu byly schváleny pau-
šální poplatky ze vstupného pro
diskotéku Calypsso a pro restaura-
ci „U Zeleného stromu“, což zna-
mená přínos pro pokladnu v cel-
kové výši 45 tis. Kč.

V dalším bodu rada města bez
problémů schválila smlouvu na
restaurování sochy „Března“ ze
zámeckého parku. Práci provede
osvědčený akad. sochař Vojtěch
Adamec za 134 tis. Kč, což bude
kryto Veřejnou sbírkou, na jejímž
účtu bylo do konce pololetí téměř
150 tis. Kč.

Tím se program dostal do závě-
rečné čtvrtiny, z níž vybírám
schválení spolupráce při zpraco-
vání žádosti o dotaci na doplnění
městské kanalizace. Agentura pro
regionální rozvoj A.R.D. central
s.r.o. Praha by připravila žádost
v takové podobě, na níž by mohl
krajský úřad přispět částkou 400
tis. Kč na zpracovanou projekto-
vou dokumentaci a 200 tis. Kč na
zpracování žádosti o dotaci pro
město. 

Zajímavá byla i informativní
zpráva o skupinovém vodovodu
pro obce Přerov n. L., Semice,
Starý Vestec a Bříství. Impuls při-
šel z jednání Mikroregionu Polabí
v závěru června, kdy uvedené
obce požádaly o podporu a vyjá-
dření, zda je myšlenka připojení
dalších obcí uskutečnitelná.
Provozovatel vodovodu, firma
Stavokomplet, tuto možnost
pokládá za reálnou. Nový i stáva-
jící vodní zdroj v Lysé má dosta-
tečnou kapacitu na to, aby pokryl
spotřebu zmíněných obcí s celkem
2 250 obyvateli. Navíc je ve
smlouvě města s VaK Nymburk
zakotveno, že VaK dodá v případě
havárie pitnou vodu pro potřeby
města.

Další informativní zprávou
bylo oznámení o konání Středo-
českých dožínek 15. 10. 2005 při
podzimní výstavě Zemědělec.
Město poskytne příspěvek 5 tis.
Kč na ceny pro zemědělce a pro-
jedná případné vystoupení s míst-
ním spolkem Baráčníků. Posled-
ním bodem byl zápis z jednání
bytové komise, který rada vzala
na vědomí.

Závěrečná diskuse již byla
krátká a hovořilo se o nabídce na
projektovou dokumentaci k úpra-
vě křižovatky u kina, kde si pro-
voz ve špičce téměř vynucuje
instalaci semaforů. Vzhledem
k financím se o akci bude jednat
na podzim při přípravě rozpočtu
2006.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

Přistavování kontejnerů v měsíci září - říjen 2005
(podrobný přehled)

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

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

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

jí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze zde odkládat veškerý
odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma a živnostníky, kteří nemají smlou-
vu 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

U P O Z O R N Ě N Í  N A  Z M Ě N U :
Od 17. 9. 2005 bude stanoviště kontejnerů v Čechově ulici přemístěno 

k dětskému hřišti za závorami směrem na Řehačku. Opět žádáme občany,
aby netvořili skládku mimo dobu přistavení. Pokud nechcete čekat na další
termín přistavení, odvezte odpad do separačního dvora.
Provozní doba:
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.

l. sobota:
1.10.2005

ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO
Sídliště 1x TDO, 1x BIO 
Kačín 1x TDO, 1x BIO 
Na Mlíčníku 1x TDO, 1x BIO 
Litol na 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:
17.9.2005

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:
19.9.2005

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
20.9.2005

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
21.9.2005

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
15.9.2005

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3.pátek:
16.9.2005

Litol na Borku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod
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Město Lysá nad Labem - seznam
pejsků, kteří čekají na svého nového
pána

Kříženec jezevčíka hladkosrstého
č. 60
- pes, 6 let, barva černá, pravděpodob-

ně utekl majiteli

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

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 pro-

středí

Německý ovčák č. 32

- pes, 1 rok, černý s pálením, tempera-
mentní, vhodný na hlídání

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

klidné prostředí, na zahradu, ke star-
ším lidem

Kříženec labradora s dobrmanem
č. 35
- fena, 1,5 roku, barva černá, tempera-

mentní, vhodný na zahradu

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

vhodná k dětem

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

peramentní, přátelský pejsek

Kříženec vlčáka a dobrmana č. 42

- pes, 3 roky, pes vhodný na hlídání

Dobrman č. 50
- pes, 3 roky, černé znaky, hodný, klidný

Vlčák č. 53
- pes, 7letý, šedá barva, pejsek vhodný

k trpělivým lidem

Kříženec knírače č. 54
- fenka, 1leté štěně, barva černá, vhod-

ný k dětem, do bytu

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

Nabízení psi jsou v současné době

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

Noví majitelé, kteří se ujmou pej-
ska z útulku, jsou osvobozeni z platby
(roční poplatek za psa) po dobu dvou
let. Dále dostanou zákaznickou kartu
na odběr chovatelských potřeb v cent-
ru města Lysá n. L. s poskytovanou
slevou při každém nákupu ve výši 5 %.
MěÚ Lysá n. L. děkuje všem obča-
nům, kteří projeví zájem o naše opuš-
těné pejsky.   

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov pro tyto pejsky

Výsledky průzkumu veřejného mínění a dopravního zatížení města
I v letošním roce pokračuje spolu-

práce Městského úřadu s Obchodní
akademií v Lysé nad Labem. Poněkud
volnější dny v závěru školního roku
byly vyplněny dvěma akcemi, které
přinesly docela zajímavé výsledky.

První akce navázala na loňský prů-
zkum, kdy se studenti dotazovali na
názory občanů k životnímu prostředí.
Pro osvěžení uvádím, že se loni na
akci podílely 3 ročníky a na 14 otázek
odpovídalo přes 1 200 respondentů.
Pro rok letošní jsme se s pedagogy OA
rozhodli zúžit jak řešitelský tým pouze
na 2. ročník, tak i okruh dotazovaných. 

Vlastní průzkum proběhl v pátek
24. 6. 2005, kdy studenti v dopoled-
ních hodinách získali 519 vyplněných
anonymních dotazníků. K tomu bylo
přidáno 192 dotazníků, z nichž 60 jich
bylo z MěÚ (členové zastupitelstva
a úředníci) a zbytek z firmy Linde +
Wiemann. Tento podnik byl vybrán
z toho důvodu, že získání dotazníků ve
dnech 20. - 22. 6. nepřineslo žádné
další komplikace. 

V pondělí 27. 6. 2005 studenti
zpracovávali celkem 711 dotazníků,
počítali a zpracovávali výsledky.
Respondenti kroužkovali vždy jednu
odpověď, která jim nejvíce vyhovova-
la. První blok 5 otázek se týkal parko-
vání a dopravy ve městě, druhá pětice
otázek se zajímala o připravovaný
kamerový systém. Struktura odpovědí
byla u všech 10 otázek stejná, vybíra-
lo se z pěti možností od naprostého
souhlasu až po naprosté odmítnutí:
ano spíše ano nevím spíše ne ne
Druhý den ráno byla hotová zpráva
předána na MěÚ. 

Jaké jsou tedy otázky a konečné
výsledky? Pod otázkou je vyjádření
odpovědí v %:
1. Jsem spokojen/a, že se začalo se
stavbou obchvatu města:
81,9 6,5 6,3 1,5 3,8
2. Městská policie měla zapůjčený

radar na měření rychlosti vozidel.
Za 30 dnů bylo zaznamenáno 
250 řidičů, kteří překročili rychlost
65 km/hod. (rekord je 107 km/hod.)
Souhlasíte s tím, aby se měřilo 
trvale?
72,0 11,8 4,5 3,2 8,5

3. Jste spokojen/a s parkovacími
možnostmi ve městě?
7,7 8,1 16,2 16,7 51,3

4. Jste pro to, aby se celá plocha
Husova náměstí využila pro parko-
vání vozidel, pokud se zajistí bez-
pečný průchod chodců?
24,9 9,7 5,7 11,7 48,0

5. Myslíte si, že se situace na křižo-
vatce u kina zlepší, pokud se namon-
tují semafory? 
47,8 19,6 10,0 7,6 15,0

6. Do konce roku by měl být v Lysé
nad Labem namontován kamerový
systém jako řešení proti pouliční
kriminalitě. Souhlasíte s tímto řeše-
ním?
76,9 8,5 5,4 2,5 6,7

7. Domníváte se, že kamerový
systém je zásahem do soukromí
občanů?
9,4 6,9 9,6 17,1 57,0

8. Jste dobře informován/a o tom,
jak bude kamerový systém praco-
vat? (proškolení obsluhy, zajištění
ochrany proti zneužití)
9,7 9,2 7,5 11,3 62,3

9. Podporujete znovuzavedení měst-
ského rozhlasu?
20,4 14,4 19,0 17,3 28,9

10. Jste spokojen/a s činností
Městské policie v Lysé nad Labem?
40,9 14,1 14,6 10,8 19,6

U některých otázek bylo možné

výsledky očekávat, některé však
dopadly pro úřad překvapivě. Nicméně

výsledky nelze přeceňovat, protože by
bylo možné diskutovat o věkovém
a sociálním složení respondentů, zda
bydlí v Lysé v centru nebo v sousední
obci atd.

Druhou akcí bylo zjišťování
dopravního zatížení města. Ve spolu-
práci s odborem dopravy bylo určeno
5 stanovišť, jež byla obsazena student-
kami OA a kde se průjezd vozidel
zaznamenával v obou směrech jednot-
livě (do města, z města) :
1 - ul. ČSA
Sojaková, Zajíčková, Šáchová Lucie
(VŠE) 
2 - Poděbradova
Dvořáková, Hanková, Nováková
3 - Družstevní 
Dobiášovská, Jandová, Horáčková
4 - Mírová
Srncová, Krejčíková, Svobodová
5 - Sojovická 
Ambrožová, Krpálková, Štefáčková

Pro jednoduchost byla motorová
vozidla rozdělena do dvou kategorií:
1) osobní + malé dodávkové vozy,

mikrobusy - do 3,5 t
2) nákladní auta všech tonáží + auto-

busy
Vlastní průzkum se uskutečnil

v úterý 28. 6. 2005 v době 8.00 až
12.00, přičemž průjezd vozidel se
zaznamenával vždy po jednotlivých
hodinových úsecích. Během dopoled-
ne byla provedena kontrola stanovišť
jak z MěÚ, tak i vyučujícími OA. 

Ze zjištěných hodnot lze formulo-
vat několik závěrů:

1. Podle počtu průjezdů všech vozi-

del lze stanovit pořadí zatížení jednot-
livých ulic takto:

2. Za sledované 4 hodiny byla hus-
tota dopravy víceméně ustálená, hodi-
nové hodnoty se výrazně neodchylova-
ly od vypočtených průměrů. Za sledo-
vané období do města vjelo 3 149
vozidel a vyjelo z města 2 877 vozidel.
Z toho lze usuzovat, že zhruba 9 %
vozidel mělo Lysou jako koncovou
stanici a 91 % je tranzitní doprava.

3. Jestliže chodec kráčí rychlostí
4 km/hod., přejde silnici o šíři 7 metrů
za 6,3 vteřiny. Přecházení ulice
Mírové je tedy matematicky dosti ris-
kantní a ani v ostatních ulicích to není
nijak slavné.

4. Většina vozidel musí nutně projet
centrem města, tj. kolem Husova
náměstí. Průměrná koncentrace dopra-
vy zde přesahuje 1000 vozidel za hodi-
nu, a nelze ji považovat za klidovou
zónu.

Závěrem bych chtěl poznamenat,
že původním záměrem bylo udělat
průzkum za delší časové období
a zachytit část dne od 6.00 ráno do
24.00. Nepodařilo se však získat
dostatek dobrovolníků, takže jsme
zachytili alespoň 4-hodinový úsek. 

Na úplný závěr děkuji studentům
a pedagogům obchodní akademie za
spolupráci, při níž byly získány zají-
mavé hodnoty s téměř nulovými
náklady, a všem občanům, kteří věno-
vali čas dotazníkům.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

pořadí, ulice poč. vozidel celkem průměr za 1 hod. rozestup vozidel v sec. 

1. Mírová 2015 504 7,1
2. ul. ČSA 1448 362 9,9
3. Sojovická 1397 349 10,3
4. Družstevní 676 169 21,3
5. Poděbradova 490 123 29,3
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Zmíněná otázka zahýbala v let-
ních měsících veřejným míněním,
tématu se chopilo i Nymbursko,
psaly o tom i červnové Listy (str.
17, Budoucnost Husova náměstí).
Chtěl bych tedy také přispět tro-
škou do mlýna.

Nejprve něco z historie, aby
bylo jasné, jak kráčel čas těmito
místy. Až do doby 1.republiky zde
žádné náměstí nebylo, ba ani
volné prostranství! Původně zde
byly tradiční selské grunty a od
šporkovského období se zde roz-
kládal tzv. Nový panský dvůr. To
je zachyceno na obrazu - mapě
Šporkova panství z roku 1752,
jehož originál visí na radnici ve
velké zasedací síni. Dvůr s rozsáh-
lým chovem zvířectva fungoval
jako hospodářské zázemí zámku,
a to až do konce 1. světové války,
kdy dvůr ztratil opodstatnění.
Kolem roku 1925 byl dvůr rozpar-
celován a roku 1926 zbořen. Tím
vznikla velká volná plocha, která
byla pod radnicí (vystavěna roku
1747 za 3 210 zlatých), ponechána
jako veřejné prostranství a jižní
strana v roce 1929 zastavěna
novostavbami, jak je známe v sou-
časné podobě. Nově vzniklé
„náměstí“ nebylo dlážděné, terén
se plynule svažoval od radnice
k jižnímu okraji a povrch byl zcela
přírodní - zemina, písek, prorůsta-
jící tráva. Dvakrát ročně, vždy na
jaře a na podzim, se zde konaly
vyhlášené jarmarky, vzácností
nebylo ani 100 stánků. V mezido-
bí se plocha využívala např. pro
pasení husí (odtud proto podle
pamětníků Husovo náměstí),
občas sem zavítaly kolotoče
a houpačky nebo provazochodci.
Tak to vydrželo ještě i během 2.
světové války. V květnových
dnech 1945 Němci postavili na
náměstí samochodné dělo, které
mířilo do oken radnice, aby udrže-
li město co nejdéle pod kontrolou.

Stávající úprava pochází
z poválečného období, kdy byla
plocha náměstí srovnána buldoze-
rem do roviny ( roku 1946) a své-
pomocí občanů vydlážděna žulo-
vými kostkami. 

Z historického hlediska tedy
Husovo náměstí oslaví v příštím
roce 80. narozeniny. Nakolik je to
podstatné a závažné, ať posoudí
každý čtenář sám v porovnání
s tisíciletou písemně doloženou
historií města. 

Co dál? V posledních letech je
náměstí využíváno velmi spora-
dicky: 4 - 5 dnů v roce na pořádá-
ní Svatojánské pouti, což předsta-

vuje asi 1 % časového využití.
Hostování cirkusu bylo krokem
vedle, způsobilo poškození dlažby
a nebude se opakovat. Tento - na
jedné straně luxus volné plochy,
a na straně druhé narůstající pro-
blém nedostatku parkovacích míst
- vedl radu města k úvaze, aby se
náměstí využilo k parkování trvale
a nikoliv jen během akcí na výsta-
višti.

Úkol na vytvoření parkoviště
byl zadán dopravnímu projektan-
tovi Ing. Čálkovi v lednu 2004;
v květnu téhož roku byl projekt
parkoviště na celé ploše náměstí
schválen DI Nymburk i odborem
dopravy, nicméně rada města
v červnu 2004 opatrně rozhodla
pro parkování využít pouze jednu
řadu stání podél jižní strany
náměstí. Tam byla barvou vyzna-
čena i stání pro auta a u vjezdu
umístěna dopravní značka s dodat-
kovou tabulkou, která nařizuje
parkovat jen na vyznačených mís-
tech. Co však má dělat řidič, když
všechny „chlívky“ jsou obsazené?
Spontánně se tak začala tvořit
druhá parkovací řada, což zase
znamenalo práci navíc pro strážní-
ky městské policie, aby řidiče
usměrnili, případně pokutovali.

Dopravní situace během mezi-
národní výstavy Natura Viva na
přelomu května a června 2005 při-
měla radu města, aby se tímto pro-
blémem opětovně zabývala. Na
jednání rady 27. 6. 2005 se „oprá-
šil“ původní projekt s tím, že by se
měl uskutečnit co nejdříve.
Podmínkou je, že parkovat se
bude jen do 19 hodin a v noci bude
náměstí volné. Zbývalo jen roz-
hodnout, jakým způsobem bude
zajištěna bezpečnost chodců, zda
průchod pro pěší bude vymezen
přenosnými sloupky s řetízky
anebo betonovými květináči,
v nichž by kvetoucí zeleň trochu
oživila velkou plochu.

A nyní došlo k paradoxnímu
souběhu dvou situací. V pátek 
24. 6. 2005 uskutečnili studenti
obchodní akademie statistický
průzkum veřejného mínění, kdy
získali celkem 711 vyplněných
dotazníků. O akci věděli i zastu-
pitelé, kteří anketu vyplnili na
zasedání dne 22. 6. 2005.
Součástí ankety byly i 2 otázky
k parkování (uvedené na konci
článku).

Výsledky ankety předali stu-
denti na městský úřad 28. 6. 2005
dopoledne, tedy až následující den
po rozhodnutí rady města. Ihned
se objevily telefonáty typu „jak to,

že rada nerespektovala výsledky
průzkumu?“ Korunu všemu nasa-
dilo Nymbursko, které uveřejnilo
článek ve smyslu, že „radnice jde
proti lidem“. Výsledek průzkumu
však nemůžeme jednoduše odbýt
trochu pokryteckým komentářem
- parkování řešte, ale na náměstí
nám nesahejte.

Skutečností je, že parkování ve
městě je opravdu problém. Volná
plocha Husova náměstí nabízí
vcelku levné řešení, byť jenom
částečné. Ani tato možnost by
však neměla zůstat nevyužita.
K dispozici jsou takové urbanistic-
ké prvky (např. závěsné květiná-
če), které pomohou dotvořit novou
přívětivou tvář náměstí. Nejsem
zastáncem vytváření klidové zóny
ani tržnice na Husově náměstí,
dokud se tranzitní doprava neod-
vede zcela mimo město. Jiný prů-
zkum, shodou okolností právě 28.
6. 2005, ukázal, že např. v době

mezi 9 - 10 hodinou dopoledne
projede kolem radnice 404 vozidel
a ulicí Jedličkovou a Mírovou 528
vozidel. Kdo by chtěl sedět ve
výfukových zplodinách ze skoro 
1 000 aut anebo kupovat „uzené“
ovoce a zeleninu? 

Navíc navržené řešení parkoviš-
tě nedělá žádné nevratné stavební
zásahy, všechny prvky budou pře-
místitelné. Také přirozený průchod
šikmo přes náměstí bude zachován
a chodci odděleni od parkujících
vozidel. Pokud se najde jiné místo
na parkování vozidel, pak se vše
s minimálními náklady uvede do
původního stavu.

Závěrem děkuji p. starostovi
Václavu Houšteckému a p. Vla-
dimíru Koleškovi za pamětnické
vzpomínky. S použitím prame-
nů z knihy J. Vojáčka „Grunty,
domky a jejich majitelé“ zpra-
coval Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Husovo náměstí: parkoviště nebo zóna klidu?

Jste spokojen/a s parkovacími možnostmi ve městě?
odpověď: ano spíše ano nevím spíše ne ne
počet : 54 57 113 117 359
v %: 7,7 8,1 16,2 16,7 51,3
(neodpovědělo 11 respondentů)

Jste pro to, aby se celá plocha Husova náměstí využila pro parkování
vozidel, pokud se zajistí bezpečný průchod chodců?
odpověď: ano spíše ano nevím spíše ne ne
počet : 176 69 40 83 340
v %: 24,9 9,8 5,7 11,7 48
(neodpověděli 3 respondenti).

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

9. ročník fotosoutěže
na tato témata:

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

Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografií min.
formátu 13 x 18 cm. Každý snímek označte těmito údaji: jméno,
příjmení, adresa bydliště. 
Autoři nejúspěšnějších fotografií ve všech kategoriích budou odmě-
něni peněžními poukázkami na nákup zboží dle vlastního výběru
v prodejně Elektrocentrum Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 185
v hodnotě:

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

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2005 na MěÚ Lysá 
n. L., odbor kultury, pí. Alena Frankeová
Fotografie, které získají cenu, se autorům nevrací, ostatní bude
možno vyzvednout po vyhlášení vítězů na odboru kultury pouze
osobně.
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Blahopřejeme
Motto: „Pouze život, který žijeme pro ostatní,

stojí za to.“ Albert Einstein

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

narozeniny v měsících červenci a srpnu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Bohuslava Kalinová
paní Libuše Šmídová

paní Eva Cucová
pan Miroslav Rýdlo

85 let
paní Anna Sadílková
paní Marie Gallertová
paní Anna Křížová
pan Josef Řidký

paní Marie Vesecká
paní Jaroslava Halamová
paní Růžena Chundeláková

90 let
paní Božena Böhmová

91 let
paní Anežka Mejzrová
paní Marie Rylichová

paní Anna Novotná

92 let
paní Marie Štěpánová

95 let
paní Helena Nováková

Týden knihoven 3. - 9. října 2005
● 4. 10. od 16:30 beseda PaedDr. Marie Kořínkové z cyklu Toulky

českou minulostí na téma Renesance - pokračování a Baroko -
začátek. Beseda se koná s malým pohoštěním!

● 3.- 8. 10. výstava Natura 2000

● minikurz na práci s internetem ZDARMA!

● 4. - 8. 10. přístup na internet ZDARMA!

● kvízy, hádanky, soutěže o ceny

● 7. 10. od 13:30 taneční odpoledne a losování cen

● Amnestie zapomnětlivých čtenářů - odpuštění polatků za pozdě
vrácené knihy.

● Tvořivé odpoledne pro děti

KINO HOGO FOGO 
PROGRAM ZÁŘÍ

KINO HOGO FOGO
CAFÉ BAR HOGO FOGO

(rezervace vstupenek) 
út - ne od 18 do 24 hod. 

(dle filmu 14-17)
Káva Segafredo, pivo Pilsner

Urquell a Gambrinus,
teplé, studené, alkoholické 

i nealkoholické nápoje, koktej-
ly, lahůdky studené kuchyně,

příjemné prostředí, ceny 
a obsluha 

Husovo náměstí 25,
Lysá nad Labem

Další informace a rezervace
vstupenek na www.hogo.cz,

tel.: 325 551 496

st. 21.9. 19.30
Rukojmí

USA, 2005, 113 min.
Bruce Willis jako elitní vyjednavač má jen

jednu noc na záchranu rukojmí.

čt. 22.9. 19.30
Cin City - město hříchu

USA, 2005, 126 min.
Cin City - městu hříchu je zamořeno 

kriminálníky, zkorumpovanými policisty
a sexy ženami. Někdo touží po pomstě, jiný

po spasení… Skvěle obsazená (Bruce
Willis, Benicio Del Toro, Elijah Wood)

adaptace známého komiksu.

pá. 23.9. 19.30
Svěrací kazajka

USA/VB/N, 2005
Ve fantastickém psychothrilleru 

boří hlavní hrdina (Adrien Brody - Oscar
za roli ve filmu Pianista) hranice času
i prostoru. Po zranění mozku z války

v Zálivu se nepotýká jen se ztrátou paměti,
ale s mnohem vážnějšími problémy…

so. 24.9. 18.00
Hogo Fogo Festival - Lysá live

KONCERTY
4. díl festivalu představí hudbu kapel

z Lysé a okolí.
Festival vznikl za finanční podpory

Středočeského kraje a MĚÚ Lysá nad
Labem.

ne. 25.9. 15.00
Slonisko a medvidek Pú

PRO DĚTI
USA, 2005, 65 min.

Známé postavičky z populární dětské kníž-
ky v novém příběhu a s novým hrdinou. 

čt. 29.9. 19.30
Fantastická čtyřka

USA, 2005, 106 min.
Film podle slavného komiksu, který se stal

nedílnou součástí americké pop kultury,
představuje partu zmutovaných 

superhrdinů, kterým rozhodně nechybí
humor. 

pá. 30.9. 19.30
Batman začíná

USA, 2005, 140 min.
Film vypráví o zrození legendy netopířího
muže, který používá svoji sílu, inteligenci

a řadu technických vymožeností k boji proti
zlověstným silám, které ohrožují město ...

so. 1.10. 19.30
Mr. and Mrs. Smith

USA, 2005, 120 min.
Manželé Smithovi netuší, že se oba živí
jako nájemní zabijáci, až do chvíle, kdy
mají zavraždit jeden druhého. Zábavná
a svižná podívaná těží ze sex-appealu

hereckých hvězd (B. Pitt, A. Jolie), mezi 
kterými to celou dobu zběsile jiskří.

ne. 2.10. 15.00
Kouzelný kolotoč

PRO DĚTI
VB, 2005, 85 min.

Malá Florence si bezstarostně hraje 
v krásné zahradě s kolotočem. Znenadání

se však vinou zlého kouzla ocitne uvězněná
v tajemném ledovém vězení. 
Animovaná britská pohádka.

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

Anketa v knihovně
Městská knihovna v rámci akce Týden knihoven vyhlašuje anke-

tu o ceny. Vyplněné anketní lístky s uvedením jména, adresy a věku,
odevzdejte nejpozději do středy '5. října 2005 v Městské knihovně
Lysá nad Labem.

1) Proč je ve znaku Města Lysá nad Labem znázorněno pět stínků na
cimbuří?

2) Vyjmenuj alespoň 3 lyské autory knih.
3) Je pravda, že:" Za trochu lásky šel bych světa kraj " napsal Jaroslav

Vrchlický?
4) Odhadněte, kolik čtenářů navštěvovalo v roce 2004 Městskou kniho-

vnu Lysá n. L.
5) Kolik knih je ve fondu  Městské knihovny Lysá n. L.?
6) Co Vám ještě chybí ve službách knihovny?

„Montmartrů“ není nikdy dost
Už tu máme zase školní rok,

dovolená a prázdniny jsou minu-
lostí. A tak nám nezbývá nic jiné-
ho, než se těšit na ty příští. Nebo
si nadcházející sychravé dny zpří-
jemnit vzpomínkami na léto právě
končící. O začátek toho lyského
se letos v sobotu 18. června posta-
ral Montmartre - setkání výtvarní-
ků a dalších umělců pod širým
nebem. Setkání se v malebné Žiž-
kově „zlaté“ uličce a v podzámčí
konalo už po sedmé. Program
letošního Montmartre začal již
v pátek a bylo se na co dívat, co
poslochat, co jíst a pít a i co tvořit.
„Na tuto akci jezdíme s rodinou
pravidelně, každý si tady může
vybrat své a letos vyšlo i počasí,“
míní Marta Havlíková z Prahy,
jedna z několika set návštěvníků.
S tímto nelze než souhlasit.
Galerii pod širým nebem vedle
výtvarna ovládli klauni, pohádko-
vé bytosti, muzikanti, řemeslní-

ci… A myslím, že není důležité na
těchto řádcích vyjmenovávat
všechny kapely, mimochodem
letos velmi zajímavé, nebo rozebí-
rat první úspěšné divadelní krůčky
lyských dětí. Důležitá byla celko-
vá atmosféra. Mně osobně chybě-
lo trochu více výtvarna. I přesto se
bylo na co „koukat“, od výtvarné
„klasiky“ přes krásné šperky až po
díla z pískovce. To všechno dopl-
něné výtvarnými prvotinami těch
nejmenších. A jaká že tedy na
letošním Montmartre byla atmo-
sféra? Super! Doufám, že pořada-
telé neztratí chuť a elán, město
náklonnost, sponzoři peněženky
a výtvarníci tvořivost. Protože by
byla velká škoda, kdyby se tato
ojedinělá akce nekonala i napřes-
rok, i za dva roky, I za tři roky…

Zkrátka český Montmartre do
našeho města na Labi neodmysli-
telně patří.

Jana Křížová (jzk)
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25. 8. - 18. 9. Expozice fotografií M.Břeského zámečku Bon Repos 
Státní okresní archiv v budově býv. augustiniánského kláštera
Út - so 10 - 16 hodin

8. 9. Májové, májská kultura a cesty po Mexiku
Cestopisná přednáška v 18 hodin v MěK

8. - 11. 9. Výstavy na výstavišti:
Domov a teplo 2005 
Čtyři dny se záchranáři 2005 
Polabský knižní veletrh 2005 

15. 9. Příspěvek archeologie k dějinám Lysé nad Labem 
za vlády Přemyslovců
od 17.00 hodin přednáška v budově muzea B.Hrozného
přednášku povede PhDr. Karla Motyková, DrSc. z Polabského
muzea Poděbrady

15. - 18. 9. Kůň 2005 
Výstaviště

17. - 18. 9. Dny evropského dědictví
- zpřístupnění památek a doprovodné akce

17. 9. Kubistická vila projektanta E.Králíčka 
v areálu býv. cukrovaru v Litoli
ve 14 hodin - Odborný výklad, exponáty z galerií, živá hudba.

18. - 30. 9. Expozice fotografií M. Břeského - zámeček Bon Repos 
Muzeum Bedřicha Hrozného
Po - pá 8 - 16 hodin

22. 9. Den bez aut, cyklojízda do Byšiček
V 16 hodin od staré radnice

23. 9. Slavnostní koncert ke Dnům evropského dědictví
Pěvecký sbor z Velké Británie. V 19 hod v evangelickém kostele

24. 9. Hogo Fogo Festival - Lysá live
18 hodin - Kino na Husově nám.
4. díl festivalu představí hudbu kapel z Lysé a okolí

3. - 9. 10. Týden knihoven
4. 10. Dokončení renesančního slohu a úvod k baroku

Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou v 16.30 hod v MěK

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

na www.otomtoje.cz.

Výuka evangelického náboženství
začíná 7. 9. v ZŠ Bedřicha Hrozného.

Koná se každou středu od 16,00. Výuka má statut nepovinného 
předmětu a je otevřena zájemcům ze všech škol. Případné dotazy 

zodpoví osobně či telefonicky (325 551 024) farář Mgr. Emanuel Vejnar.

Chrámový sbor u sv. Jana
Křtitele v Lysé nad Labem

rád přijme do svých řad nové zpě-
vačky či zpěváky! Pěvecké zkušenosti,
znalost not či vyznání není podmín-
kou, ale nutností je chuť a pravidel-
nost. Přijď se (klidně nezávazně) podí-
vat na zkoušku v pondělí 12. září
v 19.00 hod. na faru vedle kostela sv.
Jana Křtitele v Lysé nad Labem nebo
kterékoliv další pondělí. Kontakt: Jana
Hrdličková, tel. 776 707 643.

Něco málo o nás:
Jsme parta dvaceti nadšených zpě-

váků různého věku, stavu a povolání
z Lysé a Milovic, kteří se scházejí
a namáhají pro společnou radost
z dobře zazpívané písničky.

Vznikli jsme před osmi lety spon-
tánní chutí několika nadšenců zpívat
při bohoslužbách v kostele v Lysé
n. L. Po čase se nás ujal pan Ladislav
Jánek ml. a začal s námi systematicky
pracovat a vštěpovat nám, většinou
nezkušeným začátečníkům, základní
návyky sborového zpěváka. Začali
jsme se soustředit na největší svátky
církevního roku, abychom dodali
bohoslužbě slavnostnější ráz. Po
odstěhování pana sbormistra se vedení
sboru ujala naše altistka Jana
Hrdličková z Milovic, která již měla
pěvecké zkušenosti z jiných sborů.

Náš repertoár se
postupně rozšiřoval,
takže jsme mohli časem
uspořádat i vlastní kon-
certy, na které jsme rádi
zvali jako hosty jiná
hudební tělesa. Velikou
radost nám přinesl
nácvik literárně hudeb-
ního pásma Popelka
Nazaretská, které jsme si
zamilovali. Možná právě
díky němu jsme začali

jezdit zpívat i do kostelů v nejbližším
okolí. I když Popelka patří ke stylově
lehčímu žánru, který si čas od času
dopřejeme, základ našeho repertoáru
tvoří skladby vážné a klasické od sta-
rých ale i současných skladatelů. Jsou
to skladby jednotlivé, které nás zaujaly
nebo se vztahují ke konkrétní liturgic-
ké potřebě, ale také hudební celky,
jako jsou mše (ordinaria) nebo propria
(J. J. Ryba, Z. Lukáš, Z. Pololáník).
Velmi rádi zpíváme spirituály.

Jsme zvyklí vystupovat a capella
i s doprovodem varhan. Občas přibere-
me na pomoc i další nástroje jako je
flétna, hoboj, trubka, housle, kytara či
basa. Zkoušíme kromě prázdnin každé
pondělí dvě hodiny. Dvakrát ročně
pořádáme ve velice blízkém okolí
sobotní soustředění, na kterém nejen
uděláme hodně práce, ale také se
obvykle dobře pobavíme. Rádi máme
také oslavy životních jubileí sboristů
a loučení se sezónou s grilováním
a koupáním.

V loňské sezóně jsme se zúčastnili
dvou festivalů duchovní hudby - v Ústí
nad Orlicí a v Praze - Horních
Počernicích.

Radost nám přináší nejen zpívání,
ale i naše vzájemná přátelství.

Jana Hrdličková, sbormistr

Poděkování firmě Botanicus
V sobotu 13. srpna letošního roku jsme se s jedenácti našimi klienty poprvé

podívali do historické vesničky v Ostré. Byli jsme všichni překvapeni, kolik zají-
mavého je ve vesničce k vidění a jak je areál rozsáhlý. Navštívili jsme také pře-
krásné zahrady se spoustou barevných květů, pobavili se tancem orientálních
tanečnic a zaposlouchali se do pěkné muziky. To vše bylo součástí doprovodného
programu na Slavnostech čaje a květin.

Za to vše děkujeme firmě Botanicus, která poskytla našemu domovu volné
vstupenky. V září se chystáme na další slavnost v Ostré.

Za Domov důchodců Lysá nad Labem
sociální pracovnice Lenka Sedláčková, Jitka Nedělová

U příležitosti Dnů evropského
dědictví 2005 bude veřejnosti
v sobotu 17. 9. od 14.00 - 16.00
hodin zpřístupněna kubistická vila
projektanta E. Králíčka v Litoli.

Kromě prohlídky cenných
interiérů z doby kolem r. 1912
bude k vidění i zajímavá výstava
fotografií z archivu architekta.
O kulturně historickém významu

vily v kontextu s moderní archi-
tekturou odborně pohovoří pra-
covnice Národního památkového
ústavu Bc. Šárka Koukalová
v rámci přednášky „Kubistická
architektura na území středních
Čech“. Atmosféra začátku století
bude dokreslena dobovou hudbou
v podání Tria Salon. 

Stanislav Svoboda

Vila v Litoli - skvost 
kubistické architektury

„Poznejte svůj osud“
- numerologický a partnerský horoskop

- výklad karet
- taroty

- vzorec osudu dle jména

objednávky tel. č. 721 144 969, Milovice n. L.

V neděli 18. 9. 2005 v 16 hodin si můžete přijít
poslechnout

koncert křesťanské 
hudební skupiny ŠalMíJá
Z důvodu rekonstrukce našeho lyského kostela se bude hrát

v sále v areálu zahrady katolické fary.
Účinkují: P. Jiří Šlégr - autor písní, kytara, zpěv,

P. Pavel Jandejsek - kytara, basa, housle, zpěv,
Jana Hrdličková - klávesy, zpěv,

Jitka Šolcová - flétny, zpěv.
Vstupné dobrovolné.
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Smiřičtí v Lysé
Po úspěšném velikonočním

hudebním výletu do Smiřic, kdy
jsme měli možnost prostřednictvím
pana Ing. Milana Plška seznámit
se s památkami a historií města
Smiřice, nabízíme nyní čtenářům
Listů krátké seznámení s rodem
Smiřických ze Smiřic od téhož
autora. 

Pozn. redakce

Výraznou dominantou Polabí,
západně od Nymburka, je zámek
s barokním klášterem v Lysé nad
Labem. Město leželo na významné
vojenské a obchodní zemské cestě
z Prahy do Hradce Králové. Již
v raném středověku stával tu hrad
českých knížat, dle písemných
záznamů zde byl knížetem Oldři-
chem vězněn jeho bratr Jaromír
a r. 1037 zde byl i zavražděn. 

Později byla Lysá jedním
z věnných měst českých královen.
R. 1355 věnovala žena Karla IV.,
císařovna Anna, lyskou faru kláš-
teru Augustiniánů v Praze na
Karlově a ti zde zřídili konvent
s pěti řeholníky. Tento klášter byl
však za husitských válek vypálen
a zbořen. Dále byla Lysá man-
ským panstvím, byla propůjčová-
na šlechtickým rodům jako
„výsluha“. Od r. 1398 tak byl

majitelem královský hofmistr Petr
z Vartemberka a Kosti, velký
boháč. Jeho bratr Markvart vyže-
nil s Eliškou ze Smiřic panství
Smiřice, Čibuz a Skalici. Ten pře-
dal r.1390 všechny statky svému
bratrovi Petrovi, protivil se totiž
králi, byl uvězněn a živ z vězení
již nevyšel. Roku 1446 kupuje
Lysou Jan z Hradce (Jindřichova). 

Od něho kupuje Lysou okolo 
r. 1450 rytíř Jan Smiřický ze
Smiřic, husitský hejtman bole-
slavský. Po jeho popravě r. 1453
přechází panství na jeho nezletilé
syny Jindřicha a Václava. Jejich
poručníkem a tedy i dočasným
vladařem na Lysé se stává Zdeněk
ze Šternberka. Václav záhy umírá,
dědictví se ujímá Jindřich Smiřic-
ký, ten zachoval rod na dalších
200 let. S manželkou Kateřinou
z Kolovrat měl 4 syny a 7 dcer.
Jindřich byl důvěrníkem krále
Jiřího z Poděbrad a za věrné služ-
by byl r. 1475 i se svým rodem
povýšen do stavu říšských svo-
bodných pánů, tedy do stavu pan-
ského (šlechtického). Zemřel 
r. 1478 na hradě v Lysé a zde byl
také pohřben v kryptě kostela sv.
Jana Křtitele. Dědic Lysé, jeho
syn Albrecht Smiřický, se spolu se
Šporkem zúčastnil tureckých

válek ve službách krále Matyáše.
Zemřel r. 1505, pohřben rovněž
v Lysé. O rok později zde spočinul
i jeho starší bratr Jan, pražský
purkrabí. Dědičkou Lysé se stává
jejich matka Kateřina Smiřická
roz. Maštovská z Kolovrat (byla
též prabábou Valdštejna). Roku
1508 je panství propuštěno z man-
ského vztahu a do zemských
desek zapsáno jako dědičné vlast-
nictví rodu. To se promítlo i do
znaku města Lysé, kde je podnes
zakomponován erb Smiřických,
šikmo kosený štít. Za Kateřiny
Smiřické město doznalo značného
rozkvětu, byla obnovena práva
města i fary. Zemřela r. 1529,
pohřbena byla v kryptě této větve
Smiřických, před hlavním oltářem
kostela sv. Jana Křtitele. Ten stá-
val v místě dnešního Husova
náměstí, zbořen byl r. 1878 při
stavebních úpravách, popel vel-
možů Smiřických je tak smíšen se
zemí na náměstí. Náhrobky zniči-
la lidská lehkomyslnost a hlou-
post, byly nešetrně vylámány
a zavezena jimi mokřina ve Strži.
Paní Kateřina i ostatní majitelé
panství byli vesměs katolíci. Čeští
bratři byli zde ve skrovném počtu
pronásledováni spíše kališníky
než katolíky. 

Ve své závěti Kateřina odkáza-
la Lysou „bratru svému milému“.
Zdeněk Lev z Rožmitálu svým
rozmařilým životem o Lysou 
v r. 1535 přišel. Panství za váleč-
né zásluhy obdržel r. 1647 gene-
rál Jan Špork, nejvyšší velitel
jízdy. Šporkové panství dále zve-
lebovali, František Ant. hrabě
Špork (1662 - 1738) přestavěl
zámek do barokní podoby, pod-
poroval přední umělce (P.
Brandl, M. Braun), kteří zde
zanechali svá díla, jakož i na
Kuksu. Roku 1939 koupila
zámek protektorátní vláda, nyní
je zde domov důchodců. V přileh-
lém rozsáhlém parku stojí určitě
za zhlédnutí množství soch
z dílny žáků M. Brauna. Vzácné
barokní plastiky ztvárňují alego-
rie měsíců v roce a postavy antic-
kých božstev. V parku jsou
zachovány i nevelké zbytky staré-
ho hradu. Park je zpřístupněn
pouze v sezóně. Pod zámkem se
nachází bývalý klášter bosých
augustiniánů, je nově zrekonstru-
ován, sídlí zde státní archiv.
Zámek s klášterem jsou dominan-
tou Lysé, z dáli viditelné na vrchu
za městem, při cestě vlakem
z Prahy je nelze přehlédnout.

Ing. Milan Plšek, Smiřice

Bedřich Hrozný (6. 5. 1879 -
12. 12. 1952)

Hrozný pocházel z rodiny evan-
gelického faráře a čekalo se, že
bude pokračovat v otcově práci.
Na gymnáziu v Kolíně však potkal
jednoho z průkopníků české orien-
talistiky, profesora Justina Václava
Práška. Po absolvování gymnázia
dal před teologií přednost studiu
orientalistiky ve Vídni a během
studií zvládl (vedle latiny a řečti-
ny) na deset orientálních jazyků.
Později dostal stipendium do
Berlína, kde působil roku 1901
a vydal tu i svou první původní
práci „Peníze u Babyloňanů“.
V další knize „Obilí ve staré
Babylonii“ (1913) „nezapřel“ svůj

český původ a objevil, že pivo pili
už ve staré Mezopotámii, a hned
několik druhů. Největší objev
však učinil o dva roky později. R.
1914 dostal možnost odjet do
Turecka, aby mohl vydat nápisy
v neznámé řeči, které objevil pře-
devším německý archeolog Hugo
Winckler.

Za války sloužil Hrozný ve
Vídni jako písař, a tak měl po
večerech čas věnovat se „svému“
studiu. Už v roce 1915 slavil
úspěch. Prokázal, že jazyk na klí-
nopisných tabulkách je indoevrop-
ská řeč Chetitů. A navíc tento
jazyk - jako první po tisíciletích -
záhy dokázal přečíst a přeložit.
Vzdor pochybnostem ostatních

vědců vůči Hrozného práci: „Die
Sprache der Hethiter“ (Jazyk
Chetitů, 1917) potvrdil čas, že měl
Hrozný pravdu a jeho rozluštění
klínopisné chetitštiny patří mezi
nejvýznamnější v dějinách orien-
talistiky.

Po 1. sv. válce se Hrozný vrátil
domů a začal pracovat na UK.
V letech 1924 - 25 podnikl arche-
ologickou expedici do Turecka
a podařilo se mu odkrýt rozsáhlý
archiv klínopisných tabulek.
Tehdy se ocitl na vrcholu a byl
uznáván jako zakladatel nové ori-
entální disciplíny - chetitologie.

V roce 1939 se stal rektorem
Univerzity Karlovy a statečně se
postavil okupantům, aby bránil

akademickou půdu. Po zavření VŠ
alespoň veřejně přednášel a jeho
poznámky o pomíjivosti říší, stáří
Semitů či původu svastiky vzbu-
zovaly nadšení posluchačů. Po
úrazu v roce 1952 dožil v sanato-
riu, kde také přijal jmenování aka-
demikem. 

Použitá literatura:
Souček, V.: Úvod do klínového

písma a babylónštiny, Academia
Praha 1972

Souček, V.: Bedřich Hrozný,
Lysá nad Labem, MKS 1979

Zamarovský, V.: Za tajemstvím
říše Chetitů, MF Praha 1964

Ondřej Rašín,
Muzeum Bedřicha Hrozného

Lysá nad Labem

Bedřich Hrozný (6. 5. 1879 - 12. 12. 1952)

Omluva
V minulém vydání listů byl uve-

řejněn článek „Chvála České tele-
vize“, ve kterém vznikla tisková
chyba v pátém odstavci ve slově
odvolal, namísto slova neodvolal.

Tímto se omlouváme panu 
D. Molnárovi, autorovi tohoto
článku.

Tiskárna

www.mestolysa.info
Informační stránka 

o firmách v Lysé a okolí
Registrace zdarma!

„Chcete vypadat skvěle?“
Kadeřnictví MAXIM, Husovo nám. 170 

Vám nabízí PROMĚNY.
Proměny v účesu i líčení provádí 

profesionální vizážistka Petra Alexová, 
vlastnící mezinárodní certifikát.

Informace, obj. tel. č. 325 553 696



9

9/2005 LISTY města Lysé nad Labem HISTORIE / NÁZORY

Vzpomínka na osobnost mistra Jana Husa
Dne 6. července proběhla

v areálu Českobratrské církve
evangelické vzpomínka na tuto
velikou osobnost našich dějin.
Akci spolupořádal sbor ČCE
v Lysé nad Labem a města Lysá.
Promluvili zde následující řečníci.
Za město paní místostarostka
Marcela Chloupková a za ČCE
synodní senior Joel Ruml. Hudbou
doprovodila vzpomínku vokální
skupina Collegium Verbascum
z Děčína v dobovém oblečení.
Krásného vzpomínkového shro-
máždění se zúčastnilo necelých
100 osob.

Jan Hus (* asi 1371 Husinec
u Prachatic, + 6. 7. 1415 Kostnice)
- český náboženský myslitel,
kazatel a reformátor.

Počátky reformace bývají spo-
jovány s osobností Martina
Luthera, ale vlastní německá
reformace měla své předchůdce.
Byl jím Angličan John Viklef, ale
také Jan Hus, jehož učení dalo
vzniknout nejen husitskému hnutí,
ale rovněž svébytné české refor-
maci, úsilí o obrodu stávající kato-
lické církve.

Příběhy z Husova dětství
a mládí jsou bohužel pozdějšími
výtvory a mají charakter legend.
Ve skutečnosti je známo jen to, že
od počátku 90. let studoval Hus na
pražské universitě, kde získal hod-
nost mistra svobodných umění
(1396). O dva roky později začal
sám přednášet (1398), nechal se
vysvětit na kněze a dal se zapsat
ke studiu na teologickou fakultu.
Od roku 1402 kázal v kapli
Betlémské a brzy zaujal široké
vrstvy pražské společnosti od chu-
diny po královo okolí, neboť pře-
devším kritizoval nešvary a zlořá-
dy v církvi, což nebylo oficiálně
povoleno. V té době byl třicetiletý
Hus už vyzrálým myslitelem i řeč-
níkem. Jeho názory byly ovlivně-

ny myšlenkami Milíče z Kromě-
říže, a především pak samotného
Viklefa, jehož učení začalo do
Čech pronikat koncem 14. století
a které Hus přijal téměř bez
výhrad. Z hlediska filosofického
byl Hus realista, tedy zastánce
filosofické nauky, podle níž obec-
né pojmy existují mimo jednotlivá
individua. Proti realismu stál
nominalismus, vyznávaný na
pražské universitě německými
mistry, kteří byli zároveň odpůrci
Viklefovými.

Bylo jen otázkou času, kdy cír-
kev proti Husovi zasáhne, i když
zdánlivě byla situace pro něj příz-
nivá. Vždyť zpočátku mu byl
nakloněn sám pražský arcibiskup
Zbyněk Zajíc z Hazmburka a Hus
měl přízeň i samotného krále
Václava IV., a především královny.

Roku 1408 se však arcibiskup
postavil proti zastáncům viklefis-
mu a přikázal jim odevzdat
Viklefovy spisy. Čeští mistři i stu-
denti odmítli poslechnout a Hazm-
burk se pak od reformního progra-
mu odvrátil. Význam německých
mistrů, kteří podporovali arcibis-
kupa, byl na universitě podstatně
zmenšen Dekretem kutnohorským,
o jehož vydání se Hus velmi
zasloužil. Stal se také rektorem
university. Ale spor o Viklefa
pokračoval. Roku 1410 nechal
arcibiskup spálit Viklefovy spisy
a dal Husa do klatby. Hus však na
ni nedbal, pokračoval v betlém-
ských kázáních a navíc uspořádal
na universitě disputaci na obranu
Viklefova učení, v níž mu pomáha-
li Jakoubek ze Stříbra, Jan z Jičína
a Prokop z Plzně. Husova roztržka
s církví se prohlubovala. Papežská
kurie prohlásila Husa za kacíře
a rovněž ho uvrhla do klatby, která
měla být vyhlášena v pražských
kostelích. Ale to vyvolalo bouři
odporu. Roku 1412 vystoupil Hus

v Betlémě i na universitě proti
papežovým nařízením o prodávání
odpustků. To však popudilo proti
Husovi i krále Václava IV., který
měl z prodeje odpustků značný
zisk, a přimělo některé jeho dosa-
vadní přívržence z university ke
změně názoru (Stanislav ze
Znojma, Štěpán z Pálče). V Praze
vypukly známé odpustkové bouře
a papežova klatba byla rozšířena
i na ty, jež se s Husem stýkali.
Když pak na podzim 1412 napadli
Husovi odpůrci Betlémskou kapli,
Hus se rozhodl opustit Prahu
a odešel nejprve do jižních Čech na
Kozí Hrádek Jana z Ústí a roku
1414 na Krakovec, který byl majet-
kem Jana Jindřicha Lefla z Lažan.
Na venkově kázal, třídil a formulo-
val své myšlenky, psal svá nejvý-
znamnější díla (Knížky o svatoku-
pectví, O šesti bludiech, O církvi,
O poznání cesty pravé ke spasení
neboli Dcerka, Postila, to jest
výklad svatých čtení nedělních).
Husovi se rovněž připisuje reforma
českého pravopisu, přičemž spřež-
ky (užívané dosud v polštině)
nahradil diakritickými znaménky -
v jeho době jen čárkami, tzv. nabo-
deníčky.

V Čechách byl Hus v podstatě
v bezpečí, neboť Václav IV. ho
nehodlal vydat žádnému soudu,
aby České království nemohlo být
nařčeno z kacířství, a jeho odpůrci
opustili ze strachu před králem
zemi. Nebezpečí přišlo zvenčí od
koncilu, který se sešel v Kostnici,
aby řešil tristní situaci v tehdejší
církvi (trojpapežství), a od krále
Zikmunda, kterému sice Husovo
učení tolik nepřekáželo, ale který -
jako německý král - měl mimořád-
ný zájem na tom, aby koncil
dospěl k úspěšnému konci, a byl
v důsledku toho ochoten k jakým-
koliv ústupkům. Jana Husa pozval
do Kostnice formálně on, ale

nápad pocházel zřejmě od někoho
z Husových nepřátel. Zikmund dal
sice Husovi svůj průvodní glejt,
ale ten byl v podstatě bezcenným
kusem papíru, zaručoval mu jen
bezpečnou cestu. Jakmile vkročil
Hus na církevní půdu, podléhal
církevnímu právu, podle kterého
už byl předem odsouzen. Přesto se
do Kostnice vypravil a byl zde
zatčen a žalářován. Ještě ve vězení
schválil svou autoritou přijímání
svátosti oltářní pod obojí způso-
bou, jak to v Praze zaváděl
Jakoubek ze Stříbra, a přispěl tak
k tomu, že se kalich stal symbolem
hnutí, které po něm dostalo jméno
- husitství. Z žaláře adresoval
i listy přátelům a všem věrným.

Hus věděl od počátku, že nemá
příliš velkou možnost volby. Jako
kněz-kacíř mohl být buď uvězněn
na doživotí, odvolá-li, nebo upá-
len, pokud neodvolá. Zvolil dru-
hou možnost, přestože mu církev
připravila mírnou odvolací formu-
li, aby ho zlomila. Bylo to bezvý-
sledné. 6. července 1415 byl Jan
Hus upálen před hradbami Kost-
nice na místě, kde byli zahrabává-
ni uhynulí koně. Popel i se zemí
kati vyhrabali a vhodili do blízké-
ho Rýna, jen aby nezbylo po kací-
ři nic, co by jeho přívrženci mohli
uctívat. Bylo to zbytečné opatření.
Jan Hus dobře věděl, že jeho smrt
bude mít v Čechách ještě větší
odezvu, než by mělo jeho zacho-
vání při životě.

sbor ČCE v Lysé n. L.
Převzato z:

Churaň, M. a kol.: Kdo byl kdo
v našich dějinách ve 20. století,
Libri 1998
Literatura k tématu:

Sedlák J.: Mistr Jan Hus,
Praha 1915; Novotný V.-Kybal
Vl.: Mistr Jan Hus. Život a učení,
I/1-2, II/1-3, Praha 1919-31;
Macek J.: Jan Hus, Praha 1963

Co mě trápí
V pořadu TV „Na plovárně“,

seznámil světoznámý fotograf
Sebastiao Salgado Marka Ebena
a diváky se skutečností, že pouhá
čtvrtina z ceny moderní stíhačky
by stačila k výsadbě všech stromů
vykácených na celém světě v jed-
nom roce. Jaký paradox! Zatím
jsou zřejmě přednější stíhačky.

I v našem městě a celém státě
zeleně ubývá. Mnohé způsobil
minulý režim. Byly zrušeny meze
s četnými remízky, cesty s alejemi
ovocných stromů a lesní těžba
podléhala pouze ekonomickým

zájmům, diktovaným úzkou stra-
nickou elitou. Ubyli dárci kyslíku,
ochránci zvěře a hmyzu. Mnoho
nenávratně zmizelo i díky neade-
kvátní chemizaci v zemědělství
a lesnictví.

Nedávno jsem se zahleděl na
starou mapu Lysé a okolí. V té
době obklopovaly město lesy
téměř ze všech stran. Byly zde, jak
my dnes říkáme, přirozené biokori-
dory pro migrující zvěř i vhodná
hnízdiště pro ptáky. Ten stav lze
sice obtížně navrátit, ale zintenziv-
nit výsadbu zeleně nejen ve městě,

ale i v nejbližším okolí by mělo být
úkolem v našem nejvlastnějším
zájmu. Zatím více kácíme, než
vysazujeme. To je nutno změnit.
Město by mělo zajistit pasportizaci
všech vhodných ploch pro výsadbu
stromů a keřů a stanovit harmono-
gram realizace výsadby. Něco je
již v plánu, je však třeba pokračo-
vat. Prioritou by mělo být zřízení
biokoridorů. Na tyto práce, pokud
budou pečlivě připraveny, lze zís-
kat dotace i z EU.

Mnohé louky byly v minulosti
neuváženě rozorány a přeměněny

na pole. Rovněž byly obdělány
i zcela nevhodné plochy. Ty dnes
leží ladem s minimální údržbou,
pouze za účelem získání dotací.
To by měla být místa pro zalesně-
ní, nebo získávání vhodné bioma-
sy pro energetické účely.

Plánovaná rekonstrukce zámec-
kého parku je sice krásná a potřeb-
ná věc, ale soustavné obnovování
poničené zeleně je důležitý vklad
do budoucnosti. Udělejme pro to,
co je v našich silách.

Václav Mrkvička,
občanské sdružení Lyský region
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Projekt: PENZION pro seniory Lysá nad Labem
Po dlouhých diskusích byl

lyské veřejnosti předložen projekt
Penzionu pro seniory, který by
v budoucnu měl nahradit provozně
již méně vyhovující a dosluhující
Domov důchodců na zámku.

Technické řešení - koncepce
penzionu nepochybně vychází
z poznatků a zvyklostí konce
minulého století, tedy z doby, kdy
ještě byl proces v oblasti přerozdě-
lování prostředků do sociální
oblasti a solidarita mezi jednotli-
vými sociálními vrstvami obyva-
telstva větší než v současné době
a zřejmě i dobách nastávajících.

Trendem dnešní doby je stále
větší požadavek na individuální
úhradu nákladů za služby poskyto-
vané v sociální oblasti. Tento trend
se zvyšujícím se průměrným
věkem potenciálních klientů
a nepříznivým vývojem demogra-
fické křivky bude narůstat.

Za posledních 15 let vzniklý
třídní rozdíl na jedné straně mezi
vlastníky stamilionových majetků
a na straně druhé bezdomovci nás
nutí k zamyšlení, pro jakou skupi-
nu obyvatel bude penzion stavěn.
Také prohlubující se propast mezi
výší penze u současných i v nej-
bližším desetiletí nastávajících
penzistů a rostoucími životními
náklady jsou určitým vodítkem
pro zadání a zpracování konceptu
penzionu.

Předložený projekt penzionu
a jeho celková koncepce je tedy
hodnocena z těchto hledisek s při-
hlédnutím k negativním zkušenos-
tem nejen našeho města s líbivým
řešením pavilónových staveb pro-
pojovaných spojovacími chodbami
(škorní areál J. A. Komenského),
konstrukcí plochých střech (nová
budova MěÚ, mateřské školky,
pavilony a propojovací chodby
školy J. A. Komenského, budovy 
v části nového sídliště atp.),
v neposlední řadě i s ohledem na
nezbytný energetický audit navr-

hovaných objektů, vzhledem
k neustálému nárůstu cen zejména
primárních energií.

Rovněž je nutno přihlédnout ke
skutečnosti, že tyto stavby jsou
budovány pro využívání v sociální
oblasti i pro následující cca 3
generace, tedy po dobu cca dalších
60 let.

Navrhovaný areál je umístěn
v parku bývalého evangelického
hřbitova, sevřeného mezi dvěmi
základními školami. Pro realizaci
záměru musí být část veřejné zele-
ně uprostřed města vykácena
a zastavěná plocha bude pro veřej-
nou zeleň nenávratně ztracena.
Město by mělo spíše parky budo-
vat a veřejnou zeleň chránit.
Stávající plochu spíše upravit do
volné parkové podoby. Je to asi
tak, jako kdyby se v Poděbradech
rozhodli zastavět část parku spoju-
jícího nádraží a střed města. Jsem
přesvědčen, že jsou ve městě i jiné
vhodné plochy pro vybudování
penzionu.

Vlastní penzion se sestává ze
šesti nových ubytovacích objektů,
původního Jedličkova domu s jeho
dostavbou a objektu kaple.
Jednotlivé objekty - pavilóny
(mimo objekt kaple) jsou propoje-
ny spojovací chodbou. Minimální
počet klientů je 66, maximální
možné zvýšení kapacity je o cca
50 %, přesně o 30 klientů na 96
osob. Počtu klientů musí odpoví-
dat i počet zdravotnického perso-
nálu, velikost obslužných ploch,
technického zázemí, parkovišť
atd. Z tohoto hlediska lze říci, že
kapacity, s kterými projekt uvažu-
je, nejsou jednoznačně optimali-
zovány. Zkrátka jsou buď předi-
menzovány (pro 66 klientů), nebo
podhodnoceny (pro 96 klientů).
Náročnost na počet zdravotnické-
ho personálu není dána pouze
počtem klientů, ale i jejich umístě-
ním v šesti objektech, vzájemně
propojovaných chodbami. To ztě-

žuje obsluhu nejen po stránce
zdravotnické, ale i při další jaké-
koliv manipulaci s různým materi-
álem (například lůžkovinami, roz-
vozem dietní stravy, úklidem atp.).
V této oblasti je nutno řešit i napo-
jení jednotlivých objektů na pří-
stupové cesty z hlediska provozu
sanitek, hasičů či odvozu zesnu-
lých. Zvolená koncepce značně
prodražuje výstavbu a zvyšuje
investiční náklad (šest objektů má
šest výtahů, osmnáct domovních
kotelen a zařízení na úpravu teplé
užitkové vody. Ke každému objek-
tu musí být samostatná přípojka
rozvodných sítí - plyn, kanalizace,
voda, elektro přívod ). Totéž lze
říci i o náročnosti na údržbu.
Navrhovaná dřevěná obložení
fasád jsou opět z architektonické-
ho hlediska vkusná a zapadají i do
přírodního rámce. Jejich bezúdrž-
bová životnost je však mnohem
kratší než např. u běžné omítky.
S údržbou krytých a vzhledem
k provozu i nutně temperovaných
spojovacích chodeb a jejich rov-
nými střechami jsou celostátně
spíše negativní zkušenosti.
V obytných místnostech klientů je
navrhována jako podlahová kryti-
na - koberce. Ta je z hlediska
náročnosti na údržbu značně
nepraktická. Její hlavní nevýho-
dou je, že ji nelze mýt. Proto se
obtížněji udržuje.

Z jednotlivých kapitol jsou nej-
zajímavějšími ty, které se týkají
nákladů, na nichž se budoucí kli-
enti budou musit podílet. Tedy
spotřeba energií. Ta je částečně
dána zastavěnou plochou o výmě-
ře 2630 m2 a obestavěnou plochou
20 470 m3. Celkovou délku spojo-
vacích chodeb projekt uvádí
66,8 m, při jejich převážné šíři
3,3 m. Projekt počítá s energetic-
kou náročností 1300 MWh/rok.
Nechci polemizovat o tom, zda je
to hodně či málo. Nikde jsem se
nedočetl o temperování spojova-

cích chodeb mezi jednotlivými
pavilony, ale z provozních důvodů
tam nějaké být musí. Roční spotře-
ba vody je projektována na
10.116 m3, instalovaný příkon el.
energie 696 kW, spotřeba plynu
pro vytápění a ohřev TUV 
170 000 m3/rok. V následující
kapitole je však bilance roční spo-
třeby plynu uváděna v celkové
výši 270 278 m3. Rovněž nesoulad
je v uváděných spotřebách el.
energie. Na příklad v kapitole
o technologii stravovacího provo-
zu je požadavek na instalovaný
příkon 110 kW, při současnosti
0,7, avšak kapitola elektroinstala-
ce počítá s příkonem pouze 80 kW,
při současnosti 0,6. V oblasti 
energetiky a klimatizace je např.
opomenuto chlazení márnice.
Takových bodů by se asi v projek-
tu našlo více. Obranou projekční-
ho ateliéru může být tvrzení, že
tyto věci jsou dopracovávány
v dalším stupni projektové doku-
mentace. I to může být pravdou.

Je však nesporné, že jednou
chybně zvolená koncepce s pod-
hodnocenou energetickou nároč-
ností, vysokými investičními
náklady, provozními náklady
i náklady na údržbu jsou však jen
výsledkem jednostranného pohle-
du, bez ohledu na reálnost investi-
ce, náklady budoucího provozova-
tele a kapsu klientů.

Rozumným výsledkem v této
části by bylo uzavření tohoto pro-
jektu a poohlédnutí se jak doma,
tak i v zahraničí a vybudování
něčeho investičně méně náročné-
ho, jednoduššího objektu s nízkou
energetickou náročností, vyhovují-
cího nejen převážné sociální sku-
pině klientů (a jejich rodin) využí-
vající toto sociální zařízení, ale
i zdravotnickému a technickému
personálu zajišťujícímu provoz
a údržbu penzionu.

V Lysé nad Labem 4. 7. 2005
Tomáš Sedláček, KDU-ČSL

Evropský den bez aut a Evropský týden mobility 2005
V roce 2005 se česká, moravská

a slezská města mohou opět zapojit
do celoevropské akce „Evropský
týden mobility“ (16. - 22. září)
a „Evropský den bez aut“ 
(22. září), která se letos budou
v Evropě konat už popáté. Obě
osvětové a propagační akce mají
v evropských městech podpořit při-
jatelnější způsoby dopravy a napo-
moci při omezování individuální
automobilové dopravy ve městech. 

Evropský den bez aut (22. září),
který se poprvé uskutečnil ve

Francii v roce 1998, se koná
v Evropě již řadu let. Od roku 2002
se stal součástí Evropského týdne
mobility (16. - 22. září). O úspěchu
akce celoevropského rozsahu svěd-
čí účast 760 měst v roce 2000,
1005 v roce 2001, 1448 v roce
2002, 1498 v roce 2003 a 1537
v roce 2004. 

V rámci Evropského týdne
mobility se ve městech nabízí
občanům různé akce, zaměřené na
udržitelné formy dopravy a do-
pravní výchovu (cyklojízdy, pěší

výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro
seniory, pro občany s hendikepem,
výlety historickou tramvají, semi-
náře, akce na dětském dopravním
hřišti apod.). Dne 22. září
(Evropský den bez aut) by měla být
část města uzavřena automobilové
dopravě (plocha dle výběru - ulice,
náměstí, oblast před školou) a tento
den se pořádají akce, zaměřené
podle motta Evropského dne bez
aut. V letošním roce budou
Evropský den bez aut a Evropský
týden mobility tematicky zaměře-

ny na: „Do práce a do školy - bez
auta“. 

Městský úřad Lysá nad Labem,
odbor životního prostředí již
podruhé podpoří Den bez aut cyk-
lojízdou. Pro letošní rok je naplá-
nována cesta po silnici do Byšiček.
Start je ve čtvrtek 22. 9. 2005
v 16.00 hod. od staré radnice. Na
účastníky v cíli čeká opékání buřtů
na ohni. Návrat účastníků cyklojíz-
dy zpět bude individuální.

za odbor ŽP
Stanislav Svoboda
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Být jednou v roce v Paříži a přitom doma
VII. Montmartre (Dvoudenní výlet v Hogo - Fogo)

Hogo - Fogo se už pomalu
v našem městečku začíná stávat kul-
turním azylem, co se týká oblasti
hudby a filmu (samozřejmě nemám
na mysli hudbu klasickou). Tím
pádem nemohl padnout ortel pro
večerní zázemí skvělé akce, vzniklé
původně jako happening pro přátele
v hlavě pana Milana Čecha, na niko-
ho jiného, než-li na tento skvělý -
a co se týká akcí, hlavně pružný klub.

V pátek 17. 6. 2005 se jako na
potvoru nebe rozhodlo, že přeruší,
hned po odpískání začátku, hru pár
nadšencům petanque. To ale asi
nepočítalo s tím, že hráči vydrželi
první změny v sestavě a posunuli
svoji hru o dobu deště, využívajíce
vynucené přestávky u drinku. Potom
se těžké koule rozfrčely až do doby,
když se o pár metrů vedle rozezněly
první tóny šansonů.

Večer se rozehrál klasickými šan-
sony (klavír - Linda Winterová, hlas
- Petr Mikeska), hned v prvním
songu jazykem francouzkým, pro
šansony přímo rodným. Je škoda, že
to byl také jenom jeden z mála ve
svém rodném jazyce. Už dlouho
jsem neslyšel zpívat šansony mužský
hlas, musím uznat, že to zvládl doce-
la dobře a připomněli jsme si dobu,
kdy to bylo docela běžné. Nevím, je
to názor pouze můj, ale myslím, že
nejkrásněji umějí nalhávat svým
smutným duším spíše dámy. Mon
Dieu! Omlouvám se všem! Jenže co
v uchu, to v duši a pak na jazyku
(v mém případě v tužce). Hlasově to
pan Mikeska zvládl příjemně, ale
srdce je srdce.

Po šansonech se několik lidiček
vydalo obveselit svoji dušičku veli-
ce příjemným, v současné době už
témeř klasickým filmem, „Amélie
z Montmartru“.

Jakmile se vraceli, čekal je jeden
z nejlepších a nepohodovějších DJ-
jů, který má svůj pravidelný pořad -
„všechny hudby světa“, na nezávis-
lém Rádiu 1 - DJ GADJO (Martin
Juráček).

Jen škoda, že mladí přátelé, než
by více využili možnosti tance, pro
který je v našem městečku pořád
ještě jenom velice malý výběr
druhů hudby, raději seděli, popíjeli
a nechávali si jenom hrát.

A přitom hudba, co DJ hrál, byla
doopravdy hudba z celého světa.
Dalo se krásně bláznit a šílet
a nemuset jenom poslouchat neustá-
le se opakující tuc, tuc, tuc.

Škoda, sklenky to vyhrály, ale DJ
to vzal naprosto v pohodě a se
sklenkou drinku si taktéž zahrál pro
sebe a pro pár lidiček do tance. 

Nebudeme používat žádné staré
české přísloví o perlách, stačí když
se stavíme pár kilometrů na západ,
kde bude hrát stejný DJ a u poklad-
ny budeme možná překvapeni.

Po pátku přišla sobota (tak už to
chodí) a s ní náš opravdový lyský
Montmartre. V uličkách pod zám-
kem vystavovali svá díla umělci,
kteří mezi nás přišli. Věci to byly
vskutku různorodé a zajímavé.
Samotná myšlenka - vystavovat na
Montmartru díla umělců z naší
lokality - je velice krásná. O to více
mě překvapilo vystavené jízdní kolo
za 800 Kč? 

U brány u vchodu do zámku se
střídala na pódiu jedna kapela za
druhou, neboli pohádka střídala
pohádku. Naprostá pohoda a k tomu
nezbytné občerstvení, abychom
nezůstali na sucho a hladoví.

I přišel večer a z vršku
Montmartre jsme se všichni přesou-
vali, kam jinam nežli do Hogo -
Fogo. Ten již byl na nás připraven
společně s panem Janem Spáleným
+ ASPM a kdo přišel, rozhodně toho
večera nemohl litovat.

Pan Jan Spálený to na nás vy-
švihl po celém krásném a prosluně-
ném dni docela zostra a každého
z hudebníků představil hned na
začátku. Nejdříve jak se patří nám
každý nástroj předvedl své sólo jako
o život a pak bylo představeno jeho
jméno.

Hned nato zahráli „Blues pro
zrzavou kočku“. Bylo nádherné roz-
plývat se ve starém dobrém blues
brilantně zahraném a doplněném
hlasem J. Spáleného - pečlivě dotla-
čeného do koutku, že i ta kočka
v nebi za pecí se musí jemně obrátit
a krásně zamrouskat. Mňau (m).

V každé skladbě, kterou k nám
přivezl pan Spálený, byla jednotli-
vými muzikanty předvedena sóla na
nástroje, které precizně ovládali.
Takže jsme mohli slyšet staré dobré
klasiky jako „Mluv o lásce a rozu-
mu“, „Aceton Blues“ aj. v naprosto
jiném rozměru jak časovém, tak
hlavně hudebním. Jednotlivá
hudební sóla byla tak nádherně pro-
vedená, že si člověk mohl jenom
připomenout starou známou ošuntě-
lou větu, „že blues není hudba,
blues je život“, a nechat se unášet
večer tím životem dál.

Což také obecenstvo oceňovalo
jednotlivé party bouřlivým potles-
kem za skvělý výkon a o to větší za

kompaktnost celku jako takového.
Byl jsem velice mile překvapen
reakcí obecenstva (prosím o promi-
nutí, ale je to můj první zážitek, tak
bouřlivé reakce jsem u nás ještě
neviděl), ale není se koneckonců
čemu divit. Kvalitu hodnotíme tak,
jak si to kdo zaslouží. I při násled-
ném rozhovoru byl pan Spálený
velice spokojen jak s publikem, tak
s prostředím, které vytvořilo.

Dokonce si ho ještě publikum
vytleskalo k odehrání třinácté sklad-
by, která - jak varoval - rozhodně
není v plánu, protože program
Montmartru pokračuje. Už nám
oznamoval konec koncertu i průvod-
ce programem, ale lidi jako by to
nezajímalo, tak ještě jednou se uká-
zal tentokrát hrozící prst, i když
s úsměvem na tváři a sálem se roze-
zněly tóny „Přístavní hospody“, což
byla nádherná tečka za skvělým kon-
certem.

Po koncertu pana J. Spále-ného
jsme se přesunuli do bárku v Hogo
- Fogo, kde bylo připraveno mini-
pódium na další koncertní předve-
dení šansonů, cikánskych melodií a
yiddish. Bylo v provedení Pepa
Mejstřík - zpěv, Stanislava
Sýkorová - klavír.

To, co jsem napsal o pátečním
koncertě, že šanson je dán pro
dámy, musím odvolat! Výjimka
potvrzuje pravidlo.

Co předváděl ten mladý muž
v sobotu večer hned od začátku, ve
mně zapalovalo oheň v duši, najed-
nou nevím odkuď se mi začala omo-

távat šála kolem krku a kavárně
Hogo - Fogo začal růst na ulici
„mlýn“.

Ty pohyby! Pohledy! Mimika
a procítění skladby. To co říkal, v tu
chvíli žilo. To byl výtrysk z duše!

Edith musela ožít! Voila!
Nádhera! Nemám o čem psát.
Musíte to vidět.

Rád bych dodal, že snad jenom
necita by se nenechal unášet tou
nádherou, kterou nám předvedl
Pepa Mejstřík, kterého jsem viděl
poprvé, neznám ho, pouze jsem se
nechal naprosto unést kouzlem
předvedené hudby a hlavně předne-
su. A rozhodně jsem nebyl sám.
Myslím, že kdyby šla náhodou
kolem paní prodávající kytky, měla
by spoustu zákaznic. Takto si muse-
ly pomoci samy. Ještě že je období,
kdy kvetou na náměstí kytky, a byly
za chvilku zpátky.

Doufám, že snad se alespoň v tak
skvělém provedení potkáme taktéž
u dalšího Montmartru příští rok.
Hezké léto.

J. K. Litassy

Žije mezi námi...
Žije mezi námi, a to poměrně

nenápadným způsobem života.
Přesto jej nikdonepřehlédne, když
při vstupu do místnosti vyplní pod-
statnou část mezi veřejemi. A když
se začne smát svým hlasitým agre-
sívním smíchem (a to je poměrně
často) - to už vůbec! Nebo když se
chopí kytary a coby velký milovník
country spustí drsným hlasem tkli-
vou nebo naopak bujarou píseň...
Málokdo ví, že onen Mistr kuchař-
ských a jiných disciplín se aktivně
řeže. Koho nebo co? Ovoce. Nebo
vhodnou zeleninu. Či spíše vyřezá-
vá... Dříve srdíčka a monogramy do
laviček a dnes jeho šikovné ruce
pomocí ostře nabroušených nožíků,
dlátek a dalších řezbářských udělá-
tek změní lehce fádní a jednostran-
ný povrch melounu, jablka a dalších
poživatin v nádherné květy růže,
přemění v arabesky jak z pohádek
tisíce a jedné noci, ostře (i tupě)
geometrické vzory nebo kdyby se
náhodou (jak se nedávno stalo) ženil
jeho známý, který jezdí kamionem,
vytvoří jeho x-kolového miláčka na
tvrdé slupce. A to ani nemluvím

o doprovodných textech, jménech,
znacích, emblémech! Řada z nás již
měla tu čest mít ozdobeny své stoly
při slavnostních příležitostech jeho
křehkými díly. 

Škoda, že ony výtvory, vybízející
svou krásou ke snědení, se skutečně
musí sníst, protože dlouho nevydrží.
Jen na fotografiích a ve vzpomín-
kách přetrvávají déle - alespoň tak!
Své umění Mistr kuchařský a řezač-
ský srovnává s jinými stejně postiže-
nými jedinci na příslušných soutě-
žích a pak se jaksi mimochodem
můžete dozvědět, že například
v srpnu pořádala na Kladně
Asociace kuchařů a cukrářů v rámci
Oslav svatého Vavřince odbornou
soutěž O meloun svatého Vavřince.
Účastnilo se téměř 20 soutěžících
a náš Mistr obdržel od komise
významné ocenění, doplněné bron-
zovou medailí.

A o kom že je vlastně řeč? Přece
O Vláďovi Lachovi (mladším)
z Litole! Takže Vláďo - i nadále
pevnou ruku, ostré nože a dostatek
materiálu! A polepši se...

Mirek Firman
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Monkey Business v Lysé nad Labem

Můj mozek odmítal přijmout
od očí informaci, kterou se dozvě-
děl z plakátu. Na něm viděl
datum, které oznamovalo, že se
v našem letním kině objeví
Monkey Business.

Bylo to nádherné překvapení,
že se u nás děje něco velkého.
Musím smeknout klobouk před
městem, protože to v našich pod-
mínkách rozhodně nemohla být
výdělečná akce, ale co se týče kul-
turní kvality a spokojenosti lidí,
kteří se na koncert dostavili - byl
to mílový krok v prezentaci kvali-
ty před výdělkem. Děkujeme.

Monkey Business se u nás před-
stavili v polovině svého vlastního
turné, na kterém představovali svoji
nejnovější desku: „KISS ME ON
MY EGO“ a během měsíce se měli
setkat se svým starým soukmenov-
cem Danem Bártou a J.A.R.
a vydat se na společné tour.

Jak to tak většinou bývá, když
má být něco výjimečného, příroda
se postaví proti, aby se nic nez-
hlédlo.

Několik dní před koncertem
bylo neskutečné „vedro“, ale
v den koncertu se najednou vše
obrátilo a od rána pršelo.Naštěstí
jako by se přesně opakoval
Montmartre. Po zaznění prvních
tónů pršet přestalo a zůstalo místo
pouze pro zábavu a tanec.

Hned od začátku bylo lidičkám
sděleno, že jsou tady od toho, aby
se bavili, tak ať se neostýchají,
vyrazí kupředu a baví se!

Pan R. Holý není sice žádný
čaroděj, ale jedno se mu musí
nechat. Lidi jako mávnutím kou-
zelného proutku, bez jakéhokoliv
okounění v houpavém rytmu vyra-
zili kupředu a Monkey Business
začali zostra večerní zábavu
v našem nádherném amfiteátru.

O něm se později pan R. Holý
vyjádřil, že vůbec nevěděl o tak
příjemném místě, které se zde
nachází a bude moc rád, když si
v tak skvělé atmosféře bude moct
ještě zahrát (a to buď na nějakém
menším festivalu, nebo znovu na
samostatném koncertu). V součas-

né době je už složité objevit nepo-
rušené a svojí historií k vám mlu-
vící místo. Když ho objeví, jsou
moc rádi, že něco přežilo moderní
bláznění, a rádi se vrátí tam, kde
se cítí příjemně.

Po zvukové stránce byl koncert
až neskutečně čistě zvukově
zahraný. Musím taktéž smeknout
před zvukaři, kteří se u nás před-
vedli. Protože kdo ví, kdy se nám
povede něco podobného znovu
zhlédnout.

Monkey Business to do nás
naprali postupně tóny od nověj-
ších desek, prokládaje to svými
staršími hity, u kterých začal celý
amfiteátr skákat jako o život. Šlo
o hru z obou stran. Nehráli si
jenom lidi pod pódiem, ale i jed-
notliví hudebníci. Zpěvák M.
Ruppert si vyrazil na samostatný
průzkum spodních partií letního
kina, zasedl tam na lavičku (na

kterou má spousta mladých
„domorodců“ určitě hodně vzpo-
mínek….), a jeden song prezento-
val z toho místa.

Když Monkey Business kon-
cert ukončili, bylo více méně
jasné, že prostě jen tak neodjedou.
I když nás tam sice nebylo 10 000,
byli jsme (já taky) neustále nažha-
vení, co dalšího od nich uslyšíme.

Mají rádi potlesk, to se musí
nechat, ale s jakým se pak vrátili
úsměvem a co poté předvedli za
free session, to byla paráda!

Přídavky byly tři, jenže ne oby-
čejné, bylo to nádherně roztažené,
hozené do zábavy i do rozmluvy
s diváky. Parodovali jiné songy
a rozdivočeli své vlastní. 

Pršet sice přestalo, ale lidí moc
suchých nebylo, tedy alespoň
těch, kteří se nechali doopravdy
unést až do konce „Opičím obcho-
dem“ té skvělé party na pódiu.

J. K. Litassy
P.S.: Ještě jednou bych rád

poděkoval městu a Hogo-Fogo za
to, že nám umožnili se na něco, ve
svých rozměrech tak nezměřitelné-
ho, podívat, i když jsme jenom
malé městečko a naše letní kino
není Strahov. Děkujeme.

Park v Lysé n. L. láká mnoho
návštěvníků, kteří obdivují jeho
půvab a sochařskou výzdobu.
Aby o parku a jeho historii vědě-
lo co nejvíc mladých, Spolek
rodáků a přátel města Lysé n. L.
vyhlásil soutěž určenou pro mlá-
dež všech lyských škol.

Soutěže, která proběhla
poslední týden v červnu 2005, se
zúčastnilo celkem 35 tříčlen-
ných družstev ze škol ZŠ
Komenského, SOŠ a SOU Lysá
n. L. a OA Lysá n. L.

Soutěžící přímo v parku
odpovídali písemně na 14 otá-
zek, týkajících se historie parku
a barokních a klasicistních soch.

Hodnocení a bodování pro-
vedly učitelky dějepisu M.
Kořínková a H. Otradovská. Ty
po vzájemné dohodě vybraly
z každé školy nejlépe bodově
vyhodnocené družstvo. Vzaly
v úvahu, že soutěžili mladí
nestejného věku a vzdělání.
Milým překvapením bylo,
kolik toho soutěžící znali, proto
alespoň touto cestou děkujeme
všem, kteří se do soutěže zapo-
jili. Snad i tady platí ono
pověstné - není důležité vyhrát,

ale zúčastnit se. Vždyť získané
vědomosti jim zůstanou na-
trvalo.

Vítězná družstva:
Obchodní akademie Lysá n.
L.: 37 bodů (Sovová, Němeček,
Svobodová)
SOŠ a SOU Lysá n. L.: 34
bodů (Hodulíková,
Richtermocová, Prokorátová)
ZŠ Komenského Lysá n. L.: 31
bodů (Petrášek, Pilecký, Škvrna)

Pro informaci veřejnosti uvá-
díme odpovědi:
Alegorické soubory: 12 měsíců,
4 živly, 4 roční období, 4 světa-
díly, alegorie den a noc a alego-
rie svobodných umění.
Alegorické sochy antických
božstev netvoří ucelený soubor -
božstev je více než 6.
Atributy = znaky
Tři atributy jara:
- duben - květy ve vlasech,

citrusovník, rýč
- květen - květy ve vlasech,

kůzle, kvočna, kuřata, vejce
- červen - květy ve vlasech,

ovečka
- jaro - květy ve vlasech, kytice

květů, košík s květy, hlemýždi,
žabka
Anatomické vady vepře:

kopýtka, kly, uši, přetočený
hřbet, hřbetní „ploutev“, srst,
„rypák“.

Evropa pojmenovává měsíce
podle latiny, v ČR podle slovan-
ských názvů.

Barokních soch je 31 (12
měsíců, 4 živly, 4 světadíly, 4
roční období, 1 den, 2 sfingy, 2
lvi, 2 lvice).

Klasicistní sochy: 6 antických
božstev, 2 alegorie svobodných
umění

Putti - celkem 4 světadíly,
4 živly, 1 den, 1 putti u podzimu,
1 u zimy = 11.

Ale také 2 svobodná umění
a putti na štítech zámku = 10.

Z komplexů chybí: Venuše,
Adonis, noc literatura - uloženy
v archivu v Lysé n. L. Alegorie
astronomie byla zcizena, sv.
Florian, uváděný uložením
v hasičské zbrojnici, nestával
v parku, ale byl osazený na
oblouku barokního vjezdu do
radnice.

PaedDr. Věra Bodnárová

Zámecký park v Lysé nad Labem a mládež

Půjčovna kol
v železniční 

stanici Lysá nad
Labem 

Půjčovna kol je umístěna v žel.
stanici Lysá nad Labem u ČD
centra. Půjčovna nabízí 11 kol
a jedno dvojkolo k vypůjčení.
Půjčovné činí 150,- Kč na den
a kolo. U dvojkola činí půjčovné
300,- Kč na den. 

K vypůjčení kola je potřeba
dvou dokladů (OP, CP, ŘP),
zaplacení zálohy 1 000,- Kč/kolo
u dvojkola 4 000,- Kč a půjčov-
ného. 

Je možné si zarezvovat půjčení
kol dopředu a to buď na tel.:
972 255 868, nebo e-mailu:
LNL@CDcentrum.cd.cz a nebo
na www.cyklocesty.cz

Těšíme se na vaši návštěvu
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Koupání v Labi

A máme to za sebou. Slavnosti
Labe již zase patří minulosti. V neděli
17. července se v areálu Veslařského
klubu SLOVAN Lysá nad Labem konal
zásluhou LYSINU a MěÚ Lysá nad
Labem, odboru životního prostředí již

čtvrtý ročník koupání v Labi. Oproti
loňskému chladnému roku se nás zde
sešlo ke třiceti, letos však prvně bez
zástupců tisku, kteří se byli podívat na
slavnostech v Nymburce a Poděbra-
dech. Zde stejnou akci prvně připravo-
valo Polabské ekocentrum Poděbrady. 

Úvod patřil seznámení veřejnosti
s politikou Evropské unie v rámci
ochrany vodních toků a se smyslem
Rámcové směrnice o vodní politice,
podle které má být do roku 2015 dosa-
žen dobrý ekologický stav vodních
toků a nádrží (v rámci celé ČR se tak
ke koupání v řekách přidalo 17 měst).

Po stručném úvodu se pětadvacet
„plaváčků“, bez rozdílu věku, ponořilo
do vod Labe. Kdo se nechtěl, nebo se
nemohl koupat, vzal si s sebou loď.
Což je jistě také dobrý způsob, jak se

akce zúčastnit. Po koupání následova-
lo rozdílení cen a přátelské posezení,
při kterém jsme se od zástupců veslař-
ského klubu dozvěděli o jejich plánech
a představách. Co nás mile překvapilo,
byla informace o zprovoznění turistic-
ké ubytovny v objektu veslařského
klubu, která zcela jistě podpoří turis-
tický rozvoj kolem Labe.

Na závěr jsme plánovali průběh
příštích slavností, které bychom chtěli
oživit nějakým zajímavým doprovod-
ným programem.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Odezvy na článek „Jsme normální rodiče?“
Za 1. ZO ČZS v Lysé n. L.

Jaroslav Procházka, Jaroslav
Lajbner, Miroslav Novák,
manželé Křížovi

Vážená redakce, k Vámi zve-
řejněnému článku Jsme „normál-
ní rodiče?“ uvádíme: Jako každá
organizace i Český zahrádkářský
svaz (ČZS) má svoji organizační
strukturu a její jednotlivé složky,
které organizaci řídí.Základní
organizace je pak nejnižší orga-
nizační složkou. Ta se musí řídit
schválenými stanovami, jedna-
cím řádem a dalšími vnitrosvazo-
vými předpisy. Soulad stanov
Jednacího řádu a vnitrosvazo-
vých předpisů s platnými zákony
a právním řádem zajišťuje právní
oddělení a externí právní konzul-
tanti či zástupci ČZS. Tito pak
řeší jednotlivé kausy. Výbor
každé Základní organizace je
povinen řídit organizaci ve smys-
lu schválených stanov, jednacího
řádu a dalších vnitrosvazových
předpisů (například vzorového
Osadního řádu, Směrnice pro
zpracovny ovoce atp.). V přípa-
dě, kdy směrnice danou proble-
matiku neřeší, je povinen se
obrátit na Ústředí svazu ke kon-
zultaci, případně předat celou
záležitost svazem určenému
právnímu zástupci. Výbor zodpo-
vídá za ochranu svěřeného
(movitého i nemovitého) majet-
ku a to, že organizace s ním
nakládá s péčí řádného hospodá-
ře. Svévolná dispozice s majet-
kem (zejména nemovitým) pak
může být vykládána jako neo-
právněný majetkový zásah
a poškození cizí svěřené věci.
Náhrada vzniklé škody může být
svazem i soudně vymáhána.
Postup 1. ZO ČZS v Lysé n. L. je
proto v souladu s platnými záko-
ny, rovněž tak jako postup Úřadu
pro zastupování státu ve věcech

majetkových - regionálního pra-
coviště v Nymburce. Z tohoto
důvodu jakékoliv napadání či
osočování představitelů základní
organizace, spojování případu
s jejich náboženským vyznáním,
politickým přesvědčením, nebo
působením v politické straně je
naprosto zbytečné, neodůvodně-
né a v tomto případě z našeho
pohledu i značně kontraproduk-
tivní.

Manželé Hlaváčkovi by si
měli uvědomit, že nelze své
osobní či rodinné problémy řešit
na úkor společenské organizace.
Ta pro ně již udělala dost, kdy
jim jako nečlenům pouze pro
dobré sousedské vztahy dlouho-
době bezplatně (členové organi-
zace za nájem pozemků - zahrá-
dek běžně platí nájemné) přene-
chala k užívání část svého
pozemku. Zahrádkářská organi-
zace každoročně zasílá finanční
příspěvek do Fondu ohrožených
dětí a její členové se rovněž
významně podílejí na různých
sbírkách, např. při adventních
koncertech, koupi cihel při „Akci
cihla“, na podporu výstavby
chráněného bydlení spoluobčanů
s mentálním postižením a dalších
akcích charitativního charakteru.
Obviňování předsedy l. ZO ČZS
v Lysé n. L. z případného malého
sociálního cítění neobstojí,
pokud víme, že město pod jeho
vedením vybudovalo Základnu
pečovatelské služby. Dům
s pečovatelskou službou, pečova-
telská služba dostala bezplatně
do svého užívání automobil pro
zajištění svých potřeb ve městě,
byla provedena rekonstrukce
nejednoho objektu pro ordinace
soukromých lékařů, případně
lékárny a ti z lékařů, kteří si chtě-
li vybudovat ordinaci sami dle
svých představ, obdrželi od
města výhodnou půjčku atd.

I tyto nezahrádkářské aktivity je
možné v případě nutnosti dolo-
žit.

Hlaváčkovými podávaná
informace v Nymbursku z 8. 6.
se nezakládá na pravdě. Zřejmě
o čestném, etickém a morálním
chování mají své představy.
Proto uvádíme: 5. 11. 2004 nedo-
šlo k žádné dohodě ohledně pře-
nechání pozemku zahrádkářů
manželům Hlaváčkovým. Pří-
tomní naopak byli upozorněni na
nutnost dodržování zákonného
postupu, a to jak přítomným
právníkem delegovaným ČZS,
tak i jednatelem 1. ZO. Při dělení
pozemku zahrádkářů nejde o cel-
kem Hlaváčkovými uváděných
30 m2, ale u p. č. 470/2 o 196 m2

a p. č. 179/4 o 333 m2, tedy cel-
kem o 529 m2 s přístupem ze
zbývajícího zahrádkářského ob-
jektu (klubovny, moštárny,
kuchyňky, skladu a příslušenství)
a také z místní slepé komunikace
- Skupovy ulice.

Závěrem zbývá jen konstato-
vání: Hlaváčkovi jsou vlastníky
vícepodlažního rodinného domu
o zastavěné ploše 126 m2, zahra-
dy o výměře 674 m2 a tedy cel-
kové ploše pozemku 800 m2.
Upravit tento dům na bezbariéro-
vý by asi nebylo tak nákladné
jako stavět zbrusu nový dům, pří-
padně dům postavit na svém
pozemku. Nemusili by pak šilhat
přes plot po cizím. Je to však
jejich věcí, zrovna tak jako je
jejich věcí, jak se s celým problé-
mem vyrovnají. Zahrádkáři jsou
ti poslední, kdo by jim chtěli
radit či do řešení jejich problémů
mluvit.

Aby bylo vše uvedeno na
správnou míru a Vaši čtenáři
dostali objektivní informace, Vás
žádáme o zveřejnění našeho
vyjádření.

V Lysé n. L. dne 10. 7. 2005

Helena Ničová

Proč se problémy zdánlivě
lehké musí řešit problematicky.

Po přečtení článku v posled-
ním čísle lyských listů „Jsme
normální rodiče?“ ve mně
stoupla hladina adrenalinu na
vrchol mého JÁ.

Vzhledem k mému profesio-
nálnímu pohledu i k pohledu
matky dvou zdravých dětí se
nemohu smířit se záporným
řešením problému manželů
Hlaváčkových a jejich dcery Ivy.
Zamýšlím se nad postojem jistě
inteligentních a rozumných lidí:
pana ing. Tomáše Sedláčka
a manželů Křížových.

Jestliže většina zahrádkářů se
vyjádřila kladně k řešení tohoto
problému, zdá se mi záporný pří-
stup tří osob velice niterný.

Životní styl manželů Hla-
váčkových a jejich dcery Ivy si
člověk uvědomí, až se do této
životní situace sám dostane,
neboť životní styl s Ivou pocho-
pí jedině ta rodina, která vycho-
vává právě postižené dítě.
Většina z nás, kterých se to
netýká, si řekne „mě se to netý-
ká, tak to neřeším“, ale vždyť
tyto problémy jsou zdravým
rozumem řešitelné. A je to
v každém z nás, jak a čemu se
říká správný přístup k dané
věci.

Chtěla bych se prostřednic-
tvím tohoto článku obrátit na
všechny ty, kteří se dokáží
zamyslet nad svým svědomím
a svou vírou tak, aby vše bylo
řízeno tím správným směrem.

Děkuji všem, kteří dokáží při-
blížit náš svět i postiženým.
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Ohlédnutí za minulým školním rokem v ZŠ v Litoli
Tak nám rychle ubíhají prázdni-

ny a blíží se další školní rok. Ten
loňský byl pro naši malou školu
opět velmi úspěšný. Nejen v okres-
ních sportovních závodech ke
konci roku, ale především ve vzdě-
lávací oblasti. Z šestnácti žáků
naší páté třídy byli tři přijati i přes
vysoký počet zájemců na nymbur-
ské víceleté gymnázium a jeden
žák na Gymnázium Čelákovice.
V recitační soutěži postoupila
Karolína Kropáčková ve své kate-
gorii jako jediná z okresu až do
krajského kola. Divadelně drama-
tický kroužek, do kterého byla
zapojena téměř třetina žáků, svými
vystoupeními úspěšně reprezento-
val školu a potěšil v domově
důchodců na zámku, dětském
domově v Milovicích a naposledy
v podzámčí na lyském Montmar-
teru. Na Vánoce jsme zazpívali
koledy mimo jiné i ve zcela zapl-
něném lyském kostele. 

Během roku děti využívaly
široké nabídky i dalších nepovin-
ných předmětů a kroužků: anglič-
tiny, keramiky, výtvarných činnos-
tí, tanečků, pohybových her, stol-
ního tenisu, florbalu. 

Jsme rádi, že se nám podařilo
vybavit počítačovou učebnu třemi
novými PC. Žáci tak nyní mají
k dispozici již deset kvalitních
počítačů připojených k internetu.

Jako každoročně jsme pořádali
celoškolní akce pro děti spojené
s tradicemi. Oblíbenou večerní
Mikulášskou stezku, při které musí
děti při svíčkách projít od pekelné-
ho sklepa až do nebe; masopustní
maškarní průvod Litolí s karneva-
lem, vynášení žáky vytvořené
Morany do Labe, svátek čarodějnic
s neobvyklými disciplinami jako
sprint s koštětem. Na Den Země
jsme při úklidu Litole nasbírali
několik pytlů odpadků. Policisté
s okresními kynology nám na Den
dětí připravili na školním hřišti
pěkný program i s ukázkami výcvi-
ku dvou služebních německých
ovčáků. Těšilo nás, že policisté
velmi ocenili kázeň našich žáků
během ukázek, se kterou se prý při
podobných akcích běžně nesetká-
vají. Mimo to stihly děti zhlédnout
v průběhu roku zajímavou přednáš-
ku s ukázkou živých ptáků, pěkná
divadelní a cirkusová představení
v tělocvičně školy, jarní výstavu
v přerovském skanzenu a některé
výstavy na místním výstavišti.
Páťáci si na rozloučenou také zku-
sili, jak se spí přes noc ve škole.

Dobrovolníci si mohli zasoutěžit
v celoškolních soutěžích ve zpěvu
či ve sportu při turnaji ve vybíjené
nebo na tradiční olympiádě.
Uspořádali jsme sbírku hraček
a poslali je prostřednictvím rodičů
do Maroka, kde v horách v poušti
potěšily místní děti. 

Po roční pauze jsme letos také
vyjeli na přelomu dubna a května
na školu v přírodě do známého
hotelu Kavka v nádherném pro-
středí Maloskalska. Zatímco první
skupině vyšlo nádherné počasí,
děti prochodily všechny okolní
skály i zříceniny a koupaly se ve
venkovním bazénu, zbylé tři třídy
si v následujícím týdnu musely
oblékat svetry a pláštěnky. 

Nezapomínáme ani na rodiče.
Na konci února se tělocvična
školy přeměnila v kulturní sálek
při školním plese, o který byl opět
velký zájem. 

Nezaháleli jsme ani v sebevz-
dělávání. Přestože je ve litolské
škole dlouhodobě stabilizovaný
a plně kvalifikovaný pedagogický
sbor včetně výuky jazyků, navští-
vili učitelé v průběhu roku řadu
akcí akreditovaných Minister-
stvem školství v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pra-
covníků, kterým věnovali i víken-
dy. Především proto, že už nyní
důsledně začínáme pracovat
a postupně zavádíme vlastní škol-
ní vzdělávací programu, podle
kterého musí začít učit všechny
základní školy od prvních tříd nej-
později od září r. 2007. Každá
škola by si měla „ušít“ svůj pro-
gram na míru tak, aby mohla
maximálně využít svých předností
a možností. Učivo, jehož obsah se
v podstatě nezmění, by však již
nemělo být cílem, ale prostředkem

k získání šesti klíčových kompe-
tencí žáků (např. komunikativní či
řešení problémů) s ohledem na
jejich individuální možnosti,
potřeby a zájmy. Tím by také mělo
dojít k útlumu dnes převládající
frontální výuky (především na 2.
stupni ZŠ), kterou Česká školní
inspekce každoročně ve svých
zprávách kritizuje. Důraz by nao-
pak měl být kladen na schopnost
vyhledávat a používat informace,
kterou mají naši žáci podle
výsledků mezinárodních srovná-
vacích testů jen průměrnou. 

Vzhledem k tomu, že sami se
již delší dobu snažíme využívat
velmi dobré zázemí školy k široké
nabídce nepovinných aktivit
a běžně používáme netradiční
metody a formy práce s dětmi
(např. skupinové či projektové
vyučování), možnost vytvoření
školního vzdělávacího programu

vítáme především proto, že nám
umožní upravit učební plán školy.
Zatímco doposud jsme vyučovali
angličtinu od 3. ročníku, v příštím
roce začínáme experimentálně
vyučovat anglický jazyk v rámci
běžné výuky už v první třídě.
Žákům vyšších ročníků chceme
umožnit širší přístup k PC a inter-
netu. 

Letošní školní rok však byl pro
nás důležitý také tím, že od 
1. ledna 2005 platí nový školský
zákon, který nás jako školu s prv-
ním stupněm zbavil povinnosti
žádat každoročně Ministerstvo
školství o výjimku. Nyní již bude
záležet jako na každé ZŠ jen na
počtu dětí. Těch budeme mít
v příštím školním roce 92 a do
lavic v první třídě v září zasedne
dokonce 24 nových žáků (další
dvě děti z Milovic jsme kvůli
vysokému počtu prvňáčků byli
nuceni odmítnout)! Přejeme si
a budeme se snažit, aby se jim
u nás ve škole líbilo a bylo jim po
pěti letech líto jako současným
páťákům včetně jejich rodičů, že
nás musí opustit. Ti nás velmi
mile překvapili a škole věnovali
jako výraz vděku a uznání DVD
přehrávač, který jsme zatím nemě-
li. V souvislosti s jejich přecho-
dem do šesté třídy naší spádové
školy B. Hrozného oceňujeme
vyjádření nového pana ředitele
Mgr. Špeciána, který dlouhodobě
považuje žáky naší školy za velmi
dobře připravené na přechod na
druhý stupeň.

Mgr. Petr Eliška,
ředitel ZŠ TGM

Marocké děti potěšily naše hračky

Velká cena Lysé nad Labem
ZŠ B. Hrozného v Lysé nad

Labem uspořádala 23. 6. 2005 ve
spolupráci s MěÚ již 11. ročník
Velké ceny Lysé nad Labem. Jak
se stalo pravidlem, startovalo zde
320 žáků z 8 škol našeho okresu.
Školy z Lysé nad Labem, Milovic,
Kostomlat, Kounic, Kom. Nym-
burk, RAF Nymburk a TGM
Poděbrady.

Soutěžilo se v pěti disciplínách
- sprint 50 m a 60 m, skok daleký,
hod kriketovým míčkem, šplh na
4,5 m a běh na 1 000 m a 1 500 m.

Počasí bylo skvělé, o zahnání
žízně se postaral tradiční sponzor
tohoto opožděného Dne dětí pan
Josef Hejbal.

Vyhlašování vítězů proběhlo
za účasti paní místostarostky
Marcely Chloupkové a vedoucí
odboru školství paní PaedDr.
Věry Bodnárové, které předaly
ceny soutěžícím a na závěr také
vyhlásily nejlepší sportovce
školy B. Hrozného za školní rok
2004 - 2005. Putovní pohár si
odvezla vítězná ZŠ RAF
Nymburk.

Věříme, že v této tradici bude-
me pokračovat i nadále.
Poděkování za zdařilou akci patří
MěÚ v Lysé nad Labem, panu
Josefu Hejbalovi a pořadatelům.

Antonín Semerád,
učitel TV



15

9/2005 LISTY města Lysé nad Labem ZAJÍMAVOSTI / ZDRAVOTNICTVÍ

Doporučuje:
udělejte si zásobu
tekutého ovoce na
dlouhé zimní mě-
síce. Moštárna
ovoce 1. ZO ČZS
v Lysé nad Labem

Vám umožní samoobslužné nadrcení
Vašeho čistého, omytého ovoce na
drtiči mixérového typu a vylisování
ovocné šťávy hydraulickým plachet-
kovým lisem umožňující vysokou
výtěžnost. Dietní, ničím neředěnou
ovocnou šťávu, obsahující širokou
škálu vitamínů, minerálů a lehce stra-
vitelných cukrů (glukosy a fruktosy),
pak upravíte doma dle Vašich zvy-
klostí - konzervací za studena případ-
ně sterilací. Tak můžete vyrábět ovoc-
né šťávy a protlaky různých typů.
Takový mošt nikde běžně koupit
nedostanete. K tomu nabízíme i bro-

žuru o zpracování jablek a hrušek.
Termín moštování předem dohodněte
s přítelem Miroslavem Novákem, ul.
U Křížku 1556, případně s jednatelem
přítelem Jaroslavem Procházkou,
Alešova ulice, Lysá n. L.

Ve spolupráci s ZO ČSV (včelaři)
Lysá n. L. nabízí: smíšený květný med
95,- Kč/zavařovací sklenice 0,7 l
(včetně obalu); Dolskou medovínu -
hořkou, mandlovou a skořicovou
(balení a 0,5 litru) za cenu 90,- Kč
v balení 5 litrů PET za 800,- Kč; kva-
sinky pro výrobu medoviny (dávka
postačí na cca 50 litrů) 55,- Kč; pro
zvýšení odolnosti proti nachlazení
a zlepšení kondice MEDOSIL za 
55,- Kč; knoty na výrobu svíček,
různá včelařská literatura, pomůcky
pro včelaře dle katalogu atp. na objed-
návku. Objednávky a prodej v termínu
dle vývěsky - před schůzemi.

JOLLY  BEE - Veselá včela

Den se krátí
Ach léto, sbohem léto - ten

povzdech zdá se stesku plný, jakoby
po létu dál už nebylo nic. A zatím pod-
zim barvami hýří a zráním překypuje,
následně zima čistotou jinovatky
jiskří, Vánocemi ozdobena a pak to
nesmělé, něžné jaro, májem láskyplné
je jako předehrou příštímu létu.
Jedním z nejmilejších okamžiků
v roce je vítání jara. Léto je přece jen
léto, kdy země celá kvete, medem
voní a jahodami sládne. Ano, jahoda-
mi umí i trapnou situaci připravit.
U nás v kraji je výhodný samosběr
jahod, proto jich člověk veze vlakem
velikou krabici. Přistoupí dva pánové
a paní. Ta náhle vykřikne - tady něco
kape. Pak se zhrozí - krev! Promiňte,
madam, to jsou jen jahody - šťáva
z jahod. Byla jen lehce, letně obleče-
ná, ta lepkavá šťáva jí kanula na opále-
nou pokožku a ona s úsměvem pravi-
la, že jí to vůbec nevadí. Ba ne, vadi-
lo, zachovala však úroveň, jako sku-
tečná dáma. Měla balíček papírových
kapesníčků a zbytek cesty se otírala -
dáma. Znovu se usmála, jako by starci
říkala, netrapte se, chlapečku, voním
létem.

Před několika desítkami let (zají-
mavé je, že i čas se počítá na léta) to
bylo člověku něco přes 12 let, plavat
už uměl, ne sice nijak stylově, ale tak
jako každý kluk mezi dvěma řekami.
Do vody skočil kus proti proudu. Ten
ho však snesl o několik metrů. Šel po
písečném dně. To mu náhle zmizelo
pod nohama. Lekl se a začal zmateně
polykat. Možná to bylo i tím, že byl
nepozorný, protože na břehu se slunila
krásná dívka (pro něho noblesní sleč-
na). Starší sestra jeho kamarádů.
Strašně se před ní styděl tím, že se
vlastně topí - byla opravdu krásná
a bylo jí už víc než 18 let. Usmála se
a naklonila z břehu, aby mu podala

ruku. Styděl se ještě víc. Z těch rozvá-
zaných plavek, kvůli opalování, vyjuk-
lo mladé, bílé ňadro - byl by se studem
raději utopil. Ona však s rozpustilým
smíchem svou dlouhou, opálenou
nohou toho vyděšeného chudinku
znovu do vody přistrčila. Pak se naklo-
nila ještě víc a pro něho sáhla, dobře
věděla, jak to s takovým klukem clou-
má. Nakonec na ni měl i zlost, že je
taková krásná a už tak vyspělá a on
takový hubený, ubohý vyjevený kluk.
Ani poděkovat nedokázal. Nezdvořák.

Uplynulo 10 let a bylo konečně po
válce. Hned vzápětí nástup na 2 roky
vojny. V té době byl život vojenský,
život veselý. Velitelé byli buď zkušení
z fronty, nebo unavení z koncentráků.
Takový byl právě velitel pluku, báječ-
ný člověk. Ten rozhodl, že místo na
ostré střelby léto prožijeme na jeho
rodném statku v jižních Čechách.
Bylo to skvělé - místo terezínské pev-
nosti na čerstvém vzduchu mezi jiho-
českými rybníky. Léto vrcholilo,
muselo se svážet obilí k mlátičce. Byla
to namáhavá práce, na statku byli ves-
měs staří a nemocní lidé. Člověk se
pohyboval celé dny bos, oblečen jen
v plátěných nohavicích, opálené tělo
nahé, na hlavě potrhaný slaměný klo-
bouk. Nezbývalo tedy, musel sám
vozit na žebříňáku vrchovaté fůry do
stodoly. Jídlo bylo dobré, na tu dobu
přímo lahůdkové. Tělo mladé a silné,
koně krásní, dobře živení. Taková fůra
se pak veze jen jako kočárek, dokonce
i tam, kde to bylo před návsí úzké tak,
že do okýnek bylo vidět. U jednoho
stále se skloněnou hlavou šila růžolící
dívenka. Se zalíbením člověk vždy do
toho okénka nahlédl. Záludnost byla
v tom, že v té době byla před většinou
domků místo zahrádky kamenná zídka
a za ní hnůj. Když člověk v tom úzkém
místě se širokým vozem projížděl,

nebylo vyhnutí, než jít po té zíďce.
A aby dívka za oknem hlavu zvedla,
furiantsky si práskl bičem. Koně se
trochu lekli a fůrou trhli. Opratě pod
nohou a člověk ve hnoji. Dívenka se
smála a tím byla pěknější. Večer pak
barvitě popsala všem holkám ve vsi
jak ten polonahý blázen, co nemluví,
jen se přihlouple usmívá, před ní dopa-
dl. Pak se šlo plavit koně, v tom žha-
vém létu to byl zážitek. Bylo takové
teplé šero, koně se pod člověkem
chvěli radostí. A ty holky, také na
koních, tichounce zpívaly, oblečeny
velmi málo, jen tak, jak se teď říká,
„mokré tričko“. Šťastně se hihňaly
a toho samotného kluka různě provo-
kovaly. To bylo léto - o tom by mohlo
ještě následovat několik kapitol o pla-
chém vojáčkovi na jihu Čech.

Za 30 let poté bylo již horké podle-
tí, nezvyklé dusno, už aby zapršelo. Až
se těžce dýchalo. To však nebylo jen

dusnem, že se člověku začínalo dělat
mdlo prudkou bolestí promísené.
Naštěstí tam byla paní - dívka, už ne
starší sestra kamarádů, ale skutečná
zdravotní sestra. Člověk se snažil před
ní přemáhat, bylo mu trapně, když se
začal kamsi propadat a sám sebe se ští-
til tím, že začal zvracet. To už se před
ní strašně styděl, netuše co se to děje.
Ona byla energická a celé nekompro-
misně řešila. Cizí sestra, už v civilu
oblečená, nikdy člověka neviděla, ani
pak na Karlově náměstí neuměla
vysvětlit koho to přivezla. Tam potom
po infarktu bylo člověku prožít léto
plné zážitků. Říkal si s mistrem
Vančurou „Tento způsob léta zdá se mi
poněkud nešťastný“. 

Ne - ne, léto je léto - budiž pochvá-
leno. Tedy ještě mnohá léta, vážení,
prosluněná a vonící - byť třeba někdy
i trochu rozmarná.

šonda

Zástupy dětských lékařů po ordinačních
hodinách 

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Září 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 29.8. MUDr. Čerňanská

Út 30.8. MUDr. Matasová

St 31.8. MUDr. Matasová

Čt 1.9. MUDr. Pokorná

Pá 2.9. MUDr. Čerňanská

So 3.9. MUDr. Matasová

Ne 4.9. MUDr. Matasová

Po 5.9. MUDr. Čerňanská

Út 6.9. MUDr. Matasová

St 7.9. MUDr. Matasová

Čt 8.9. MUDr. Čerňanská

Pá 9.9. MUDr. Chocholová

So 10.9. MUDr. Pokorná

Ne 11.9. MUDr. Pokorná

Po 12.9. MUDr. Chocholová

Út 13.9. MUDr. Pokorná

St 14.9. MUDr. Chocholová

Čt 15.9. MUDr. Pokorná

Pá 16.9. MUDr. Pokorná

So 17.9. MUDr. Chocholová

Ne 18.9. MUDr. Chocholová

Po 19.9. MUDr. Pokorná

Út 20.9. MUDr. Matasová

St 21.9. MUDr. Chocholová

Čt 23.9. MUDr. Matasová

Pá 24.9. MUDr. Chocholová

So 24.9. MUDr. Čerňanská

Ne 25.9. MUDr. Čerňanská

Po 26.9. MUDr. Čerňanská

Út 27.9. MUDr. Matasová

St 28.9. MUDr. Chocholová

Čt 29.9. MUDr. Pokorná

Pá 30.9. MUDr. Čerňanská

So 1.10. MUDr. Matasová

Ne 2.10. MUDr. Matasová

Po 3.10. MUDr. Čerňanská
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Podzimní sezóna začíná trojvýstavou
První akcí po měsíční prázd-

ninové přestávce na Výstavišti
v Lysé nad Labem bude trojvý-
stava Domov a teplo, Polabský
knižní veletrh a Čtyři dny se
záchranáři. 

Domov a teplo
Deset předchozích ročníků

výstavy Domov a teplo ukázalo,
že akce tohoto zaměření má svoje
opodstatnění a je o ni mezi širo-
kou veřejností zájem. Letošní -
jedenáctý ročník chce návštěvní-
kům poskytnout ucelený pohled
na současné trendy jak v bydlení
a vybavení interiérů, tak v oblasti
vytápění, regulace a hospodaření
s energiemi.

Kromě nábytku - klasického
i alternativního (kovový, skleněný,
papírový), najde zájemce v sekci
DOMOV podlahové krytiny, byto-
vý textil, zdravotní matrace, vyba-
vení koupelen, sklo, porcelán a ke-
ramiku, nádobí, kuchyňské elekt-
rospotřebiče a domácí potřeby.

V sekci TEPLO to jsou krby,
krbové vložky a krbová kamna,
kamna kuchyňská, kachlová, na
dřevo, uhlí, koks, kotle elektrické,
na plyn, na tuhá paliva, kombino-
vané, tepelná čerpadla, solární
vytápění, zařízení k ohřevu vody,
klimatizace, tepelné izolace a těs-
nící materiály.

Polabský knižní veletrh
Již podruhé se na Výstavišti

v Lysé nad Labem uskuteční
Polabský knižní veletrh. 

Pořadatelé ten letošní zasvětili
několika významným literárním
osobnostem - Hansu Christianu
Andersenovi, dánskému pohádká-
ři, jehož dvousté výročí narození
si letos připomínáme; Bohumilu
Hrabalovi, který v Polabí žil i tvo-
řil a jemuž byly nedaleký
Nymburk a blízké Kersko obrov-
ským zdrojem tvůrčí inspirace;

a spisovateli Otovi Pavlovi, jenž
patří mezi největší Středočechy
a v letošním roce vzpomínáme 75.
výročí jeho narození.

K připomenutí H. Ch.
Andersena bude vytvořeno "neko-
nečné" leporelo z obrázků dětí
i dospělých na téma Namaluj svoji
nejmilejší pohádku, jež má
návštěvníky provázet od vstupu na
veletrh celou jeho expozicí.
V pátek 9. září bude v 11.15 hodin
udělena Cena knihovníků za
nakladatelský počin v oblasti lite-
ratury pro děti a mládež. Křest
knihy Jana Řehounka Pravda
pravďoucí aneb Pohádky ze střed-
ního Polabí a představení souvise-
jícího projektu pro mateřské školy
proběhne v neděli 11. září. Malíř
Honza Severa vystaví ilustrace
pro pohádkové knížky. Moje 1.
noviny zvou děti do Čítárny
u sovy na hrátky s literaturou
v soutěži literární gramotnosti
Kámen mudrců - průvodkyní jim
bude sova Boženka.

Bohumilu Hrabalovi je věnová-
na expozice Hrabal a divadlo při-
pravená Muzeem Bohumila
Hrabala v Nymburce. Klub čtená-
řů Bohumila Hrabala udělí literár-
ní cenu za nejlepší nakladatelský
počin při vydání díla Bohumila
Hrabala či za jeho popularizaci.

Osobností a dílem Oty Pavla se
bude zabývat literární beseda
s názvem Bratři, jejímž hlavním
hostem bude Otův bratr Hugo
Pavel.

V dalším doprovodném progra-
mu je naplánován seminář o čes-
kém jazyku, udělení Ceny města
Lysá nad Labem za nakladatelský
přínos v oblasti historicko - popu-
larizační a historicko - vědní lite-
ratury, Ceny Výstaviště Lysá nad
Labem za nakladatelský přínos
v oblasti literatury pro hobby.
Každý den odpoledne se mohou
amatérští literáti a básníci aktivně
zapojit do veřejného čtení.
Ministerstvo kultury ČR zapůjčí
kolekci Nejkrásnější české knihy
roku 2004.

Mimo výstaviště - ve Státním
okresním archivu v bývalém
augustiniánském klášteře lze vidět
výstavu Poklady z literárních
fondů archivu. 

A jaký by to byl veletrh, kdyby
se na něm neprodávaly knížky?
Těch tady návštěv-
níci najdou veliké
množství a se
spoustou zajíma-
vých novinek.
Desítky naklada-
telství ukáží to nej-
lepší, co se
v posledním roce
vyprodukovalo ,
přivezou i autory
na besedy a auto-
gramiády.

Čtyři dny se záchranáři
Již počtvrté se na Výstavišti

v Lysé nad Labem uskuteční akce
představující integrovaný záchran-
ný systém a práci všech jeho slo-
žek. Záštitu nad Čtyřmi dny se
záchranáři převzal hejtman
Středočeského kraje Ing. Petr
Bendl.

Organizátory Čtyř dnů se
záchranáři jsou: HZS Středočes-

kého kraje - územní odbory,
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - krajské sdružení
Středočeského kraje a Česká aso-
ciace hasičských důstojníků, ve
spolupráci s dalšími složkami
integrovaného záchranného systé-
mu Středočeského kraje.

Široká veřejnost má jedinečnou
možnost vidět velkou moderní
záchranářskou techniku i pro-
středky ochrany obyvatelstva, ale
také sledovat v akci záchranáře,
především však hasiče, na jejichž
bedrech spočívá vždy největší
podíl odpovědnosti a fyzické
práce, ať už při požárech, doprav-
ních nehodách, průmyslových
haváriích či při dalších technic-
kých zásazích.

Součástí Čtyř dnů se záchraná-
ři je pro hasiče velmi významná
akce a pro návštěvníky maximálně
přitažlivá, atraktivní a napínavá
podívaná - soutěž družstev JPO
HZS Středočeského kraje a HZS
podniků Středočeského kraje ve

vyprošťování osob z havarovaných
vozidel, a to v pátek 9. září od 9
hodin.. Úkolem soutěžících
záchranářů je co nejrychlejší pří-
jezd na místo nehody, uhašení
požáru, zabezpečení místa neho-
dy, vyproštění osob a poskytnutí
první pomoci zraněným. 

Výstavy jsou otevřeny od čtvrt-
ka 8. do neděle 11. září, vždy od 9
do 17 hodin.

J. Řehounek

Výrobní interiérová společnost se sídlem 
u Brandýsa nad Labem přijme 

TRUHLÁŘE
Praxe v oboru vítána. 
Dobré platové podmínky.

Bližší informace na telefonu 

326 921 159.

KOMPLETNÍ PLOTOVÉ SYSTÉMY
VZORKOVÁ PRODEJNA - Čsl. armády 1221,
289 22 Lysá nad Labem (areál bývalé Labory)

PROVOZNÍ DOBA:
po-pá 8:00-12:00 hodin, 13:00 - 16:30 hodin, so 8:00-11:00 hod

● Prodej pletiv a příslušenství: plotové panely, prům. oplocení,
systémy HERAS, plast. plotovky, podhrabové desky, atd...

● Branky a brány (zahradní i na dálkové ovládání)
● Zámečnické práce

KRÁTKÁ DODACÍ LHŮTA - PŘÍJEMNÉ CENY - 
PORADENSTVÍ - ZAMĚŘENÍ - KALKULACE ZDARMA -

MONTÁŽ

Tel.: 739 082 390, e-mail: martina.masova@centrum.cz
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CETOS, a. s. zahajuje nábor odborných pracovníků
pro nově rekonstruovaný provoz TOS ČELÁKOVICE

PŘIJÍMÁME:
● soustružníky ● konstruktéry 
● obsluhy CNC strojů ● obchodní ref.
● technology ● programátory CNC strojů
● horizontkáře ● skladníky
● frézaře
● montéry 

NABÍZÍME:
● Dobré platové podmínky, po zapracování předpoklad výrazného zvýšení

a možnosti dalších zaměstnaneckých podpor
● Prostředí stimulující další odborný růst
● Práce s moderními technologiemi a výrobními systémy (Pro Engineer,

CAD/CAM, obráběcí centra Deckel Maho a Waldrich Coburg, TOSTEC
Prima)

● Speciální režimy nástupní praxe ambiciózním absolventům VŠ, SOŠ
a SOU.

● Pro pracoviště konstrukce a obchodu možnost pracoviště v Praze 10
● Nástup ihned

UPŘEDNOSTŇUJEME:
● Praxi v oboru, zájem o osobní rozvoj a ochotu nést osobní odpovědnost 
● U technicko administrativních profesí znalost alespoň jednoho světového

jazyka

Profesní životopis a motivační dopis zasílejte poštou nebo emailem.
Pro bližší informace můžete volat, nebo nás kontaktovat na adrese:

CETOS, a.s., personální útvar, U Továren 31, 102 12 - Praha 10
e-mail: osobní@cetos.cz; telefon: 283 006 613 - 614
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3. ročník turnaje v minifotbale „MINI CUP 2005 LYSÁ“
V sobotu 25. června jsme uspo-

řádali 3. ročník turnaje přípravek
v minifotbale opět s mezinárodní
účastí, a to dvou družstev
z Polska. Celkem se zúčastnilo 12
družstev, která byla rozdělena do
dvou skupin. Hrál každý s každým
a pak se celky ze stejných míst ve
skupině utkaly o konečné pořadí.
Po zahájení a zahrání polské
a české hymny předvedly své
vystoupení 3 skupiny mažoretek
ze školy B. Hrozného a byly roze-
hrány jednotlivé zápasy na třech
hřištích. Odehrálo se 30 utkání
a zápasů o pořadí bylo 6.
Jak si vedla naše družstva:

Přípravka A - hrála ve skupině
A a dosáhla tyto výsledky :
Lysá - Milovice A 1:2

- Sadská 1:0
- Poříčany 0:0
- Soběchleby 4:0
- Leczyca B 0:2

Se ziskem 7 bodů obsadila 
3. místo. Hrála o 5. a 6. místo

proti TJ Kyje a zvítězila 4:3,
v poločase prohrávali 0:2, avšak
nadšeným a bojovným výkonem
ve druhém poločase výsledek
obrátili. Góly vstřelili Šťastný
Patrik, Schneiberg a Kucký
a obsadili 5. místo.

Přípravka B - hrála ve skupině
B a měla tyto výsledky:
Lysá - Polaban Nymburk 0:8

- Kyje 0:3
- Litol 0:3
- Milovice B 1:1
- Leczyca A 0:9

Získali 1 bod a ve skupině
obsadili 5. místo. V zápase o 9.
a 10. místo prohráli s AFK
Milovice A 1:11 a skončili na 10.
místě.

V dalších zápasech o konečné
pořadí se utkali:
11 - 12. místo: Soběchleby -
Milovice B 5:0
7 - 8. místo: Sadská - Litol 6:0
3 - 4. místo: Poříčany - Polaban
Nymburk 0:6

1 - 2. místo: Leczyca B - Leczyca
A 2:4

Konečné pořadí:
1. Hustap Leczyca A
2. Hustap Leczyca B
3. Polaban Nymburk
4. SK Poříčany
5. Slovan Lysá A
6. TJ Kyje
7. AFK Sadská
8. TJ Litol 
9. AFK Milovice A
10. Slovan Lysá B
11. SK Soběchleby
12. AFK Milovice B

Na závěr turnaje byly předány
prvním třem družstvům poháry.
Všechny celky dostaly diplom
s umístěním, perníkové medaile
a tašku sladkostí. Dále byli vyhlá-
šeni a odměněni: nejlepší hráč
Lipczinski z Leczyce B, nejlepší
střelec Kladriňski s 9 góly a nej-
lepší brankář Sobota z Polabanu

Nymburk. Z našeho B družstva
Jaromír Sajdl, který byl nejmlad-
ším hráčem turnaje. Ve dvou druž-
stvech byla vždy jedna dívka, ty
rovněž dostaly dárek.

Vlastnímu turnaji předcházel
již tradiční „Fotbalový kemp“ pro
hráče našich přípravek. Toho se
zúčastnilo 24 chlapců. Začínalo se
ve čtvrtek navečer ubytováním ve
stanech na stadionu a končilo
nedělním obědem rovněž na stadi-
onu. Během kempu kluci trénova-
li, soutěžili ve fotbalových doved-
nostech, v pátek odpoledne měli
výlet na kolech do Káraného,
v sobotu pak turnaj a večer tábo-
rák.

Výbor fotbalového klubu
Slovan Lysá nad Labem děkuje
všem, kteří se na této akci podíle-
li. Hlavně 17 sponzorům, z nichž
nejvíce přispěla „Zemědělská
farma Krucký“ ze Sojovic.

Jaroslav Urban,
ředitel turnaje

Formou soutěže si cvičenci prověří obratnost, sílu a rychlost.
Děti budou mít možnost navštěvovat pravidelné cvičení
gymnastiky nebo cvičení v sokole. 
Cílem cvičení nejmladších dětí v letošním školním roce je
pohybová průprava a některé základní cviky. Navazujeme na
úspěšné cvičení gymnastiky nejmladšího žactva v minulých
letech.   
Cvičení probíhá pod vedením kvalifikovaných cvičitelů 
2 krát až 3 krát týdně.  

Věk: děvčata 4-6 let , kluci 6-7 let
Termín: 8. října 2005 (sobota) v 9.30. hodin  

Sokolovna v Lysé nad Labem 
(Husovo náměstí - vchod mezi kinem a radnicí).

Těšíme se na Vás

Michal Křena
Sokol Lysá nad Labem
mkrena@quick.cz, 
www.volny.cz/sglysa

S o ko l  Lys á  n a d  L a b e m

Pozvánka na soutěž 
dětského, gymnastického
víceboje nejmladšího 
žactva - NÁBOR DĚTÍ

Omezení činnosti Lékařské služby
první pomoci

Ředitel Územního střediska zá-
chranné služby Středočeského kraje,
se souhlasem Rady SK, rozhodl
o omezení služeb poskytovaných na
pracovištích lékařské služby první
pomoci (LSPP, tzv. pohotovost), a to
od 1.září 2005.

Jedná se o:
A) zrušení návštěvní služby
B) jednotné stanovení ordinační

doby do 22 hod.

Zdůvodnění:
1) Koncept „pohotovostí“ je historicky

zastaralý a neodpovídá dnešním
potřebám.

2) Pohotovosti jsou velmi nákladnou
záležitostí, která je ze setrvačnosti
využívána zejména lidmi, kteří
nechtějí čekat u svého praktického
lékaře (nejčastěji: zvýšená teplota,
bolesti pohybové soustavy, zažívací
potíže, konzultace zdravotního pro-
blému).

3) Malá vytíženost - počet ošetřených
pacientů rok od roku klesá.

4) Odborné důvody - pohotovostní
ordinace nemá za sebou dostatečné
odborné zázemí (laboratoře, RTG,
specialisté), a většinu pacientů tak
pohotovostní lékaři posílají stejně
do nemocnice.

5) Úspory - hrají velkou roli. Měsíčně

se ušetří čtvrt milionu korun.
Ušetřené peníze budou investovány
do služeb pro záchranu bezpro-
středně ohroženého života.

Místa, kam se mohou pacienti obra-
cet místo pohotovostí:

Život ohrožující a náhle vzniklé
akutní stavy: záchranná služba pro-
střednictvím linky 155, nepřetržitý
provoz, dojezd na místo zásahu do 15
minut.

Ostatní stavy: praktický (dříve obvod-
ní) lékař, v ordinačních hodinách, dle
místních zvyklostí i mimo ně. Ne-
dostupnost praktických lékařů nemůže
řešit záchranná služba! Bylo by však
jistě prospěšné veřejnost více informo-
vat o právech registrovaných pacientů
na vyžadování péče praktických lékařů
v plném rozsahu - tedy i formou
návštěvní služby, a to jak v době ordi-
načních hodin, tak i mimo ně.

I nadále je možné se obracet na pří-
jmová oddělení nemocnic, kde se
mohou o pacienty postarat 24 hodin
denně s nesrovnatelně vyšším odbor-
ným zázemím než na pohotovostech.

V Kolíně dne 24.8.2005
primář MUDr. Jiří Franz,

vedoucí oblastního střediska
Kolín - Nymburk, Územní středisko

záchranné služby SK


